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หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหนวยทรัสตสําหรับการเพิ�มทุน ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธ�การเชาอสังหาร�มทรัพย CPN ร�เทล โกรท

บร�ษัท ซีพีเอ็น ร�ท แมเนจเมนท จํากัด

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหนวยทรัสตสําหรับการเพิ�มทุน
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธ�การเชาอสังหาร�มทรัพย CPN ร�เทล โกรท

CPN Retail Growth Leasehold REIT

เซ็นทรัลมาร�นา

เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ผูจัดการกองทรัสต

ทรัสตี

ที่ปร�กษาทางการเง�น และ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ / หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์สาหรับการเพิ่ มทุน
บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
(CPN REIT MANAGEMENT COMPANY LIMITED)
เสนอขำยหน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT (CPNREIT)
กองทรัสต์ไม่กำหนดอำยุและไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
โดยมีแหล่งเงินทุนในกำรเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมมำจำกกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ มูลค่ำรวมกันทัง้ สิน้ ไม่เกิน 6,933,367,350 บำท
โดยกองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในทรัพย์สนิ ในมูลค่ำทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,672,000,000 บำท
โดยมีหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอขำยจำนวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 355,557,300 หน่วย
รำคำเสนอขำยไม่เกิน 19.50 บำทต่อหน่วย และมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหน่วยทรัสต์เท่ำกับ 13.1149 บำท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
ให้แก่
เสนอขำยต่อ ประชำชนทัวไป
่ จำนวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน

355,557,300 หน่วย

ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ : บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ทรัสตี : บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิ น ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ :
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน : 23 พฤศจิกำยน 2563
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ : 2 กุมภำพันธ์ 2564
ช่วงเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ :
ประชำชนทัวไป
่ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หน่วย ประเภทบุคคลธรรมดำ นิตบิ คุ คล (ยกเว้น CPN GLAND และกลุ่มบุคคลเดียวกัน)
และผูล้ งทุนสถำบันทีไ่ ม่ได้นำส่งใบ Bookbuilding/1
ประชำชนทัวไป
่ ประเภทบุคคลธรรมดำ นิตบิ ุคคล ตำมดุลพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ และ/หรือตัวแทนจำหน่ำยหน่วยทรัสต์
ประชำชนทัวไป
่ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หน่วย ประเภทผูล้ งทุนสถำบันทีน่ ำส่งใบ Bookbuilding/1
ประชำชนทัวไป
่ ประเภทผูล้ งทุนสถำบันทีน่ ำส่งใบ Bookbuilding
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน) (CPN) บริษทั แกรนด์ คำแนล แลนด์ จำกัด (มหำชน) (GLAND) และกลุ่มบุคคลเดียวกัน

วันที่ 8 – 10 กุมภำพันธ์ 2564
วันที่ 11, 15-16 กุมภำพันธ์ 2564
วันที่ 18-19, 22 กุมภำพันธ์ 2564
วันที่ 18-19, 22 กุมภำพันธ์ 2564
วันที่ 18-19, 22 กุมภำพันธ์ 2564

/1 ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มของ CPNREIT และ GLANDRT ที่ มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่ มีสิทธิ การจองซื้ อ
หน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ ม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (Book Closure Date) ซึ่งไม่ใช่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ที่เป็ นบุคคลอเมริ กนั (ตามนิ ยามภายใต้ Regulation S) และ/หรือบุคคลที่ อาจส่งผลเป็ นการกระทา
ที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนิ นการใด ๆ เพิ่ มเติ มไปจากที่ต้องดาเนิ นการภายใต้กฎหมายไทย

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดเกีย่ วกับกองทรัสต์ รวมทัง้ ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่ำงดี กำร
มีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์น้ี มิได้เป็ นกำรแสดงว่ำ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขำย หรือมิได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขำย หรือรับรองควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์แต่อย่ำงใด ทัง้ นี้ กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์น้ี
เป็ นควำมรับผิดชอบของผูเ้ สนอขำยหน่ วยทรัสต์ หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์มขี อ้ ควำมหรือรำยกำรเป็ นเท็จ หรือขำดข้อควำมที่ควรแจ้งในสำระสำคัญ ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้ซอ้ื หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปี นบั แต่วนั ทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์นนั ้ มีผลใช้บงั คับ มีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทั ผูเ้ สนอขำยหน่ วยทรัสต์ได้ตำม
มำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภำยใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์เป็ นเท็จ หรือ
ขำดข้อควำมทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นบั แต่วนั ทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์มผี ลใช้บงั คับ
คาเตื อน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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สารบัญ
คาจากัดความ
ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)

ส่วนที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน
นโยบำย และภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกองทรัสต์
ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
กำรจัดหำประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์
ภำพรวมของภำวะอุตสำหกรรมของธุรกิจกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ
ปจั จัยควำมเสีย่ ง
ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
โครงสร้ำงและกำรดำเนินงำนของกองทรัสต์
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทรัสต์
รำยกำรระหว่ำงกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับ
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และระหว่ำงกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับทรัสตี
ข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์

13.
ส่วนที่ 3
1.
2.
3.
4.

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
รำยละเอียดของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขำย
กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรร
รำคำหน่วยทรัสต์ในตลำดรอง
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเสนอขำยในครัง้ นี้

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 1 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.1 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.2 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.3 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.4 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.5 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.6 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.7 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.8 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.9 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.10 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.11 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.12 หน้ำ 1
ส่วนที่ 2.13 หน้ำ 1
ส่วนที่ 3.1 หน้ำ 1
ส่วนที่ 3.2 หน้ำ 1
ส่วนที่ 3.3 หน้ำ 1
ส่วนที่ 3.4 หน้ำ 1

รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 สัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญำก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
เอกสารแนบ 2 สรุปรำยงำนกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ
เอกสารแนบ 3 ประมำณกำรงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จ และงบประกอบรำยละเอียดกำไรจำกกำรลงทุน สุทธิตำม
สมมติฐำนสำหรับช่วงเวลำประมำณกำรวันที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564
เอกสารแนบ 4 งบกำรเงินของกองทรัสต์สำหรับปี 2560 2561 และ 2562 และงบกำรเงินสำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยำยน 2563
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คาจากัดความ
กฎหมำยหลักทรัพย์

กลุ่ม CPN
กลุ่ม GLAND
กลุ่มบุคคลเดียวกัน
กลุ่มฮิลตัน
กองทุนรวม CPNRF หรือ
CPNRF
ข้อมูลทำงกำรเงินตำม
สถำนกำรณ์สมมติ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ
ปิ่ นเกล้ำ
โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ
พระรำม 2
โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ
พระรำม 2 (ช่วงต่ออำยุ)
โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ
พระรำม 3
โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ
ลำปำง
โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ
สุรำษฎร์ธำนี

หมำยถึง พระรำชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
พ.ศ. 2535
พระรำชบัญ ญัติท รัสต์เ พื่อธุ รกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน
หนังสือซักซ้อมควำมเข้ำใจ หนังสืออนุ ญำต กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ/
หรือเอกสำรอื่นใดทีม่ ผี ลใช้บงั คับตำมกฎหมำยทีอ่ อกโดยอำศัยอำนำจตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือ
กฎหมำยอื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ ง ทัง้ ที่มีอ ยู่ ใ นป จั จุ บ ัน และที่ไ ด้มีก ำรแก้ไ ข
เพิม่ เติม
หมำยถึง บริษทั เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยถึง บริษทั แกรนด์ คำแนล แลนด์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยถึง บุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลำยลักษณะตำม
ประกำศ ทจ. 49/2555
หมำยถึง กลุ่มบริษทั ในเครือ Hilton Worldwide Holdings Inc.
หมำยถึง กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
หมำยถึง ประมำณกำรงบกำไรขำดทุนและงบประกอบรำยละเอียดรำยได้จำกกำร
ลงทุนสุทธิตำมสมมติฐำน สำหรับช่วงเวลำประมำณกำรตัง้ แต่ วนั ที่ 1
มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ปิ่ นเกล้ำ ส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2 ส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2 ส่วนที่ CPNREIT ได้จดทะเบียน
สิทธิกำรเช่ำในวันที่ 31 มีนำคม 2563 โดยจะเริม่ ระยะเวลำกำรเช่ำตัง้ แต่
16 สิงหำคม 2568 ถึง 15 สิงหำคม 2598
หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3 ส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ ลำปำง ส่วนที่ CPNREIT จะเข้ำลงทุน
หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ สุรำษฎร์ธำนี ส่วนที่ CPNREIT คำดว่ำจะเข้ำ
ลงทุนในภำยหลังจำกกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้
ตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562
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โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ
อุบลรำชธำนี

โครงกำรเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยำ บีช และโรงแรมฮิลตัน
พัทยำ
โครงกำรเซ็นทรัลมำรีนำ
โครงกำรปรับปรุง
โครงกำรเดอะ แกรนด์
พระรำม 9

โครงกำรอำคำรสำนักงำน
เดอะไนน์ ทำวเวอร์ส
โครงกำรอำคำรสำนักงำน
ยูนิลเี วอร์ เฮ้ำส์
จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์
ซีพเี อ็น พัทยำ
ซีพเี อ็น พัทยำ โฮเทล
เซ็นทรัลพัฒนำ เชียงใหม่
เซ็นทรัลพัฒนำ ดีเวลลอป
เม้นท์
เซ็นทรัลพัฒนำ พระรำม 2
เซ็นทรัลพัฒนำ พระรำม 3
เซ็นทรัลเวิลด์
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทรัพย์สนิ ก่อนกำรลงทุนตำม
มติ

ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม

หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ อุบลรำชธำนี ส่วนที่ CPNREIT คำดว่ำจะเข้ำ
ลงทุนในภำยหลังจำกกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้
ตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2562
หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยำ บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยำ ส่วนที่
CPNREIT ลงทุน
หมำยถึง ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลมำรีนำ ส่วนที่ CPNREIT จะเข้ำลงทุน
หมำยถึง กำรลงทุนเพื่อ กำรปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) สำหรับ
โครงกำรโรงแรมฮิลตัน พัทยำ และโครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2
หมำยถึง โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ทก่ี ลุ่มบริษทั GLAND กำลังพัฒนำ บริเวณถนน
พระรำม 9 บนเนื้อทีป่ ระมำณ 73 ไร่ ให้มลี กั ษณะเป็ นศูนย์กลำงย่ำนธุรกิจ
(Central Business District) แห่งใหม่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย อำคำร
สำนักงำน พืน้ ทีค่ ำ้ ปลีก หอประชุม โรงแรม และอำคำรชุดพักอำศัย
หมำยถึง อำคำรสำนักงำนเดอะไนน์ ทำวเวอร์ส ส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
หมำยถึง อำคำรสำนักงำนยูนิลเี วอร์ เฮ้ำส์ ส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

บริษทั จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษทั ซีพเี อ็น พัทยำ จำกัด
บริษทั ซีพเี อ็น พัทยำ โฮเทล จำกัด
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนำ เชียงใหม่ จำกัด
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนำ พระรำม 2 จำกัด
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนำ พระรำม 3 จำกัด
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2
2. โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3
3. โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ ปิ่ นเกล้ำ
4. โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
5. โครงกำรเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยำ บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยำ
หมำยถึง 1. โครงกำรเซ็นทรัลมำรีนำ
2. โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ ลำปำง
หมำยถึง 1. โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 2
2. โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ พระรำม 3
3. โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ ปิ่ นเกล้ำ
4. โครงกำรเซ็นทรัลพลำซำ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
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ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

หมำยถึง

นำยทะเบียนหน่วยทรัสต์

หมำยถึง

บริษทั ประเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ

หมำยถึง

บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

หมำยถึง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล

หมำยถึง

ประกำศที่ กข. 9/2552

หมำยถึง

ประกำศที่ กร. 14/2555

หมำยถึง

ประกำศที่ ทจ. 49/2555

หมำยถึง

ประกำศที่ ทธ. 27/2559

หมำยถึง

ประกำศที่ สช. 29/2555

หมำยถึง

ประกำศที่ สร. 26/2555

หมำยถึง

ประมำณกำรเงินจ่ำยผูถ้ อื
หน่วยต่อหน่วย
ประมำณกำรอัตรำเงินจ่ำยผู้
ถือหน่วย

หมำยถึง
หมำยถึง

5. โครงกำรเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยำ บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยำ
6. โครงกำรอำคำรสำนักงำนเดอะไนน์ ทำวเวอร์ส
7. โครงกำรอำคำรสำนักงำนยูนิลเี วอร์ เฮ้ำส์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ทรัสตี หรือผู้ท่รี บั มอบหมำยจำกทรัสตีให้ดำเนินกำรแทนในฐำนะนำย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์
บริษั ท ประเมิน มู ล ค่ ำ ทรัพ ย์ สิน ที่ไ ด้ร ับ ควำมเห็น ชอบจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภทหน่ วยทรัสต์
CPNREIT (แบบ 69-REIT) ฉบับนี้
ประกำศคณะกรรม กำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
ที่ กข. 9/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรขออนุ ญำตและกำรอนุ ญำตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
ที่ กร. 14/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรเป็ นผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ และกำร
เป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (รวมทัง้ ที่มกี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม)
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง กำรออกและ
เสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (รวมทัง้
ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม)
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่
สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรให้ควำม
เห็นชอบผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ และมำตรฐำนกำรปฏิบตั งิ ำน (รวมทัง้ ทีม่ กี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม)
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่
สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรำยกำรและข้อควำมในสัญญำ
ก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (รวมทัง้ ที่มกี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม)
ประมำณกำรเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทนต่อหน่ วย และ/หรือเงินคืนทุนต่อ
หน่วย (Cash Distribution Per Unit)
ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนเงินจ่ำยประโยชน์ตอบแทน และ/หรือเงิน
คืนทุน (Distribution Yield) ซึ่งคำนวณโดยอ้ำงอิงจำกประมำณกำรงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรำยละเอียดกำไรจำกกำรลงทุนสุทธิ
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ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ หรือ
บริษทั ฯ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย
ผูเ้ ช่ำช่วงทรัพย์สนิ

ผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์

ผูเ้ สนอขำยหน่วยทรัสต์
พ.ร.บ.ทรัสต์
พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้
รฟม.
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
สเตอร์ลงิ
อำเซียน
BOL
CENTEL
CPN
CPNCG
CPNREIT
GLAND
GLANDRT
PPA
SCB
SCBAM
SL
TRIS

ตำมสมมติฐำนสำหรับช่วงเวลำประมำณกำรวันที่ 1 มกรำคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยอ้ำงอิงจำกสมมติฐำนรำคำหน่ วยทรัสต์
CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขำยที่ 20 บำท/หน่วย
หมำยถึง บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยถึง บริษัท ซีพเี อ็น พัทยำ โฮเทล จำกัด หรือผู้ท่ี CPNREIT ให้เช่ำช่วง
ทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยำ เพื่อนำทรัพย์สนิ ดังกล่ำว
ไปจัดหำประโยชน์
หมำยถึง ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำก CPNREIT หรือ ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ให้ทำหน้ำที่
เกีย่ วกับกำรบริหำรหรือจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สนิ หลักของ CPNREIT
ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญำก่ อ ตั ้ง ทรั ส ต์ แ ละสั ญ ญำแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห ำร
อสังหำริมทรัพย์
หมำยถึง บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
หมำยถึง พระรำชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม)
หมำยถึง พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ ี
กำรแก้ไขเพิม่ เติม)
หมำยถึง บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จำกัด
หมำยถึง รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หมำยถึง บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมำยถึง บริษทั สเตอร์ลงิ อีควิต้ี จำกัด
หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หมำยถึง บริษทั บิซเิ นส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
หมำยถึง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล พลำซำ จำกัด (มหำชน)
หมำยถึง บริษทั เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน)
หมำยถึง กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
หมำยถึง ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(CPN Retail Growth Leasehold REIT)
หมำยถึง บริษทั แกรนด์ คำแนล แลนด์ จำกัด (มหำชน)
หมำยถึง ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ อำคำรสำนักงำน
จีแลนด์ (GLAND Office Leasehold Real Estate Investment Trust)
หมำยถึง บริษทั พำวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จำกัด
หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
หมำยถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด
หมำยถึง บริษทั เอส.แอล.สแตนดำร์ด แอพไพรซัล จำกัด
หมำยถึง บริษทั ทริสเรทติง้ จำกัด
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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)
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ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้อมูลสำคัญนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน ซึ่ง
เป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษำ
ข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จดั จำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์และผู้จดั กำร
กองทรัสต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ ชวนที่ บริ ษัทยื่นต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(CPN Retail Growth Leasehold REIT : CPNREIT)
ผูเ้ สนอขำยหน่ วยทรัสต์ และผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด
ทรัสตี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
1.

2.

สำระสำคัญของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชื่อย่อ
ประเภท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์
ทรัสตี
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น
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CPNREIT
กองทรัสต์ไม่กาหนดอายุและไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
29,016,410,672.83 บาท
บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์ในครังนี
้ ้
ใบทรั ส ต์ ท่ี แ สดงสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ ในฐานะผู้ ร ั บ ประโยชน์ ใ นทรั ส ต์
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
(หน่วยทรัสต์)
13.1149 บาทต่อหน่วย
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่ วย
ไม่เกิน 355,557,300 หน่วย
จำนวนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขำย
ไม่เกิน 19.50 บาทต่อหน่วย
รำคำเสนอขำย
มูลค่ำรวมของหน่ วยทรัสต์ที่เสนอ ไม่เกิน 6,933,367,350 บาท โดยมูลค่ารวมของหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอ
ขายสุดท้ายจะขึน้ อยู่กบั จานวนหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขายสุดท้าย และ
ขำย
ราคาเสนอขายสุดท้าย ซึง่ ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์และผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะเป็ นผูก้ าหนดร่วมกัน
เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ (Public Offering) ซึ่งรวมถึงผู้ท่ไี ด้รบั
ลักษณะกำรเสนอขำย
สิท ธิจ องซื้อหน่ วยทรัสต์ท่ีเป็ น ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เ ดิม ของ CPNREIT
และ GLANDRT
ส่วนที่ 1 หน้า 1
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จำนวนหน่ วยจองซื้อขัน้ ตำ่

ผู้ จ ั ด ก ำ รก ำ ร จั ด จ ำ ห น่ ำ ย แ ล ะ
รับประกันกำรจำหน่ ำย
ผูจ้ ดั จำหน่ ำย

สาหรับส่วนทีเ่ ป็ นการเสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ (Public Offering)
จานวนขัน้ ต่าคือ 1,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นจานวนคูณของ 100 หน่วย
ยกเว้นการจองซื้อตามสิทธิของผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT
และ GLANDRT
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

สัดส่วนกำรเสนอขำยเบือ้ งต้น
ประเภทนักลงทุน
ส่วนที่ 1 เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
เดิมของ CPNREIT
ส่วนที่ 2 เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
เดิมของ GLANDRT
ส่วนที่ 3 เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่

จำนวนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขำย (หน่ วย)
ประมาณ 266,669,904 หน่ วย
ประมาณ 88,887,396 หน่ วย

หน่ ว ยทรัส ต์เ พิม่ เติม ในส่ว นทีเ่ หลือ จาก
ส่วนที่ 1 และ/หรือส่วนที่ 2
ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและผู้รบั ประกันการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่จี ะ
เปลี่ยนแปลงจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ดั สรรในส่วนที่ 3 ให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท ภายใต้ดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและผูร้ บั ประกันการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ โดยอาจพิจารณาเพิม่
หรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ (Claw Back/Claw Forward) แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากปจั จัย
ต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หน่วยทรัสต์ของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้
นี้ประสบความสาเร็จ ทัง้ นี้ ตราบเท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 3 “ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์”
3.

วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในกำรเพิ่ มทุน
1) นาเงินที่ได้จากการระดมทุน โดยการเพิ่มทุ นซึ่งรวมกับ เงินที่จะได้จากการกู้ยืมเงิน และ/หรือ เงินทุ น
หมุนเวียน ไปลงทุนใน (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา และ (2) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง ในมูลค่า
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,672 ล้านบาท และ/หรือ
2) เพื่อชาระหนี้จากการกู้ยืมเงินที่ใช้ในการลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ซึง่ มีการเข้าลงทุนแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรือ
3) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และ/หรือ
4) เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CPNREIT

ส่วนที่ 1 หน้า 2
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ในกรณีท่ี CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพียงพอ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการ
ระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ บางโครงการตามลาดับ คือ (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา และ (2) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง รวมทัง้ อาจนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนบางส่วนไปชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าวข้างต้น เพื่อปรับโครงสร้างทุน
ของ CPNREIT ให้มีความเหมาะสม โดยภายหลังการลงทุน ชาระหนี้เงินกู้ยมื และหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถพิจารณาดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
อนึ่ง สาหรับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพ ย์สนิ ดังกล่าวเมื่อสภาวะการลงทุนในตลาดทุนเอือ้ อานวยต่อการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้มกี ารลงทุนครบถ้วนตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ครัง้ ที่ 1/2562
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.1 “วัตถุประสงค์การใช้เงิน”
4.

กำรกู้ยืมเงิ น

CPNREIT อาจใช้แหล่งเงินทุนบางส่วนจากการกู้ยมื เงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน เพื่อเข้า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม และ/หรือเพื่อใช้ในการชาระเงินกู้ยมื (Refinance) จากการเข้าลงทุนในโครงการ
อาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยข้อกาหนดและเงื่อนไขของการกูย้ มื
เงินตามข้อเสนอเบือ้ งต้นที่ CPNREIT ได้รบั ในปจั จุบนั มีเงื่อนไขทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ผูใ้ ห้ก้ ู
ผูก้ ้ ู
วัตถุประสงค์

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน
ทรัสตีกระทาในนาม CPNREIT
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม รวมถึงชาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือใช้ใน
การชาระเงินกูย้ มื (Refinance) ทีใ่ ช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และ/
หรือเพื่อใช้ในการชาระเงินกูย้ มื (Refinance) จากการเข้าลงทุนในโครงการอาคาร
สานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และ/
หรือค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่ ว งต่ อ อายุ ) และใช้ใ นการปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซมทรัพ ย์สิน ของ
CPNREIT
วงเงินกูร้ วมไม่เกิน 13,500 ล้านบาท
วงเงิ นกู้รวมทัง้ หมด
อัตราดอกเบีย้ คงที่ และ/หรืออัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่เกิน 10 ปี
อำยุสญ
ั ญำเงิ นกู้
ชาระคืนเงินต้นโดยการทยอยชาระ และ/หรือชาระครัง้ เดียวทัง้ จานวนตามทีร่ ะบุใน
กำรชำระคืนเงิ นต้น
สัญญาเงินกูแ้ ละเอกสารทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ กองทรัสต์และผูใ้ ห้กจู้ ะตกลงกัน
ไม่มหี ลักประกัน
หลักประกันเงิ นกู้
เงื่ อ นไ ข กำ รปฏิ บั ติ ตำ ม ผู้กู้ตกลงจะดาเนินการให้อตั ราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้กู้ไม่ต่ ากว่า
อัตรา 1.2 เท่า ณ ทุก ๆ สิน้ ปี บญ
ั ชีตามทีป่ รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
สัญญำเงิ นกู้ที่สำคัญ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.7 “การกูย้ มื เงิน”

ส่วนที่ 1 หน้า 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

5.

รำยละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิ ม
ปจั จุบนั CPNREIT มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม ดังนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.1 “ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม”

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)
ทรัพย์สิน

ลักษณะกำรลงทุน

โครงการเซ็นทรัลพลาซา สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ สิทธิการ
พระราม 2/1
เช่าอสังหาริมทรัพย์และงาน
ระบบ กรรมสิทธิใน
์
สังหาริมทรัพย์/2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สิทธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่า
พระราม 3
อสังหาริมทรัพ ย์ กรรมสิทธิใ์ น
งานระบบและสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ สิทธิการ
ปิ่นเกล้า
เช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ แ ละงาน
ร ะ บ บ ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ ใ น
สังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ สิทธิการ
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เช่ า อสัง หาริม ทรั พ ย์ แ ละงาน
ร ะ บ บ ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ ใ น
สังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็ น ทรัล เฟส สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า / เ ช่ า ช่ ว ง
ติวลั พัทยา บีช
อสังหาริมทรัพ ย์ สิทธิการเช่ า
ง า น ร ะ บ บ ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ใ น
สังหาริมทรัพย์
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์
และงานระบบ กรรมสิ ท ธิ ใ์ น
สังหาริมทรัพย์
โ ค ร ง ก า ร อ า ค า ร สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์
สานักงานเดอะไนน์ ทาว และงานระบบ กรรมสิ ท ธิ ใ์ น
เวอร์ส
สังหาริมทรัพย์
โ ค ร ง ก า ร อ า ค า ร สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์
ส า นั ก ง า น ยู นิ ลี เ ว อ ร์ และงานระบบ กรรมสิ ท ธิ ใ์ น
เฮ้าส์
สังหาริมทรัพย์

วันที่ สิ้นสุด
ระยะเวลำกำร
เช่ำ
ประมาณ 5 ปี 15 สิงหาคม 2568
และอีก 30 ปี (สัญญาเช่าช่วงต่อ
นับจากวันที่ 15 อายุจะหมดอายุใน
สิงหาคม 2568 วันที่ 15 สิงหาคม
2598)
ประมาณ 15 ปี 15 สิงหาคม 2578
ระยะเวลำกำร
เช่ำคงเหลือ

ผูบ้ ริ หำร
ทรัพย์สิน

รำคำประเมิ น
ทรัพย์สิน

CPN

23,229 ล้าน
บาท/3/4

CPN

11,447 ล้าน
บาท/5

ประมาณ 4 ปี

15 ธันวาคม 2567

CPN

5,216 ล้านบาท/5

ประมาณ 24 ปี

22 เมษายน 2587

CPN

10,655 ล้าน
บาท/5

ประมาณ 17 ปี

31 สิงหาคม 2580

CPN

7,290 ล้านบาท/5

ประมาณ 17 ปี

31 สิงหาคม 2580

กลุ่มฮิลตัน

3,505 ล้านบาท/5

ประมาณ 27 ปี

18 เมษายน 2590

GLAND

5,521 ล้านบาท/4

ประมาณ 14 ปี

14 พฤศจิกายน
2577

สเตอร์ลงิ

1,354 ล้านบาท/4

หมำยเหตุ
1. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 CPNREIT ได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยระยะเวลาเช่าอสังหาริมทรัพย์
และงานระบบจะเริม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 และจะมีการชาระค่าเช่าจานวน 25,394 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง) ในวันเริม่ ระยะเวลาการเช่าดังกล่าว
2. ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จะเป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ (ไม่รวมทีด่ นิ )
3. ราคาประเมินทรัพย์สนิ เป็ นราคาประเมินทรัพย์สนิ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568) และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม
2 (ช่วงต่ออายุ)
4. มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมินราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด
5. มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมินราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด
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5.1

สรุปอัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่/อัตรำเข้ำพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ของทรัพย์สินที่ ลงทุนอยู่เดิ มสำหรับปี ล่ำสุด
และไตรมำสสะสมล่ำสุด

โครงกำร
ปี สิ้ นสุด
/1
(หน่ วย : ร้อยละ)
31 ธันวำคม 2560/2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ร้อยละ 90.8
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ร้อยละ 71.0
โครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ น เกล้า (ส่ ว น
ร้อยละ 96.6
ศูนย์การค้า)
โครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ น เกล้า (ส่ ว น
ร้อยละ 87.2
อาคารสานักงาน)
โครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชีย งใหม่ แอร์
ร้อยละ 93.6
พอร์ต
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ร้อยละ 97.6/4
โรงแรมฮิลตัน พัทยา/5
ร้อยละ 93.4/4
โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
ร้อยละ 95.5
เวอร์ส/7
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
ร้อยละ 100.0

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวำคม 2561
ร้อยละ 94.8
ร้อยละ 90.0

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวำคม 2562
ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 95.6

9 เดือนสิ้ นสุด
30 กันยำยน 2563
ร้อยละ 94.2/3
ร้อยละ 96.7

ร้อยละ 98.9

ร้อยละ 98.1

ร้อยละ 99.2

ร้อยละ 86.7

ร้อยละ 89.6

ร้อยละ 86.9

ร้อยละ 92.7

ร้อยละ 94.4

ร้อยละ 94.8

ร้อยละ 96.0
ร้อยละ 91.1

ร้อยละ 97.9
ร้อยละ 88.8

ร้อยละ 96.9
ร้อยละ 61.6/6

ร้อยละ 98.3

ร้อยละ 98.6

ร้อยละ 89.5/8

ร้อยละ 100.0

ร้อยละ 100.0

ร้อยละ 100.0/8

หมำยเหตุ
1. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
2. CPNREIT จัดตัง้ ขึน้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยอัตราการเช่าพื้นที่ดงั กล่าว รวมอัตราการเช่าพื้นที่ของ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมในขณะทีย่ งั เป็ นกองทุนรวม CPNRF ด้วย
3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้มกี ารปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม 2564
4. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตันพัทยา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
5. อัตราการเข้าพักเฉลีย่
6. อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในงวดไตรมาส 1 ปี 2563 เท่านัน้ เนื่องจากโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้มกี ารปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้ แต่เดือนเมษายน
2563 โดยได้เริม่ เปิ ดดาเนินการแล้วบางส่วนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563
7. ไม่รวมพืน้ ทีห่ อ้ งประชุมขนาด 3,068 ตารางเมตร
8. CPNREIT ลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 และลงทุนในโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ในวันที่ 2
มีนาคม 2563

5.2

ผลกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำของทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิ มสำหรับปี ล่ำสุดและไตรมำสสะสมล่ำสุด
รำยกำร

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)/3
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)
อัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ (ร้อยละ)/5/6
พืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวม (ตารางเมตร)
อั ต ราส่ ว นรายได้ ค่ า เช่ า ต่ อ รายได้ จ าก
อสังหาริมทรัพย์/7
อัตราการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่าเดิม/9
อัตราการเข้าพักเฉลีย่ ของโรงแรม (ร้อยละ)
จานวนห้องพัก (ห้อง)

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวำคม 2560/1
3,522
2,870
ร้อยละ 89.3
247,567

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวำคม 2561
4,924
4,152
ร้อยละ 93.2
248,823

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวำคม 2562
5,131
4,425
ร้อยละ 95.1
248,598

9 เดือนสิ้ นสุด
30 กันยำยน 2563/2
3,028/4
2,573/4
ร้อยละ 93.9
326,401

ร้อยละ 74.1

ร้อยละ 73.1

ร้อยละ 72.5

ร้อยละ 74.2/8

ร้อยละ 97.2
ร้อยละ 93.4/10
302/10

ร้อยละ 97.5
ร้อยละ 91.1
302

ร้อยละ 96.5
ร้อยละ 88.8
302

ร้อยละ 96.9
ร้อยละ 61.6/11
302/12

ส่วนที่ 1 หน้า 5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
หมำยเหตุ
1 CPNREIT จัดตัง้ ขึน้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยผลการดาเนินงานดังกล่าว รวมผลการดาเนินงานในขณะที่
ยังเป็ นกองทุนรวม CPNRF ด้วย
2. CPNREIT ลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 และลงทุนโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ในวันที่ 2 มีนาคม
2563
3. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
4. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ ในงวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2562 มีมลู ค่า 3,868 ล้านบาท และ 3,348 ล้านบาท ตามลาดับ
5. เฉพาะโครงการประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน โดยเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักด้วยพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
6. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
7. รายได้ค่าเช่าจากผูเ้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า
8. รายได้ค่าเช่าสุทธิจากส่วนลดค่าเช่า
9. เฉพาะสัญญาเช่าทีม่ รี ะยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี
10. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตันพัทยา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
11. อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในงวดไตรมาส 1 ปี 2563 เท่านัน้ เนื่องจากโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้มกี ารปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้ แต่เดือนเมษายน
2563 และเริม่ เปิ ดดาเนินการแล้วบางส่วนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563
12. ภายหลังการการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา จานวนห้องพักจึงมีจานวนเพิม่ ขึน้ 2 ห้อง ทาให้จานวนห้องพักรวมเป็ น 304
ห้อง โดยจานวนห้องพักทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการขึน้ ทะเบียนกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง

6.

รำยละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
CPNREIT มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติม ดังนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.2 “ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม”

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)
ผูบ้ ริ หำร
ทรัพย์สิน

มูลค่ำกำรลงทุน/1/2

ประมาณ 15
ปี

วันที่ สิ้นสุด
ระยะเวลำ
กำรเช่ำ
30 เมษายน
2578

CPN

ไม่เกิน 2,574 ล้านบาท

ประมาณ 21
ปี

16 ธันวาคม
2584

CPN

ไม่เกิน 3,098 ล้านบาท

ทรัพย์สิน

ลักษณะกำรลงทุน

ระยะเวลำ
กำรเช่ำ

โครงการเซ็นทรัล
มารีนา

สิทธิการเช่า/เช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการ
เช่างานระบบ กรรมสิทธิใน
์
สังหาริมทรัพย์
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และงานระบบ กรรมสิทธิใน
์
สังหาริมทรัพย์

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง

หมำยเหตุ
1. มูลค่าการลงทุนของ CPNREIT ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
2. ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 มูลค่าการลงทุนสูงสุดสาหรับโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง มีมูลค่าไม่
เกิน 2,768 ล้านบาท และ 3,098 ล้านบาท ตามลาดับ รวมเป็ นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5,866 ล้านบาท
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6.1

ผลกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ มสำหรับปี ล่ำสุดและไตรมำสสะสมล่ำสุด

(ปี สิ้ นสุด 31 ธันวำคม 2560)
ทรัพย์สิน

โครงการเซ็นทรัลมารีนา
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

รำยได้จำก
อสังหำริ มทรัพย์
(ล้ำนบำท)/1

รำยได้สทุ ธิ จำก
อสังหำริ มทรัพย์
(ล้ำนบำท)

อัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ที่ /2

พืน้ ที่ ให้เช่ำ
(ตำรำงเมตร)

307
293

204
188

ร้อยละ 92.1
ร้อยละ 92.4

13,475
16,170

รำยได้จำก
อสังหำริ มทรัพย์
(ล้ำนบำท)/1

รำยได้สทุ ธิ จำก
อสังหำริ มทรัพย์
(ล้ำนบำท)

อัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ที่ /2

พืน้ ที่ ให้เช่ำ
(ตำรำงเมตร)

314
297

215
195

ร้อยละ 97.1
ร้อยละ 92.8

13,484
15,887

รำยได้จำก
อสังหำริ มทรัพย์
(ล้ำนบำท) /1

รำยได้สทุ ธิ จำก
อสังหำริ มทรัพย์
(ล้ำนบำท)

อัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ที่ /2

พืน้ ที่ ให้เช่ำ
(ตำรำงเมตร)

309
293

211
203

ร้อยละ 96.4
ร้อยละ 92.4

13.759
15,863

อัตรำค่ำเช่ำ
พืน้ ที่เฉลี่ย
(บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน)/3/4
1,490
1,170

หมำยเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
2. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
3. ข้อมูล ณ วันสิน้ งวด
4. เฉพาะส่วนของผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ ช่าพืน้ ทีช่ วคราว
ั่

(ปี สิ้ นสุด 31 ธันวำคม 2561)
ทรัพย์สิน

โครงการเซ็นทรัลมารีนา
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

อัตรำค่ำเช่ำ
พืน้ ที่เฉลี่ย
(บำท/ตำรำง
เมตร/เดือน)/3/4
1,490
1,100

หมำยเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
2. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
3. ข้อมูล ณ วันสิน้ งวด
4. เฉพาะส่วนของผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ ช่าพืน้ ทีช่ วคราว
ั่

(ปี สิ้ นสุด 31 ธันวำคม 2562)
ทรัพย์สิน

โครงการเซ็นทรัลมารีนา
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

หมำยเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
2. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
3. ข้อมูล ณ วันสิน้ งวด
4. เฉพาะส่วนของผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ ช่าพืน้ ทีช่ วคราว
ั่
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อัตรำค่ำเช่ำ
พืน้ ที่เฉลี่ย (บำท/
ตำรำงเมตร/
เดือน)/3/4
1,330
1,090
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(9 เดือน สิ้ นสุด 30 กันยำยน 2563)
ทรัพย์สิน

รำยได้จำก
อสังหำริ มทรัพย์
(ล้ำนบำท) /1

รำยได้สทุ ธิ จำก
อสังหำริ มทรัพย์
(ล้ำนบำท)

อัตรำกำรเช่ำ
พืน้ ที่ /2

พืน้ ที่ ให้เช่ำ
(ตำรำงเมตร)

122/5
155/6

73/5
108/6

ร้อยละ 97.2
ร้อยละ 93.4

14,793
15,863

โครงการเซ็นทรัลมารีนา
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

อัตรำค่ำเช่ำ
พืน้ ที่เฉลี่ย (บำท/
ตำรำงเมตร/
เดือน)/3/4
1,260
1,140

หมำยเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
2. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
3. ข้อมูล ณ วันสิน้ งวด
4. เฉพาะส่วนของผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ ช่าพืน้ ทีช่ วคราว
ั่
5. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ ในงวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2562 มีมลู ค่า 233 ล้านบาท และ 160 ล้านบาท ตามลาดับ
6. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ ในงวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2562 มีมลู ค่า 219 ล้านบาท และ 144 ล้านบาท ตามลาดับ

7.

รำยละเอียดที่ สำคัญเกี่ ยวกับทรัพย์สินที่ คำดว่ำจะเข้ำลงทุนในภำยหลังจำกลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุน
เพิ่ มเติ มในครังนี
้ ้

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.3 “ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีค่ าดว่าจะเข้าลงทุนในภายหลัง
จากลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้”
8.

สรุปรำคำที่จะลงทุนและรำคำประเมิ นของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
โครงกำร
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

เซ็นทรัลมารีนา
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
รวม

มูลค่ำประเมิ น
โดย PPA/1

มูลค่ำประเมิ น
โดย SL/1

มูลค่ำประเมิ น
ตำ่ สุด

มูลค่ำกำร
ลงทุน/2/3

2,088
2,693
4,781

1,980
2,678
4,658

1,980
2,678
4,658

ไม่เกิน 2,574
ไม่เกิน 3,098
ไม่เกิ น 5,672

มูลค่ำกำร
ลงทุนสูงกว่ำ
รำคำประเมิ น
ร้อยละ 30.0
ร้อยละ 15.7
ร้อยละ 21.8

หมำยเหตุ
1. บริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ใช้วธิ ีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยวันที่วดั มูลค่าคือวันที่ท่คี าดว่าจะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิม่ เติม (วันทีว่ ดั มูลค่า คือวันที่ 1 มกราคม 2564)
2. มูลค่าการลงทุนของ CPNREIT ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
3. ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 มูลค่าการลงทุนสูงสุดสาหรับโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง มีมูลค่าไม่
เกิน 2,768 ล้านบาท และ 3,098 ล้านบาท ตามลาดับ รวมเป็ นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5,866 ล้านบาท

มูลค่าการลงทุนรวมจานวนไม่เกิน 5,672 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ และ
อากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง) เป็ นมูลค่าทีส่ งู กว่าราคาประเมินต่ าสุดของ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมทีป่ ระเมินโดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ประมาณร้อยละ 21.8
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุ สมผลของราคาในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
การระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง โดยที่จะลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออีก 2 โครงการ คือโครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และ โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ต่อไปหลังจากนี้นนั ้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นการดาเนินการทีม่ คี วามเหมาะสม โดยทีแ่ นวโน้มตลาดทุนในปจั จุบนั มีการ
ฟื้นตัวทีด่ แี ม้จะยังมีความผันผวนอยู่บา้ ง แต่หากพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ CPNREIT ในไตรมาส 3 และไตร
มาส 4 ปี 2563 ทีผ่ ่านมา ก็อยู่ในช่วงทีก่ าลังฟื้นตัว โดยคาดว่าน่าจะเป็ นโอกาสทีส่ ามารถระดมทุนได้ภายใต้สถานการณ์
ทีต่ ลาดทุนมีความผันผวนในปจั จุบนั ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามแผนงานการลงทุนและการบริหาร
โครงสร้างเงินทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 นอกจากนี้ การระดมทุนเพื่อลงทุน
ในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง ยังจะช่วยลดความเสีย่ งทางการเงิน ของ CPNREIT
จากการทีม่ อี ตั ราส่วนการกูย้ มื เงินต่อสินทรัพย์รวมในระดับค่อนข้างสูงกว่าอัตราส่วนการกูย้ มื ตามนโยบาย โดย ณ วันที่
30 กันยายน 2563 CPNREIT มีอตั ราส่วนการกูย้ มื เงินต่อสินทรัพย์รวมในกรณีทไ่ี ม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 43.2 โดยภายหลังการเพิม่ ทุนและลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ นี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ CPNREIT โดยจะทาให้อตั ราส่วนดังกล่าวลดลงไปอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ
39.9 และจะทาให้ CPNREIT มีสภาพคล่องในการชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ (Debt Service) มากขึน้ ซึง่ จะช่วย
ลดความเสีย่ งทางการเงินของ CPNREIT
โดยทัว่ ไปในการพิจ ารณาราคาที่เ หมาะสมในการลงทุ น จะพิจ ารณาจากอัต ราผลตอบแทนต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ย
(Distribution Yield) เป็ นหลัก และเนื่องจาก CPNREIT ได้มกี ารเข้าลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 2 มีนาคม 2563 ตามลาดับ
โดยเป็ นการดาเนินการเพียงบางส่วนตามแผนการลงทุนที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2562 และได้ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวน อันเป็ นผลทาให้โครงสร้างเงินทุนมีสดั ส่วนเงินกูย้ มื สูงกว่านโยบาย
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และเป็ นโครงสร้างทางการเงินชัวคราว
่
แต่หากมีการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ทียบเคียงได้ (Asset Yield) สาหรับกรณีทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม และทรัพย์สนิ ภายหลังการลงทุนเพิม่ เติม
ซึ่งจะเห็นว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้าสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม จะมีอตั ราผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรัพย์สนิ (Asset Yield) สูงกว่ากรณีของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม ก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติม ตามทีป่ รากฏในตารางด้านล่าง
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ประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (Asset Yield) ของทรัพย์สินประเภทศูนย์กำรค้ำ
กรณี ที่ 1 :
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม/1
(ก) : ประมาณการรายได้ สุ ท ธิ จ าก
อสังหาริมทรัพย์/2 (ล้านบาท)
(ข) : มูลค่าทรัพย์สนิ จากการประเมิน และ/
หรือ มูลค่าที่เข้าลงทุน และ/หรือ มูลค่าที่
คาดว่าจะเข้าลงทุน/3 (ล้านบาท)
(ก) / (ข) : ประมาณการอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรัพย์สนิ

2,856

กรณี ที่ 2 :
ทรัพย์สนิ ภายหลังการลงทุนเพิม่ เติม (กรณี
ที่ 1 และทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม)
3,181

52,621

58,293

ร้อยละ 5.4

ร้อยละ 5.5

หมำยเหตุ
1. ประกอบด้วยทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมโดยไม่รวมโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และโรงแรมฮิลตันพัทยา
เนื่องจากเป็ นประเภททรัพย์สนิ ทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงไม่รวมโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้าเนื่องจากเป็ นทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือระยะเวลาการเช่า เพียงแค่ประมาณ
4 ปี (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ซึง่ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมประเภทศูนย์การค้าของ CPNREIT
2. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ (ก่อนค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์) ในปี 2564 ของแต่ละทรัพย์สนิ อ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
งบประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. สาหรับทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมใช้ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินตามงบการเงินของ CPNREIT ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะเข้าลงทุนเพิม่ เติมใช้ราคา
ทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สาหรับ โครงการเซ็นทรัลมารีนาจะคงอยู่เป็ น การชัว่ คราว โดยคาดว่าจะมีผลการดาเนิน งานที่ฟ้ื นตัว
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลีค่ ลายลง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่า ราคาในการเข้าลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม โดย
พิจ ารณาผลตอบแทนที่ผู้ถือ หน่ ว ยจะได้ร ับ ในปี แ รกจากประมาณการงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ และงบประกอบ
รายละเอียดกาไรจากการลงทุน สุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอัตรา
เงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย (Distribution Yield) กล่าวคือ ในกรณีท่ี 2 (ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติม) จะมีประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย
(Distribution Yield) อยู่ทป่ี ระมาณ 1.4020 บาทต่อหน่วย และร้อยละ 7.01 ตามลาดับ ซึง่ จะสูงกว่ากรณีท่ี 1 (ทรัพย์สนิ
ก่อนลงทุนตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562) ที่มีประมาณการเงิน จ่ายผู้ถือหน่ วย (Cash
Distribution Per Unit) และประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย (Distribution Yield) อยู่ทป่ี ระมาณ 1.3520 บาทต่อ
หน่วย และร้อยละ 6.76 ตามลาดับ และในกรณีท่ี 2 จะต่ากว่ากรณีเพิม่ เติมตามตารางด้านล่างทีม่ ปี ระมาณการเงินจ่ายผู้
ถือหน่ วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย (Distribution Yield) อยู่ทป่ี ระมาณ
1.4964 บาทต่อหน่วย และร้อยละ 7.48 ตามลาดับ รายละเอียดตามทีป่ รากฏในตารางด้านล่าง
ทัง้ นี้ สาหรับประมาณการในกรณีทรัพย์สนิ ที่มใี นปจั จุบนั ตามทีป่ รากฏในกรณีเพิม่ เติมตามตารางด้านล่าง ซึ่ง
เป็ นกรณีทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์
เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 2 มีนาคม 2563 ตามลาดับ โดยเป็ นการดาเนินการเพียงบางส่วนตามแผนการ
ลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 และได้ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวน
อันเป็ นผลทาให้โครงสร้างเงินทุนมีสดั ส่วนเงินกูย้ มื สูงกว่านโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และเป็ นโครงสร้างทางการเงิน
ชัวคราว
่
โดยมีประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รอ้ ยละ 7.48 ซึง่ สูงกว่ากรณีท่ี 2 อันเป็ นผลทีส่ าคัญเนื่องจาก
โครงสร้างทุนทีม่ สี ดั ส่วนเงินกูย้ มื ทีส่ งู กว่า อีกทัง้ ในการจัดทาประมาณการงบกาไรขาดทุนนัน้ คาดว่าผลการดาเนินงาน
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ของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ในช่วงประมาณการ
จะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีค่ ่อนข้างน้อยกว่า
โครงการเซ็นทรัลมารีนาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการลดลงของจานวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติค่อนข้างมาก ศูนย์การค้า
จึงมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้เช่าโดยการให้ส่วนลดค่าเช่า อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์คาดว่าผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคงอยู่ เ ป็ น การชัว่ คราว อีก ทัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มแี ผนงานในการบริหารโครงสร้างทุนให้มี อตั ราส่วนการกูย้ มื เงินต่อสินทรัพย์รวมทีล่ ดลงจากระดับ
ปจั จุบนั ทีค่ ่อนข้างสูงไปสูโ่ ครงสร้างทุนตามนโยบาย คือ ประมาณร้อยละ 35 ของทรัพย์สนิ รวม
รำยกำร

กรณี ที่ 1 :
ทรัพย์สินก่อนลงทุน
ตำมมติ ที่ประชุม
วิ สำมัญผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2562

กรณี ที่ 2 :
ทรัพย์สินทัง้ หมดหลัง
กำรลงทุนในทรัพย์สิน
ที่ จะลงทุนเพิ่ มเติ ม

ประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยต่อหน่ วย (บาท/
หน่วย)
ั /2
- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินปนผล
- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินคืนทุน/2
ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย/3
สัดส่วนการกู้ยมื ของ CPNREIT ภายหลังการ
ลงทุน

1.3520

1.4020

กรณี เพิ่ มเติ ม :
ทรัพย์สินที่มีในปัจจุบนั
(ดำเนิ นกำรเพียง
บำงส่วนตำมมติ ที่
ประชุมวิ สำมัญผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2562 และเป็ น
โครงสร้ำงเงิ นทุน
/1
ชัวครำว)
่
1.4964

1.3520
ร้อยละ 6.76
ร้อยละ 33.5

1.4020
ร้อยละ 7.01
ร้อยละ 30.7/4

1.4964
ร้อยละ 7.48
ร้อยละ 33.6/4

หมำยเหตุ
1. เป็ นกรณีท่แี สดงทรัพย์สินในปจั จุบนั ของกองทรัสต์ซ่งึ ยังดาเนินการตามมติประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ โดยมีโครงสร้างเงินทุน
ชัวคราว
่
อันเป็ นผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อแผนการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ โดยทีก่ องทรัสต์ได้เข้าลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2563
และวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ การลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ เพียงบางส่วนที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
2. การแยกรายการประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยต่อหน่วยเป็ นเงินปนั ผลหรือเงินคืนทุนเป็ นเพียงสมมติฐานซึ่งยังไม่รวมผลกระทบจากกาไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือผลกระทบจากการบันทึกบัญชีของรายการที่มใิ ช่เงินสด ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ได้และทาให้มกี ารจ่ายเงินคืนทุน อย่างไรก็ตาม
ประมาณการเงินจ่ายรวมทีเ่ ป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หน่วยจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแยกรายการเป็ นเงินปนั ผลหรือเงินคืนทุนดังกล่าว
3. ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยดังกล่าว คานวณจากราคาหน่ วยทรัสต์ CPNREIT ที่ 20 บาท/หน่ วย ซึ่งเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสาหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคานวณโดยอ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียด
กาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐานราคาหน่ วยทรัสต์
CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขายที่ 20 บาท/หน่วย เช่นเดียวกัน
4. สัดส่วนการกูย้ มื เงินนี้คานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT ภายหลังที่ลงทุนในทรัพย์สนิ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อันเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่เี กี่ยวข้อง แต่ไม่รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากไม่ถอื เป็ นการกู้ยมื ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี หากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) สัดส่วนการกู้ยมื เงินหลังการลงทุน ของกรณีท่ี 2 และกรณีเพิม่ เติม จะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 39.9 และ 43.1 ตามลาดับ ทัง้ นี้ สัดส่วน
การกูย้ มื ของ CPNREIT อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไปภายหลังการระดมทุนเพื่อชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั สัดส่วนโครงสร้างการระดมทุนในขณะนัน้
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นอกจากนี้ ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม คาดว่า CPNREIT จะเป็ นกองทรัสต์ทม่ี ขี นาดใหญ่
ที่สุ ด ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทัง้ ในแง่ ข องมู ลค่ า ทรัพ ย์สิน หลัก และมู ลค่ า ตามราคาตลาดของหน่ ว ยทรัสต์ (Market
Capitalization) ซึง่ ทาให้หน่ วยทรัสต์มสี ภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่ วย และยังเป็ นกองทรัสต์ท่คี ่อนข้างมีความมันคง
่
โดย CPNREIT ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจาก TRIS ไว้ทร่ี ะดับ AA (จัดอันดับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
นอกจากนี้ CPNREIT มีนโยบายในการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
รวมทัง้ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ท่มี คี ุณภาพสูง ซึ่งจะทาให้ CPNREIT มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผ่านการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมประกอบกับการเติบโตจากผลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั ประกอบกับปจั จัยเชิงคุณภาพอื่น ๆ ของ CPNREIT ทีป่ รึกษาทางการเงิน
และผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า CPNREIT เป็ นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนทีค่ าดว่าจะให้ผลตอบแทนทีน่ ่ าพอใจแก่นัก
ลงทุนเมื่อเทียบกับทางเลือกการลงทุนอื่น ๆ
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงิน ได้พจิ ารณาศักยภาพของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
โดยเห็นว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีศกั ยภาพในการสร้างกระแสเงินสดมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มอี ตั ราการเช่าพืน้ ที่
เฉลีย่ 4 ปี ยอ้ นหลัง (ปี 2559 –2562) อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 และมีการเติบโตของรายได้สทุ ธิจากอสังหาริมทรัพย์
มาอย่างต่ อเนื่อง (ไม่รวมช่วงที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)) อีกทัง้ ทรัพย์สนิ เหล่านี้มจี ุดเด่นทีส่ ามารถดึงดูดลูกค้าและแข่งขันได้กบั ทรัพย์สนิ อื่นในบริเวณใกล้เคีย ง
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้ จะ
ทาให้โครงสร้างทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนมีการกระจายความเสีย่ งได้ดขี น้ึ ในด้านของสถานทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ และ
ประเภททรัพย์สนิ
ทัง้ นี้ CPN ในฐานะที่เป็ นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และจะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
CPNREIT ในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ได้ให้การสนับสนุ น CPNREIT โดยการปรับลดราคาลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติมจากราคาสูงสุดตามมติทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ของ CPNREIT
นอกจากนี้ แม้ประมาณการผลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้มกี ารคานึงถึงปจั จัยจากผลกระทบของ
สถานการณ์ปจั จุบนั ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว เพื่อให้เกิดความมันใจยิ
่ ง่ ขึน้ CPN ยังคงให้
การสนับสนุนโดยตกลงทีจ่ ะลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตงั ้ แต่วนั ที่ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (“ระยะเวลำให้ควำมช่ วยเหลือ”) หาก (ก) กาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (EBITDA before deducting Property Management Fees) ของทรัพย์สนิ ดังกล่าวที่
CPNREIT ได้รบั ตามระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ต่ ากว่า (ข) ประมาณการกาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คิดตามสัดส่วนของระยะเวลาให้ความช่วยเหลือเทียบกับระยะเวลาประมาณการ โดยใช้หลักเกณฑ์ 1
ปี มี 365 วัน (ทัง้ นี้ ประมาณการดังกล่าวอ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียด
กาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
โดย CPN จะลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จากผลต่างของ (ข) ลบด้วย (ก) อย่างไรก็ตาม ส่วนลดสูงสุดจะไม่
เกิน 40 ล้านบาท ซึง่ คิดตามสัดส่วนของระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ เทียบกับระยะเวลาประมาณการ และจะคานวณ
ครัง้ เดียวเมื่อสิน้ รอบปี บญ
ั ชี 2564 โดยสรุปจะเป็ นไปตามสูตรการคานวณด้านล่างนี้
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ส่วนลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ = ค่าต่าสุดระหว่าง [{(ข)– (ก)}กับ {40 ล้านบาท ×

ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ
}]
365

โดยที่
(ก) = กาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (EBITDA before deducting Property Management Fees) ของ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมที่ CPNREIT ได้รบั ตามระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ (ล้านบาท)
ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ
365
ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ = จานวนวันนับตัง้ แต่วนั ที่ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ข) = (ประมาณการกาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์)(ล้านบาท) ×

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.6 “ราคาทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม”
9.

กำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สิน

9.1

กำรจัดหำประโยชน์จำกทรัพย์สินประเภทศูนย์กำรค้ำและอำคำรสำนักงำน

สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน CPNREIT มีนโยบายในการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ประเภทนี้ โดยการนาพื้นทีข่ องทรัพย์สนิ ออกให้เช่าแก่ผู้เช่า รวมถึงการให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้เช่า
พื้น ที่ โดยผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรั พ ย์ ซึ่ง จะจัด การและบริห ารงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การนาทรัพย์สนิ ไปจัดหาประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพืน้ ที่ รวมถึงการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การให้เช่าพื้นที่ ตามนโยบายและแผนธุรกิจของผู้จดั การกองทรัสต์ การจัดหาผูเ้ ช่าพื้นทีภ่ ายในโครงการ การ ติดต่อ
ประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ การจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการเพื่อนาส่ง CPNREIT ตลอดจน
การบารุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาประโยชน์ ทัง้ นี้
CPNREIT จะเข้าทาสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าพืน้ ที/่ ผูร้ บั บริการโดยตรง โดยสัญญาที่ CPNREIT จะเข้าทาโดยส่วนใหญ่ จะมี
ความเป็ นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักของสัญญาที่คล้ายคลึงกันสาหรับผู้เช่าพื้นที่และผู้รบั บริการ
ทุกราย
9.2

กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินประเภทโรงแรม

CPNREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดย CPNREIT ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ
ดังกล่าว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้เช่าเหมา) แก่ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล เพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ โดยซีพเี อ็น พัทยา
โฮเทล ได้แต่งตัง้ กลุ่มฮิลตันซึง่ เป็ นเครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้ บริหารโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ซึง่ สัญญาเช่าช่วงดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อ
สิน้ สุดสัญญาเช่าช่วงดังกล่าว ทัง้ CPNREIT และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล สามารถใช้สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาได้อกี 2
คราว ๆ ละ 3 ปี โดยมีการคิดค่าเช่าทัง้ ในรูปแบบค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent) และค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
ในการนี้ ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ได้มหี นังสือแจ้งความประสงค์ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงแก่ CPNREIT แล้ว เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2563
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.4 “การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์”
10.

ประมำณกำรเงิ นจ่ำยผูถ้ ือหน่ วยต่อหน่ วยและประมำณกำรอัตรำเงิ นจ่ำยผูถ้ ือหน่ วย

ประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่ วย ซึ่งจัดทาขึน้ จากประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและงบประกอบ
รายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 หน้า 13

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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รำยกำร

กรณี ที่ 1 :
ทรัพย์สินก่อนลงทุน
ตำมมติ ที่ประชุม
วิ สำมัญผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2562

กรณี ที่ 2 :
ทรัพย์สินทัง้ หมดหลัง
กำรลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่ มเติ ม

ประมาณการเงิน จ่ า ยผู้ ถื อ หน่ ว ยต่ อ หน่ ว ย
(บาท/หน่วย)
ั /2
- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินปนผล

1.3520

1.4020

กรณี เพิ่ มเติ ม :
ทรัพย์สินที่ มีในปัจจุบนั
(ยังดำเนิ นกำรตำมมติ
ที่ ประชุมวิ สำมัญผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2562 ไม่แล้วเสร็จและ
เป็ นโครงสร้ำงเงิ นทุน
/1
ชัวครำว)
่
1.4964

1.3520
ร้อยละ 6.76
ร้อยละ 33.5

1.4020
ร้อยละ 7.01
ร้อยละ 30.7/4

1.4964
ร้อยละ 7.48
ร้อยละ 33.6/4

/2

- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินคืนทุน
ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย/3
สัดส่วนการกูย้ มื ของ CPNREIT ภายหลังการ
ลงทุน

หมำยเหตุ
1. เป็ นกรณีท่แี สดงทรัพย์สินในปจั จุบนั ของกองทรัสต์ซ่งึ ยังดาเนินการตามมติประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ โดยมีโครงสร้างเงินทุน
ชัวคราว
่
อันเป็ นผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อแผนการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ โดยทีก่ องทรัสต์ได้เข้าลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2563
และวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมทัง้ จานวน ทัง้ นี้ การลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ บางส่วนที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
2. การแยกรายการประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยต่อหน่วยเป็ นเงินปนั ผลหรือเงินคืนทุน ยังไม่รวมผลกระทบจากกาไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ จากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ อย่างไรก็ตาม ประมาณการเงินจ่ายรวมทีเ่ ป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หน่วยจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแยกรายการเป็ นเงินปนั ผลหรือเงินคืนทุนดังกล่าว
3. ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยดังกล่าว คานวณจากราคาหน่ วยทรัสต์ CPNREIT ที่ 20 บาท/หน่ วย ซึ่งเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสาหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคานวณโดยอ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียด
กาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐานราคาหน่ วยทรัสต์
CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขายที่ 20 บาท/หน่วย เช่นเดียวกัน
4. สัดส่วนการกูย้ มื เงินนี้คานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT ภายหลังที่ลงทุนในทรัพย์สนิ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อันเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่เี กี่ยวข้อง แต่ไม่รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากไม่ถอื เป็ นการกู้ยมื ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี หากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) สัดส่วนการกู้ยมื เงินหลังการลงทุน ของกรณีท่ี 2 และกรณีเพิม่ เติม จะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 39.9 และ 43.1 ตามลาดับ ทัง้ นี้ สัดส่วน
การกูย้ มื ของ CPNREIT อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไปภายหลังการระดมทุนเพื่อชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั สัดส่วนโครงสร้างการระดมทุนในขณะนัน้

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.4 “การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์”
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สรุปค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำก CPNREIT

11.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักทีเ่ รียกเก็บจาก CPNREIT มีรายละเอียด ดังนี้
ลำดับ
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียก
เก็บจำก CPNREIT

เพดำนร้อยละต่อปี หรือภำยหลัง
กำรทำธุรกรรมในแต่ละครัง้

ค่าธรรมเนียมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม แต่ทงั ้ นี้จะไม่
น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปี ในปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิม่ ร้อย
ละ 3 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกัน)
ค่ า ธรรมเนี ย มทรัส ตี แ ละผู้ เ ก็ บ รัก ษา ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม แต่ทงั ้ นี้จะไม่
ทรัพย์สนิ
น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการกองทุนรวมหรือค่าธรรมเนียมตราสารอืน่ ใดทีก่ องทรัสต์
CPNREIT สามารถเข้าลงทุนและได้พจิ ารณาเข้าลงทุน
เนื่องจากการรับหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การกองทุนรวมหรือผูอ้ อกตรา
สารดังกล่าวโดยทรัสตี
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอน่ื ใดใน
ทานองเดียวกัน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ตามทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
ค่าธรรมเนียมผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ รวมทัง้ ที่
ปรึกษาอื่น ๆ เช่น ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
ค่าทนายความ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย
หน่วยทรัสต์และค่านายหน้า: สาหรับการ
ออกและเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ค รัง้ แรก
และส าหรับการเสนอขายเพิ่มเติม เพื่อ
เพิม่ เงินทุนของกองทรัสต์ในคราวต่อ ๆ
ไป
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น การ
จัด การอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทรัส ต์
เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กี่ย วกับ พนัก งาน (ที่
ดูแลรับผิดชอบพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ เฉพาะ
ในส่ ว นที่ก องทรัส ต์ CPNREIT เข้า
ลงทุน) ค่าใช้จ่ายสานักงาน ค่าอุปกรณ์
ส านั ก งาน ค่ า จัด เตรีย มระบบในการ
จัด การอสัง หาริมทรัพ ย์ ค่ า ด าเนิ น การ
ค่าบารุงรักษา ค่าซ่อมแซม ค่าปรับปรุง
ค่าต่ อ เติม ค่ าสาธารณู ปโภค ค่ าใช้จ่าย
ทางการตลาดและประชาสัม พัน ธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
ค่าเบีย้ ประกัน
ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และ

รอบและ
ระยะเวลำ
ที่เรียกเก็บ
รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมือ่ เกิดรายการ

คราวละไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าทีร่ บั ประกันการจัด
จาหน่าย

เมือ่ เกิดรายการ

โปรดพิจารณารายละเอียดใน ส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”
ตามทีจ่ ่ายจริง

เมือ่ เกิดรายการ

ตามทีจ่ ่ายจริง

รายปี
เมือ่ เกิดรายการ

ตามทีจ่ ่ายจริง
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เมือ่ เกิดรายการ
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ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียก
เก็บจำก CPNREIT

ลำดับ

เพดำนร้อยละต่อปี หรือภำยหลัง
กำรทำธุรกรรมในแต่ละครัง้

รอบและ
ระยะเวลำ
ที่เรียกเก็บ

ค่ า นายห น้ า ที่ เ กี่ ย ว กั บ การซื้ อ ข าย
หลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ หรือการเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตามทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ เมือ่ เกิดรายการ
และส่งเสริมการขาย
สุทธิ ณ วันสิน้ ปีบญ
ั ชีก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รายละเอีย ดค่ าใช้จ่าย ตามทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ เมือ่ เกิดรายการ
อื่น ๆ เป็ น ไปตามที่ปรากฎในส่ ว นที่ 2
กาหนด หรือ ตามทีจ่ ่ายจริง
ข้อ 11 "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที ่
เรียกเก็บจากกองทรัสต์”

10.
11.

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”
12.

เงื่อนไขกำรยกเลิ กกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์

เมื่อสิน้ สุดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ ายยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวนหรือบางส่วนและคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อ ตาม
ประกาศที่ ทจ. 49/2555
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

มูลค่าหน่ วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับเงินทีก่ องทรัสต์กนั ไว้เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และมูลค่าเงิน
กูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทร่ี ะบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสือชีช้ วน โดยให้ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ จานวนหรือบางส่วน
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพียงพอ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เงินที่
ได้รบั จากการระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ บางโครงการตามลาดับ คือ (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา
และ (2) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง รวมทัง้ อาจนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนบางส่วนไปชาระหนี้
เงินกูด้ งั กล่าวข้างต้น เพื่อปรับโครงสร้างทุนของ CPNREIT ให้มคี วามเหมาะสม โดยภายหลังการลงทุน
ชาระหนี้เงินกู้ยืม และหักค่าใช้จ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถพิจารณา
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน
ส่วนที่ 2.1 “วัตถุประสงค์การใช้เงิน”
มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือผูล้ งทุนต่างด้าว และทาให้การถือหน่ วยทรัสต์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่ อรวมกับจานวน
หน่วยทรัสต์ทถ่ี อื อยู่เดิม (ถ้ามี) ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยให้ยกเลิกการเสนอการ
ขายเฉพาะส่วนทีเ่ กินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือการเมืองทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
เมื่อมีเหตุทท่ี าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการ
สังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้
มีเหตุอ่นื ใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย (Underwriting Agreement)
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13.

ควำมเสี่ยงสำคัญของกำรลงทุนในหน่ วยทรัสต์

การลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของ CPNREIT มีความเสี่ยง ผู้ลงทุ นควรพิจารณาป จั จัยความเสี่ยงดังต่ อไปนี้ อย่ าง
รอบคอบก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความเสีย่ งสาคัญของการลงทุนในหน่ วยทรัสต์โดยสรุปเท่านัน้
เนื้อหาในรายละเอียดของปจั จัยความเสีย่ งโปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.6 “ปจั จัยความเสียง”
่
13.1 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับ CPNREIT หรือกำรดำเนิ นงำนของ CPNREIT
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

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

ความเสีย่ งจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันอาจมีผลกระทบต่อ ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้า
ลงทุน
ความเสีย่ งจากการระบาดของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทัวโลกอาจน
่
าไปสู่ภาวะความผันผวนของตลาด
ทุนทัวโลก
่
ซึง่ อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของ CPNREIT ได้
ความเสีย่ งจากภาวะการแข่งขันทางธุรกิจทีส่ งู ขึน้ และการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดาเนินชีวติ
ความเสีย่ งจากการที่ผลประกอบการของ CPNREIT ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กบั ความสามารถของผู้จดั การ
กองทรัสต์ในการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
CPNREIT ต้องพึง่ พาบุคลากรทีม่ คี วามชานาญและประสบการณ์ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการ
ดาเนินการจัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ความเสีย่ งจากการทีส่ ญ
ั ญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รบั การต่อออกไป เมื่อครบกาหนดอายุ หรือ
แม้จะมีการต่อสัญญาออกไป ข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาฉบับ ใหม่หรือที่จะต่อออกไป อาจมี
ความแตกต่างไปจากเดิม
ความเสีย่ งจากการลดลงของนักท่องเทีย่ วซึง่ จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจโรงแรม
ความเสีย่ งเกีย่ วกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รายได้ของ CPNREIT จากทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรม ขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงินของผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ
และการปฏิบตั ติ ามสัญญาของผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ
ความเสีย่ งจากการเลื่อนชาระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั อันมี ผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ความเสีย่ งจากการไม่สามารถหาผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมได้ในอนาคต
ความเสีย่ งจากความสามารถในการชาระค่าเช่าและค่าบริการของผูเ้ ช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและอาคาร
สานักงาน
ความเสีย่ งจากการทีผ่ เู้ ช่าช่วงพืน้ ทีข่ องโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าหลักของ
โครงการ ยกเลิกสัญญาเช่าช่วงก่อนกาหนด
ความเสีย่ งจากการสูญเสียผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenants) ของโครงการประเภทศูนย์การค้า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เมื่อต้องมีการปรับปรุงทรัพย์สนิ ของ CPNREIT
ความเสีย่ งจากการที่ CPNREIT ไม่มสี ทิ ธิบนพืน้ ทีข่ องห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ภายในศูนย์การค้าบางแห่ง
ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
ความเสีย่ งอันเป็ นผลกระทบจากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ซง่ึ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุน
ความเสีย่ งจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาเช่าช่วงที่ดินในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า เนื่องจากสัญญาเช่าทีด่ นิ หลักถูกยกเลิก
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(20) ความเสีย่ งจากการอาจไม่ได้รบั การต่อสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในปี ท่ี 30 และปี ท่ี
60
(21) การลงทุนของ CPNREIT ในทรัพย์สนิ บางโครงการจะไม่ได้ลงทุนในทีด่ นิ
(22) ความเสีย่ งจากการลงทุนในพืน้ ทีเ่ ช่าช่วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโครงการเซ็นทรัล
มารีนา
(23) ข้อจากัดในการจัดหาประโยชน์ในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
(24) ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื เงิน
(25) ความเสีย่ งจากการที่ CPN เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(26) ความเสีย่ งจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทอ่ี าจเกิดขึน้ ระหว่าง CPNREIT และกลุ่ม CPN ซึ่งทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(27) ความเสีย่ งในโครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง และโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากเจ้าของทีด่ นิ ไม่ประสงค์จะรับโอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้างที่ CPNREIT
จะลงทุน
13.2 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

ความเสีย่ งในสิทธิการใช้ทางเข้าออกสูท่ างสาธารณะของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
ความเสีย่ งจากการทีโ่ ครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลี
เวอร์ เฮ้าส์ เป็ นโครงการย่อยภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
ความเสีย่ งจากกรณีการถูกเวนคืนทีด่ นิ
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุนอยู่ภายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อม โดยการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้ CPNREIT มีค่าใช้จ่ายและ
ภาระความรับผิดหลายด้าน
ความเสีย่ งเกีย่ วกับภัยธรรมชาติ อุบตั ภิ ยั และการก่อความไม่สงบ
ความเสีย่ งจากการประกันภัย
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ถือครองนัน้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ต่าง ๆ เพิม่ มากขึน้

13.3 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรลงทุนในทรัพย์สินโดย CPNREIT
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

การลงทุนในทรัพย์สนิ มีความเสีย่ ง
ความเสีย่ งจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าลงทุน
มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ ไม่ได้เป็ น
เครื่องแสดงมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สนิ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของทรัพย์สนิ นัน้ จะ
เป็ นไปตามทีป่ ระเมิน ไม่ว่าในปจั จุบนั หรือในอนาคต
สมมติฐานในประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิ
ของการลงทุนตามสมมติฐานมีความไม่แน่ นอน และขึน้ อยู่กบั ความเสีย่ งและความไม่แน่ นอนทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ท่ีเ กี่ยวข้อ งและการแข่งขัน ซึ่ง อาจส่ง ผลให้ผ ลประกอบการที่แ ท้จ ริง
แตกต่างจากทีป่ ระมาณการไว้อย่างมีนยั สาคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าทีไ่ ด้ลงทุนใน CPNREIT
ความเสีย่ งจากการที่ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
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13.4 ควำมเสี่ยงอื่น ๆ
(1)
(2)
(3)

การเปลีย่ นแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ราคาหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT อาจมิได้เป็ นมูลค่าทีแ่ ท้จริงที่ CPNREIT จะได้รบั หากมีการจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ออกไปทัง้ หมดหรือมีการเลิก CPNREIT
(4) ความเสีย่ งจากขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
(5) ความเสีย่ งด้านภาษีและค่าธรรมเนียม
(6) ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT
(7) ราคาซือ้ ขายหน่วยทรัสต์อาจไม่ได้สะท้อนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT
(8) ความเสีย่ งจากการที่ CPNREIT อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมได้ล่าช้า
(9) เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจานวนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์ได้ลงทุน
(10) ความเสีย่ งจากการที่ CPNREIT อาจจะระดมทุนในครัง้ นี้เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมไม่ได้
ครบตามเป้าหมายทีว่ างไว้
(11) ความเสีย่ งจากการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
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1.

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น

บริษัท ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด มีสานักงานใหญ่อยู่ท่ี เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุ ม วัน กรุ ง เทพมหานคร เลขทะเบีย นนิ ติบุ ค คล 0105560104638 เว็บ ไซต์ www.cpnreit.com โทรศัพ ท์
02-667-5555 ต่อ 1660
ตามทีท่ ป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของ CPNREIT ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มมี ติ
อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติม ในจานวนไม่เกิน 770 ล้านหน่วย โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์
ธานี โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) (โดยไม่
รวมการชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)) โครงการอาคารสานักงานเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ
(2) เพื่อชาระหนี้ จากการกู้ยืมเงิน ที่ใช้ในการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ลาปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) (โดยไม่รวมการชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
(ช่วงต่ออายุ)) โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์
เฮ้าส์ และ/หรือ
(3) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการระดมทุนและการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โครงการ
เซ็น ทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ อ อายุ) (โดยไม่ร วมการชาระค่า เช่า ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)) โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิ
ลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ
(4) เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CPNREIT
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั อนุ ญาตในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมจากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานของธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในวงกว้าง ซึง่ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ซ่งึ CPNREIT ลงทุนอยู่ใน
ปจั จุบนั และจะเข้าลงทุนในอนาคต ตลอดจนส่งผลให้สภาวะการลงทุนในตลาดทุนมีความผันผวนอย่างรุนแรง ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จงึ เห็นควรให้เลื่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมออกไป
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเข้าลงทุนทีก่ าหนดไว้ CPNREIT จึงได้เข้าลงทุนในโครงการอาคาร
สานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2563 รวมทัง้ การจดทะเบียนสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2563 (โดยทีค่ ่าเช่าสาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จะมีการชาระในปี 2568) โดยใช้
แหล่งเงินทุนทัง้ หมดจากเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
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ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมเป็ นไปตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม วิสามัญ
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของ CPNREIT ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทีม่ มี ติให้ลงทุนในทรัพย์สนิ ตามลาดับ
ต่อไปนี้ (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา (2) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง (3) โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
และ (4) โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
ขนาดการระดมทุนเพื่อการลงทุน ในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง น่ าจะมีความ
เหมาะสมกับสภาวะตลาดทุนในปจั จุบนั ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ประสงค์จะออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ ทุน
ของ CPNREIT มูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 6,933,367,350 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) นาเงินที่ได้จากการระดมทุ น โดยการเพิ่มทุ น ซึ่ง รวมกับเงินที่จะได้จากการกู้ยืม เงิน และ/หรือเงิน ทุ น
หมุนเวียน ไปลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ในมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,672 ล้านบาท และ/หรือ
2) เพื่อชาระหนี้จากการกู้ยืมเงินที่ใช้ในการลงทุน ในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ซึง่ มีการเข้าลงทุนแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรือ
3) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และ/หรือ
4) เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CPNREIT
ในกรณีท่ี CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพียงพอ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการ
ระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ บางโครงการตามลาดับ คือ (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา และ (2) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง รวมทัง้ อาจนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนบางส่วนไปชาระหนี้เงินกู้ดงั กล่าวข้างต้น เพื่อปรับโครงสร้างทุน
ของ CPNREIT ให้มคี วามเหมาะสม โดยภายหลังการลงทุน ชาระหนี้เงินกู้ยมื และหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาทรัพย์สนิ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทีช่ าระให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายสาหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม่ อากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์สามารถพิจารณาดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
อนึ่ง สาหรับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวเมื่อสภาวะการลงทุนในตลาดทุนเอือ้ อานวยต่อการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้มกี ารลงทุนครบถ้วนตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ครัง้ ที่ 1/2562
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2.

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิ จของกองทรัสต์

2.1

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์และนโยบายการลงทุน

2.1.1 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
CPNREIT มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยการซื้อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับ
โอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก โดยจะนาทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปจัดหาประโยชน์ ในรูปของ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการหรือรายได้อ่นื ใดในทานองเดียวกัน ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนาศักยภาพ
พัฒนา และ/หรือจาหน่ ายทรัพ ย์สนิ ต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่ CPNREIT เพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้ CPNREIT มีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติม เพื่อการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของ CPNREIT รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น และ/หรือหลักทรัพย์อ่นื และ/หรือการหา
ดอกผลอื่นโดยวิธอี ่นื ใด ตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
2.1.2 นโยบายการลงทุน
CPNREIT จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ สิทธิการเช่าช่วง
อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีมีคุ ณ ภาพสูง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ป ระเภทศู น ย์ก ารค้า รวมทัง้ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กบั อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า อาทิ
ทรัพย์สนิ เพื่อการพาณิชย์ อาคารสานักงาน โรงแรม และเซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์ เป็ นต้น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ หลักของ
CPNREIT โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ
หลัก และโดยมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อ่นื ใดในทานองเดียวกัน
ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่ CPNREIT เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้ CPNREIT มี
จุดมุ่งหมายที่จะลงทุ นในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของ CPNREIT และเป็ นการ
กระจายความเสีย่ งผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในทาเลทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น
และ/หรือหลักทรัพย์อ่นื และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธอี ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เกีย่ วข้องกาหนด
2.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี
2560





เหตุการณ์ที่สาคัญ
CPNREIT ได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผ่านกระบวนการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF
หน่ วยทรัสต์ของ CPNREIT เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรกในวันที่ 14
ธันวาคม 2560
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ปี
2561







2562









2563







เหตุการณ์ที่สาคัญ
เมื่อ วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2561 TRIS ได้จ ัด อัน ดับ เครดิต องค์ก ร (Issuer Rating) ของ
CPNREIT ทีร่ ะดับ “AA” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ CPNREIT ทีร่ ะดับ “AA”
และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” และได้จดั อันดับเครดิตหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ
ไม่มหี ลักประกันของ ของ CPNREIT ที่ระดับ “AA” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
หรือ “คงที”่
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 CPNREIT ได้ดาเนินการออกหุ้นกู้ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผู้
ถือ หน่ ว ยทรัสต์ข อง CPNREIT ประจ าปี 2561 ซึ่ง เป็ น การออกภายใต้โ ครงการหุ้น กู้
(Medium Term Note Program: MTN) ของ CPNREIT วงเงิน 16,250 ล้านบาท โดยได้
ออกหุน้ กูจ้ านวน 10,040 ล้านบาท เพื่อนาเงินมาชาระหนี้ตามสัญญาเงินกูย้ มื หรือหนี้ใด ๆ
และนามาใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกหุน้ กูแ้ ละการชาระหนี้ดงั กล่าว
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 CPNREIT ได้ดาเนินการออกหุน้ กู้จานวน 4,495 ล้านบาท
(เป็ นการออกภายใต้โครงการหุน้ กู้ (Medium Term Note Program: MTN) ของ CPNREIT
วงเงิน 16,250 ล้านบาท) เพื่อน าเงินมาช าระหนี้ ตามสัญญาเงินกู้ยืมหรือหนี้ ใด ๆ และ
นามาใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกหุน้ กูแ้ ละการชาระหนี้ดงั กล่าว
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กร และหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันของ CPNREIT ทีร่ ะดับ “AA” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ได้มีมติรบั ทราบการ
ลาออกของ นายชาลี มาดาน พ้นจากตาแหน่ งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการของ
บริษทั โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 สิงหาคม 2562 และอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายพงศกร เทีย่ งธรรม
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษทั โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน
2562
เมื่ อ วัน ที่ 22 สิง หาคม 2562 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครัง้ ที่ 1/2562 ของผู้ จ ัด การ
กองทรัสต์ ได้มมี ติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นางอวยพร ฟูตระกูล เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
และกรรมการของบริษทั โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562
CPNREIT ได้ลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2563 และโครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยได้
ดาเนินการจดทะเบียนที่สานักงานที่ดนิ เพื่อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ท ัง้ สอง
โครงการจาก GLANDRT เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
CPNREIT ได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ที่
สานัก งานที่ดิน เมื่อ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 โดย CPNREIT จะเริ่ม ช าระค่ าเช่า สาหรับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กร และหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันของ CPNREIT ทีร่ ะดับ “AA” และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็ น “Negative”
หรือ “ลบ”
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2.3

โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์

ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทรัสต์ของ CPNREIT จะ
เป็ นดังนี้

ปั จ จุ บ ัน CPNREIT โดยบริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จ ากัด ในฐานะทรัสตี โดยมี บริษัท
ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด เป็ น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาสัญญาแต่งตัง้ และว่าจ้างผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ หรือจะทาสัญญาแต่งตัง้ และว่าจ้างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ทาหน้าทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมและทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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โครงการ
ทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิ ม
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 /1
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
โครงการเซ็นทรัลมารีนา
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
CPN
CPN
CPN
CPN
CPN
CPNREIT ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้เช่า
เหมา) แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่ง ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
ว่าจ้างกลุ่มฮิลตันให้เป็ นผูบ้ ริหารโรงแรม
GLAND
สเตอร์ลงิ
CPN
CPN

หมายเหตุ
1. สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568 โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 CPNREIT ได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยระยะเวลาเช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบจะเริม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ CPN GLAND สเตอร์ลงิ และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล มีความสัมพันธ์เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
โดยที่ CPN ถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์รอ้ ยละ 99.99 และกลุ่ม CPN ถือหุน้ ใน ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ร้อยละ 99.99
นอกจากนี้ กลุ่ม CPN ถือหุน้ ใน GLAND ร้อยละ 67.53 โดยที่ GLAND ถือหุน้ ในสเตอร์ลงิ ร้อยละ 99.99
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3.

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

3.1. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิ ม
ปจั จุบนั CPNREIT มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์

ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ นสามารถศึกษารายละเอีย ดเกี่ยวกับทรัพ ย์สนิ หลักที่ CPNREIT ลงทุ นอยู่ในปจั จุบนั ได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-REIT) ของ CPNREIT ทีไ่ ด้เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.1.1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จและเริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือนธันวาคม
ปี 2545 โดยเป็ นอาคาร 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้
ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตัง้ อยู่ท่เี ลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150

ส่วนที่ 2.3 หน้า 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ค.

ง.

จุดเด่นของทรัพย์สิน
-

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็ นศูนย์การค้าทีค่ รบครัน เป็ นจุดหมายของการจับจ่ายใช้สอย
ในย่านกรุงเทพตอนใต้และจังหวัดใกล้เคียง อันเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ท่มี กี ารเติบโตทัง้ ด้านหมู่บา้ น
และคอนโดมิเนียม อย่างต่อเนื่อง โดยภายในโครงการมีผเู้ ช่ารายใหญ่ทม่ี ศี กั ยภาพ เช่น ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ท็อปส์มาร์เก็ต ออฟฟิ ศเมท ซูเปอร์สปอร์ต และบีทูเอส รวมถึงยังมีร้านค้าปลีก ร้านอาหาร
ศูนย์อาหารและโรงภาพยนตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ ข้ามาใช้บริการได้อย่างครบถ้วน

-

นอกจากนี้ ย ัง มีพ้ืน ที่จ ัด กิจ กรรม คือ พระราม 2 ฮอลล์ ที่ส ามารถจัด กิจ กรรมและงานบัน เทิง ได้
หลากหลาย มีแหล่งสันทนาการของครอบครัว ได้แก่ สวนพักผ่อนขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็ นแหล่งพักผ่อน
หย่ อ นใจของผู้ม าใช้บ ริการและประชาชนในย่ า นกรุ ง เทพตอนใต้ รวมทัง้ เป็ น ที่จ ัด กิจ กรรมบัน เทิง
ลานกีฬา ตลอดจนงานเทศกาลประจาปี ต่าง ๆ อันจะช่วยดึงดูดให้มผี เู้ ข้ามาใช้บริการภายในศูนย์มากขึน้

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 1. สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 5 ปี (สัญญาสิน้ สุด
วันที่ 15 สิงหาคม 2568) เนื้อทีร่ วม 53-2-38.4 ไร่
CPNREIT ในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (สัญ ญา 2. สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 5 ปี (สัญญา
สิน้ สุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568) ซึง่ ได้แก่ พื้นทีส่ ่วนอาคาร (บางส่วน) พืน้ ที่
สิ้ นสุดวันที่ 15 สิ งหาคม 2568)
ส่วนกลางและพืน้ ทีจ่ อดรถที่เกีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ ล่ี งทุนประมาณ 251,182 ตารางเมตร โดยเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
(Gross Leasable Area) ประมาณ 82,566 ตารางเมตร
3. สิทธิการเช่าในงานระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
คงเหลือระยะเวลาการเช่ าประมาณ 5 ปี (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 15 สิงหาคม
2568)
4. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 1. สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมทีด่ นิ ) 30 ปี จากบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 จากัด โดยสิทธิการเช่าจะมีระยะเวลาการเช่าเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 16
CPNREIT ในโครงการเซ็นทรัล
ส่วนที่ 2.3 หน้า 2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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พลาซา พระราม 2 (ช่ ว งต่ อ
อายุ)/1

สิงหาคม 2568 จนถึง 15 สิงหาคม 2598 ซึง่ ได้แก่ พืน้ ทีส่ ่วนอาคาร พืน้ ที่
ส่วนกลางและพืน้ ทีจ่ อดรถทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ จ่ี ะเข้าลงทุนประมาณ 264,530 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าในงานระบบ 30 ปี จาก บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด
โดยสิทธิการเช่าจะมีระยะเวลาการเช่าเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 16 สิงหาคม 2568
จนถึง 15 สิงหาคม 2598 ซึง่ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บาบัดน้ าเสีย และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้ และใช้งานอยู่ใน
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT เข้าลงทุน รวมทัง้ สิทธิ
ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับงานระบบดังกล่าว
ทัง้ นี้ ปจั จุบนั CPNREIT เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จึงไม่มกี ารลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ส่วนนี้
CPN
23,229 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด)

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ราคาประเมิ นทรัพย์สิน/2

หมายเหตุ
1. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 CPNREIT ได้จดทะเบีย นสิท ธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใ นโครงการเซ็น ทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่อ อายุ) โดยระยะเวลาเช่า
อสังหาริมทรัพย์และงานระบบจะเริ่มในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 และจะมีการชาระค่าเช่าจานวน 25,394 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบีย น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง) ในวันเริม่ ระยะเวลาการเช่าดังกล่าว
2. ราคาประเมินทรัพย์สนิ เป็ นราคาประเมินทรัพย์สนิ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568) และโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)

3.1.2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จและเริ่มเปิ ดดาเนินการในเดือนตุ ลาคม
ปี 2540 โดยเป็ นอาคาร 8 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 3 ชัน้
ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ส่วนที่ 2.3 หน้า 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ศูน ย์ก ารค้า เซ็น ทรัล พลาซา พระราม 3 ตัง้ อยู่ท่ีเลขที่ 79,
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

79/1-79/2,

79/4-79/33 ถนนสาธุป ระดิษ ฐ์

แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ค.

ง.

จุดเด่นของของทรัพย์สิน
-

เป็ นศูนย์การค้าครบวงจรแห่งเดียวในรัศมี 5 กิโลเมตรทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ ข้ามาใช้
บริก ารได้อ ย่างครบครันทัง้ ในด้า นสิน ค้า บริการและความบันเทิง ต่ าง ๆ อีก ทัง้ ยังตัง้ อยู่ใกล้อาคาร
สานักงานชัน้ นาของกรุงเทพฯ รวมถึงแหล่งชุมชนทีม่ กี าลังซือ้ สูง

-

ศูนย์การค้าประกอบด้วยร้านค้าปลีกที่หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านอาหารที่ได้รบั
ความนิยม โรงภาพยนตร์ พื้นที่สนั ทนาการและการศึกษาสาหรับเด็ก ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงร้านค้า
แฟชันและสิ
่
นค้าไลฟ์สไตล์อ่นื ๆ

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 1. สิทธิการเช่าที่ดนิ คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 15 ปี (สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 15 สิงหาคม 2578 โดย CPNREIT มีสทิ ธิทจ่ี ะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้อกี
CPNREIT
2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดย CPNRF (ซึง่ แปลงสภาพมาเป็ น CPNREIT) ได้
ชาระค่าเช่าและเงินมัดจาตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าครัง้ เดียวเต็มจานวน)
เนื้อทีร่ วม 12-2-44.6 ไร่
2. สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ ค งเหลือ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 15 ปี
(สัญญาสิน้ สุดวันที่ 15 สิงหาคม 2578 โดย CPNREIT มีสทิ ธิทจ่ี ะต่ออายุ
สัญญาเช่าได้อกี 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดย CPNRF (ซึง่ แปลงสภาพมาเป็ น
CPNREIT) ได้ชาระค่าเช่าและเงินมัดจาตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าครัง้ เดียว
เต็มจานวน) ซึง่ ได้แก่ พืน้ ทีส่ ่วนอาคาร (บางส่วน) พืน้ ทีส่ ่วนกลางและพืน้ ที่
ส่วนที่ 2.3 หน้า 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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จอดรถทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ ่ี
ลงทุนประมาณ 170,169 ตารางเมตร โดยเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Gross Leasable
Area) ประมาณ 36,495 ตารางเมตร
3. กรรมสิทธิในงานระบบที
เ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
์
4. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
CPN
11,447 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด)

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ราคาประเมิ นทรัพย์สิน

3.1.3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จและเริ่มเปิ ดดาเนินการในเดื อนตุ ลาคม
ปี 2540 โดยโครงการประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า โดยเป็ นอาคาร 7 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1
ชัน้ และอาคารสานักงานปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ A สูง 26 ชัน้ อาคารสานักงานปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ B สูง 18 ชัน้ และชัน้ ใต้
ดิน 1 ชัน้
ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

ภาพอาคารสานักงานเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
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ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า อาคารสานักงานปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสานักงานปิ่ นเกล้า
ทาวเวอร์ B ตัง้ อยู่ท่เี ลขที่ 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ค.

จุดเด่นของทรัพย์สิน
-

เป็ นศูนย์การค้าครบวงจรทางตะวันตกของกรุงเทพฯ ซึง่ อยู่ในทาเลทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
ของกาลังซือ้ หลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ สถาบันการศึกษา สานักงาน และชุมชนทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี
กาลังซือ้ และมีการขยายตัวสูง
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-

ง.

ประกอบด้วยห้า งสรรพสิน ค้าเซ็นทรัล อาคารสานักงาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ ฟิ ตเนสเซ็น เตอร์
ร้านค้าแฟชันชั
่ น้ นาทีห่ ลากหลาย และร้านอาหารทีไ่ ด้รบั ความนิยม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผูเ้ ข้ามา
ใช้บริการได้อย่างครบครัน

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 1. สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 4 ปี (สัญญาสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2567) เนื้อทีร่ วม 24-2-84 ไร่
CPNREIT
2. สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ คงเหลือ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 4 ปี
(สัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ซึง่ ได้แก่ พืน้ ทีส่ ว่ นอาคาร (บางส่วน)
พืน้ ทีส่ ่วนกลางและพื้นทีจ่ อดรถทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT
ลงทุน ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ ล่ี งทุนประมาณ 188,345 ตารางเมตร โดยเป็ นพืน้ ที่
ให้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 62,045 ตารางเมตร
3. สิทธิการเช่าในงานระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 4 ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567)
4. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
CPN
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
5,216 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมิน
ราคาประเมิ นทรัพย์สิน
ราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด)
3.1.4. โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จและเริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือน
มีนาคม ปี 2539 โดยเป็ นอาคาร 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ และอาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) 3 ชัน้
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ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรัล พลาซา เชีย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ตัง้ อยู่ เ ลขที่ 2 ถนนมหิด ล 252-252/1 ถนนวัว ลาย
ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
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ค.

ง.

จุดเด่นของทรัพย์สิน
-

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตัง้ อยู่บนถนนมหิดลซึง่ เป็ นถนนสายหลักแห่งหนึ่งของ
จังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นย่านชุมชนและธุรกิจที่สาคัญ ทาให้ศูนย์การค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ความสะดวกสบาย

-

ศูน ย์ก ารค้า เซ็น ทรัล พลาซา เชีย งใหม่ แอร์พ อร์ต เป็ น ศู น ย์ก ารค้า ที่มีค วามครบครัน ( One-Stop
Shopping Mall) และใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ โดยสามารถรองรับลูกค้าทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่ า งประเทศ ศู น ย์ก ารค้า ดัง กล่ า วประกอบด้ว ยห้า งสรรพสิน ค้า โรบิน สัน โรงภาพยนตร์ อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก (สินค้าแฟชัน่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน
หนังสือ) และโซนสินค้าหัต ถกรรมพื้นเมืองที่มีช่อื เสียงของทางภาคเหนือให้เลือกอย่างครบครันและ
สะดวกสบาย มีความหลากหลายในด้านสินค้าและบริการ โดยร้านค้าในศูนย์การค้าดังกล่าวได้ถูกจัด
สัดส่วนประเภทผูเ้ ช่า (Tenant Mix) และจัดแบ่งพืน้ ทีเ่ ช่า (Zoning Arrangement) อย่างเหมาะสม เพื่อ
ช่วยดึงดูดให้มผี เู้ ข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 1. สิทธิการเช่าที่ดนิ คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 24 ปี (สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 22 เมษายน 2587) เนื้อทีร่ วม 32-3-56.85 ไร่
CPNREIT
2. สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ ค งเหลือ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 24 ปี
(สัญญาสิน้ สุดวันที่ 22 เมษายน 2587) ซึง่ ได้แก่ พืน้ ทีส่ ว่ นอาคาร (บางส่วน)
พืน้ ทีส่ ่วนกลางและพื้นทีจ่ อดรถทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT
ลงทุน ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ ล่ี งทุนประมาณ 122,991 ตารางเมตร โดยเป็ นพืน้ ที่
ให้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 38,060 ตารางเมตร
3. สิทธิการเช่าในงานระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 24 ปี (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 22 เมษายน
2587)
4. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
CPN
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
10,655 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมิน
ราคาประเมิ นทรัพย์สิน
ราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด)
3.1.5. โครงการเซ็นทรัลเฟสติ วลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จและเริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือนมกราคม
ปี 2552 โดยเป็ นอาคาร 6 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ ในส่วนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จและ
เริม่ เปิ ดดาเนินงานในเดือนพฤศจิกายน ปี 2553 โดยเป็ นอาคาร 21 ชัน้ ตัง้ อยู่เหนืออาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช
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ภาพอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติ วลั พัทยา บีช

ภาพโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา

ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตัง้ อยู่เลขที่ 333/99 และเลขที่ 333/101
หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
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แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ค.

จุดเด่นของทรัพย์สิน
-

-

ศูน ย์การค้า เซ็น ทรัลเฟสติวลั พัท ยา บีช เป็ น ศูนย์ก ารค้าติด ถนนเลีย บชายหาดที่มีขนาดใ หญ่ แ ละ
ครบครันทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวติ แห่งความทันสมัย
และความสนุ ก สนานของเมือ งพัทยาที่เป็ นเมือ งท่ องเที่ยวที่สาคัญแห่ง หนึ่ งของภาคตะวันออกและ
ประเทศไทย ซึง่ ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ ร้านค้าแฟชันชั
่ น้ นา ร้านอาหารนานาชาติและร้านค้าปลีก
กว่ า 300 ร้า นค้า พร้อ มด้ว ยลานกิจ กรรมบริเ วณหน้ า ศู น ย์ก ารค้ า ที่ส ร้า งสีส ัน และชีวิต ชีว าให้แ ก่
นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีม่ าท่องเทีย่ วและพักผ่อนทีร่ มิ ชายหาดพัทยา
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึง่ ตัง้ อยู่บนและเชื่อมต่อกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ทีส่ ามารถมองเห็นทัศนียภาพของโค้งอ่าวพัทยาทีส่ วยงาม ประกอบด้วยห้องพักทีต่ กแต่ง
และออกแบบอย่ า งสวยงาม สิ่ง อ านวยความสะดวกที่ค รบครัน อาทิ สระว่ า ยน้ า Infinity Edge
ห้องอาหาร สปา ห้องจัดเลีย้ ง ห้องประชุมและห้องฟิตเนส เป็ นต้น
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ง.

รายละเอี ยดของโครงการเซ็นทรัลเฟสติ วลั พัทยา บี ช และโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา (ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2563)

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 1. สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 17
ปี (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2580) ซึ่งได้แก่ พื้นที่ส่วนอาคาร
CPNREIT
(บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการส่วนที่
CPNREIT ลงทุน ซึ่งคิดเป็ นพื้นที่ท่ลี งทุน ประมาณ 70,095 ตารางเมตร
โดยเป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 29,388 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าในงานระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 17 ปี (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม
2580)
3. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
CPN
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
7,290 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมิน
ราคาประเมิ นทรัพย์สิน
ราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด)
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 1. สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ คงเหลือ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 17 ปี
(สัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2580) ซึง่ ได้แก่ พืน้ ทีส่ ่วนอาคารโรงแรม
CPNREIT
และพืน้ ทีจ่ อดรถทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน ซึง่ คิดเป็ น
พืน้ ทีท่ ล่ี งทุนประมาณ 49,686 ตารางเมตร โดยมีหอ้ งพัก 302 ห้อง
2. สิทธิการเช่าในงานระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 17 ปี (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม
2580)
3. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
กลุ่มฮิลตัน
ผูบ้ ริหารโรงแรม
3,505 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมิน
ราคาประเมิ นทรัพย์สิน
ราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด)
3.1.6. โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

อาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จ และเริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2557 โดยประกอบไปด้วยอาคาร A สูง 34 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 2 ชัน้ และอาคาร B สูง 32 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 2 ชัน้ โดย
ชัน้ ใต้ดนิ พืน้ ทีช่ นั ้ G และชัน้ ที่ 2 เป็ นพืน้ ทีเ่ ช่าส่วนค้าปลีกและพื้นทีส่ ่วนกลางทีเ่ ชื่อมต่อกันระหว่างอาคาร A และ
อาคาร B พร้อมพืน้ ทีจ่ อดรถบริเวณชัน้ 3 – 10 ซึง่ จอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,100 คัน โดยโครงการอาคารสานักงาน
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ทีก่ ลุ่ม GLAND พัฒนาให้เป็ นย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ (Central Business District) บริเวณหัวมุมถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก

ส่วนที่ 2.3 หน้า 12

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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ภาพอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส

ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

อาคารสานั ก งานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ตัง้ อยู่เ ลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้ว ยขวาง เขตห้ว ยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

ส่วนที่ 2.3 หน้า 13
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แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ค.

ง.

จุดเด่นของทรัพย์สิน
-

เป็ นอาคารสานักงานทีม่ คี ุณภาพ และมีการคมนาคมทีส่ ะดวก ตัง้ อยู่ในทาเลศูนย์กลางธุรกิจและการค้า
ใจกลางเมืองใหม่ในอนาคต อีกทัง้ มีการคมนาคมทีส่ ะดวกโดยอยู่ในบริเวณทีส่ ามารถเดินทางเชื่อมโยง
กับรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 (เดินเท้าประมาณ 600 เมตร)

-

เป็ นอาคารสานักงานที่มคี วามสวยงาม โดดเด่น และทันสมัยในด้านสถาปตั ยกรรม รูปแบบ และการ
ตกแต่ง รวมถึงการบริหารที่เน้นด้านคุณภาพ โดยได้ รบั การจัดให้มรี ะบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์บริการที่มีจานวนเพียงพอต่ อการให้บริการ นอกจากนี้
ระบบต่าง ๆ ในอาคารยังมีการซ่อมบารุง เพื่อแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ ได้ทนั ท่วงที มีการดูแลรักษาความ
สะอาดเพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของทรัพย์สนิ และยังมีการตรวจระบบสาธารณูปโภค สภาพของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ และระบบป้องกันอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาทีก่ าหนดตามมาตรฐาน

รายละเอียดของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 1. สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ คงเหลือ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 27 ปี
(สัญญาสิน้ สุดวันที่ 18 เมษายน 2590) ซึง่ ได้แก่ พืน้ ทีส่ ว่ นอาคาร (บางส่วน)
CPNREIT
พืน้ ทีส่ ่วนกลางและพื้นทีจ่ อดรถทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT
ลงทุน ซึ่งคิดเป็ นพืน้ ทีท่ ่ลี งทุนประมาณ 95,997 ตารางเมตร โดยเป็ นพื้นที่
ให้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 59,322 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าในงานระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 18 เมษายน
2590)
3. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
GLAND
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
5,521 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมิน
ราคาประเมิ นทรัพย์สิน
ราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด)

ส่วนที่ 2.3 หน้า 14
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3.1.7. โครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

อาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จ และเริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือนธันวาคม ปี 2557
โดยประกอบไปด้วยอาคารสานักงานและร้านค้าปลีกให้เช่าสูง 12 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ พร้อมพืน้ ทีจ่ อดรถบริเวณชัน้
3 – 6 ซึ่งจอดรถยนต์ไ ด้ประมาณ 409 คัน โดยอาคารสานัก งานยูนิลีเ วอร์ เฮ้า ส์ เป็ นส่ว นหนึ่ งของ
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ที่กลุ่มบริษัท GLAND พัฒนาให้เป็ นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business
District) บริเวณ หัวมุมถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก
ภาพอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์

ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
อาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ตัง้ อยู่เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

10310

ส่วนที่ 2.3 หน้า 15
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แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ค.

ง.

จุดเด่นของทรัพย์สิน
-

ตัง้ อยู่บนทาเลทีม่ ศี กั ยภาพโดดเด่น ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ มีความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่
ล้าสมัย

-

ผูเ้ ช่าหลักของโครงการ คือ ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ซึง่ เป็ นบริษทั ชัน้ นาระดับโลก เป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ตาม
สัญญาเช่าและสัญญาบริการเพื่อเป็ นสานักงานใหญ่ประจาประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ซึง่ มี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปี (ระยะเวลาการเช่าถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2577) ซึง่ เป็ นการลดความเสีย่ งได้
ในระดับหนึ่งจากการมีผู้เช่าที่แน่ นอน โดยอัตราค่าเช่ามีการปรับขึน้ ในอัตราร้อยละ 12.5 ทุก ๆ 3 ปี
ซึง่ จะช่วยสร้างความมันคงให้
่
กบั กระแสเงินสดของ CPNREIT และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ อีกทัง้ ยังเป็ นการ
ช่วยลดความเสีย่ งในด้านการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เข้าลงทุน ตลอดระยะเวลา
การเช่าของ ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้

รายละเอียดของโครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง 1. สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ คงเหลือ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 14 ปี
(สัญญาสิ้นสุดวัน ที่ 14 พฤศจิก ายน 2577) ซึ่งได้แ ก่ พื้นที่ส่ว นอาคาร
CPNREIT
(บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการส่วนที่
CPNREIT ลงทุน ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ ล่ี งทุนประมาณ 30,176 ตารางเมตร โดย
เป็ นพืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Gross Leasable Area) ประมาณ 18,527 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าในงานระบบทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
คงเหลื อ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 14 ปี (สั ญ ญาสิ้ น สุ ด วั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2577)
3. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน
สเตอร์ลงิ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
1,354 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ เป็ นวันทีม่ กี ารประเมิน
ราคาประเมิ นทรัพย์สิน
ราคาทรัพย์สนิ ล่าสุด)

ส่วนที่ 2.3 หน้า 16
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3.1.8. สรุปอัตราการเช่าพืน้ ที่/อัตราเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ของทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิ ม
โครงการ
ปี สิ้ นสุด
/1
(หน่ วย : ร้อยละ)
31 ธันวาคม 2560/2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ร้อยละ 90.8
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ร้อยละ 71.0
โครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ น เกล้า (ส่ ว น
ร้อยละ 96.6
ศูนย์การค้า)
โครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ น เกล้า (ส่ ว น
ร้อยละ 87.2
อาคารสานักงาน)
โครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชีย งใหม่ แอร์
ร้อยละ 93.6
พอร์ต
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ร้อยละ 97.6/4
โรงแรมฮิลตัน พัทยา/5
ร้อยละ 93.4/4
โครงการอาคารส านักงานเดอะไนน์ ทาว
ร้อยละ 95.5
เวอร์ส/7
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
ร้อยละ 100.0

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ 94.8
ร้อยละ 90.0

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2562
ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 95.6

9 เดือนสิ้ นสุด
30 กันยายน 2563
ร้อยละ 94.2/3
ร้อยละ 96.7

ร้อยละ 98.9

ร้อยละ 98.1

ร้อยละ 99.2

ร้อยละ 86.7

ร้อยละ 89.6

ร้อยละ 86.9

ร้อยละ 92.7

ร้อยละ 94.4

ร้อยละ 94.8

ร้อยละ 96.0
ร้อยละ 91.1

ร้อยละ 97.9
ร้อยละ 88.8

ร้อยละ 96.9
ร้อยละ 61.6/6

ร้อยละ 98.3

ร้อยละ 98.6

ร้อยละ 89.5/8

ร้อยละ 100.0

ร้อยละ 100.0

ร้อยละ 100.0/8

หมายเหตุ
1. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
2. CPNREIT จัดตัง้ ขึน้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยอัตราการเช่าพื้นที่ดงั กล่าว รวมอัตราการเช่าพื้นที่ของ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมในขณะทีย่ งั เป็ นกองทุนรวม CPNRF ด้วย
3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้มกี ารปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม 2564
4. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตันพัทยา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
5. อัตราการเข้าพักเฉลีย่
6. อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในงวดไตรมาส 1 ปี 2563 เท่านัน้ เนื่องจากโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้มกี ารปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้ แต่เดือนเมษายน
2563 โดยได้เริม่ เปิ ดดาเนินการแล้วบางส่วนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563
7. ไม่รวมพืน้ ทีห่ อ้ งประชุมขนาด 3,068 ตารางเมตร
8. CPNREIT ลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 และลงทุนในโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ในวันที่ 2
มีนาคม 2563

3.1.9. ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาของทรัพย์สินที่ลงทุนอยูเ่ ดิ ม
รายการ
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)/3
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)
อัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ (ร้อยละ)/5/6
พืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวม (ตารางเมตร)
อั ต ราส่ ว นรายได้ ค่ า เช่ า ต่ อ รายได้ จ าก
อสังหาริมทรัพย์/7
อัตราการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่าเดิม/9
อัตราการเข้าพักเฉลีย่ ของโรงแรม (ร้อยละ)
จานวนห้องพัก (ห้อง)

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2560/1
3,522
2,870
ร้อยละ 89.3
247,567

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2561
4,924
4,152
ร้อยละ 93.2
248,823

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2562
5,131
4,425
ร้อยละ 95.1
248,598

9 เดือนสิ้ นสุด
30 กันยายน 2563/2
3,028/4
2,573/4
ร้อยละ 93.9
326,401

ร้อยละ 74.1

ร้อยละ 73.1

ร้อยละ 72.5

ร้อยละ 74.2/8

ร้อยละ 97.2
ร้อยละ 93.4/10
302/10

ร้อยละ 97.5
ร้อยละ 91.1
302

ร้อยละ 96.5
ร้อยละ 88.8
302

ร้อยละ 96.9
ร้อยละ 61.6/11
302/12
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หมายเหตุ
1 CPNREIT จัดตัง้ ขึน้ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยการแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF โดยผลการดาเนินงานดังกล่าว รวมผลการดาเนินงานในขณะที่
ยังเป็ นกองทุนรวม CPNRF ด้วย
2. CPNREIT ลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 และลงทุนโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ในวันที่ 2 มีนาคม
2563
3. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
4. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ ในงวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2562 มีมลู ค่า 3,868 ล้านบาท และ 3,348 ล้านบาท ตามลาดับ
5. เฉพาะโครงการประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน โดยเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักด้วยพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
6. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
7. รายได้ค่าเช่าจากผูเ้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า
8. รายได้ค่าเช่าสุทธิจากส่วนลดค่าเช่า
9. เฉพาะสัญญาเช่าทีม่ รี ะยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี
10. CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตันพัทยา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
11. อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในงวดไตรมาส 1 ปี 2563 เท่านัน้ เนื่องจากโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้มกี ารปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้ แต่เดือนเมษายน
2563 และเริม่ เปิ ดดาเนินการแล้วบางส่วนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563
12. ภายหลังการการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา จานวนห้องพักจึงมีจานวนเพิม่ ขึน้ 2 ห้อง ทาให้จานวนห้องพักรวมเป็ น 304
ห้อง โดยจานวนห้องพักทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการขึน้ ทะเบียนกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง

3.1.10.ลักษณะของสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าสาหรับโครงการประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงานของทรัพย์สิน
ที่ลงทุนอยู่เดิ ม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(1)

ประเภทธุร กิ จ ของผู้เ ช่ า พื้น ที่ (เฉพาะโครงการประเภทศูนย์ก ารค้ า )

ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าพืน้ ที่
ห้างสรรพสินค้า
สินค้าและบริการเพือ่ ความบันเทิง
อาหารและเครือ่ งดืม่
สินค้าแฟชัน่
สินค้าเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ๆ
รวม

(2)

จานวนพืน้ ที่ เช่า (ตารางเมตร)
31,961
35,053
38,331
41,545
14,775
42,143
203,808

ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 15.7
ร้อยละ 17.2
ร้อยละ 18.8
ร้อยละ 20.4
ร้อยละ 7.2
ร้อยละ 20.7
ร้อยละ 100.0

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ข องผู้เ ช่ า แต่ ล ะประเภท (เฉพาะโครงการประเภทศูนย์ก ารค้ า )

ประเภทของผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant)/1
ผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant)
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่า (ตารางเมตร)
83,344
120,464
203,808

ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 40.9
ร้อยละ 59.1
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant) หมายถึง ผูเ้ ช่าซึง่ มีการเช่าพืน้ ทีต่ งั ้ แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ ไป

(3)

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า (เฉพาะโครงการประเภทศูน ย์ก ารค้ า ) – ตาม
จานวนพื้น ที่ เ ช่ า
ประเภทของสัญญาเช่า

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)

สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)
รวม

106,517
97,291
203,808
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ร้อยละของ
พืน้ ที่ ให้เช่าที่มี
ผูเ้ ช่า
ร้อยละ 52.3
ร้อยละ 47.7
ร้อยละ 100.0
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(4)

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า (เฉพาะโครงการประเภทศูน ย์ก ารค้ า ) – ตาม
รายได้ ค่ า เช่ า

ประเภทของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)/1
รวม

ร้อยละของรายได้ค่าเช่า
ร้อยละ 75.2
ร้อยละ 24.8
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. สัญ ญาเช่ า ที่กาหนดค่ า เช่ า แบบเรีย กเก็บ เป็ นอัต ราของยอดรายได้ ข องผู้เ ช่ า โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมีก ารกาหนดค่ า เช่ า ขัน้ ต่า

(5)

ประเภทธุร กิ จ ของผู้เ ช่ า พื้น ที่ (เฉพาะโครงการประเภทอาคารสานั ก งาน)

ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าพืน้ ที่
เช่าเพือ่ ใช้เป็นสานักงาน
เช่าเพือ่ ให้บริการทางการศึกษา
เช่าเพือ่ ให้บริการคลินิกหรือศูนย์เสริมความงาม
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ
รวม

จานวนพืน้ ที่เช่า (ตารางเมตร)
80,625
7,995
7,320
1,039
96,979

ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 83.1
ร้อยละ 8.2
ร้อยละ 7.5
ร้อยละ 1.1
ร้อยละ 100.0

โดยสัดส่วนร้อยละของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทีม่ ผี เู้ ช่าของผูเ้ ช่าพืน้ ที่ 10 อันดับแรกในโครงการประเภทอาคารสานักงาน
คิดเป็ นร้อยละ 41.4 (ทัง้ นี้ ไม่รวมพืน้ ทีห่ อ้ งประชุมของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส)
(6)

ช่ ว งระยะเวลาการครบกาหนดสัญ ญาเช่ า ของผู้เ ช่ า (Lease Expiry Profile) (เฉพาะโครงการ
ประเภทศูนย์ก ารค้ า )
ช่วงระยะเวลา

ต.ค.-ธ.ค. 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หลังปี 2566
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าส่วนอื่น/1
รวม

จานวนพืน้ ที่เช่าที่ครบกาหนดสัญญาเช่า
(ตารางเมตร)
34,142
61,112
31,537
27,905
37,792
11,320
203,808

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่า 1 ปี
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ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 16.7
ร้อยละ 30.0
ร้อยละ 15.5
ร้อยละ 13.7
ร้อยละ 18.5
ร้อยละ 5.6
ร้อยละ 100.0
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(7)

ช่ ว งระยะเวลาการครบกาหนดสัญ ญาเช่ า ของผู้เ ช่ า (Lease Expiry Profile) (เฉพาะโครงการ
ประเภทอาคารสานั ก งาน)
ช่วงระยะเวลา

ต.ค.-ธ.ค. 2563
2564
2565
2566
หลัง 2566
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าส่วนอื่น/1
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่าที่ครบกาหนดสัญญาเช่า
(ตารางเมตร)
14,099
23,815
12,215
28,188
18,527
135
96,979

ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 14.5
ร้อยละ 24.6
ร้อยละ 12.6
ร้อยละ 29.1
ร้อยละ 19.1
ร้อยละ 0.1
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่า 1 ปี

(8)

ช่ ว งระยะเวลาการครบกาหนดสัญ ญาเช่ า ของผู้เ ช่ า (Lease Expiry Profile) (ของโครงการ
ประเภทศูนย์ก ารค้ า และอาคารสานั ก งาน)
ช่วงระยะเวลา

ต.ค.-ธ.ค. 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หลังปี 2566
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าส่วนอื่น/1
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่าที่ครบกาหนดสัญญาเช่า
(ตารางเมตร)
48,241
84,927
43,752
56,093
56,319
11,455
300,787

ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 16.0
ร้อยละ 28.2
ร้อยละ 14.6
ร้อยละ 18.7
ร้อยละ 18.7
ร้อยละ 3.8
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่า 1 ปี

3.1.11.ปริมาณผูเ้ ข้ามาใช้บริการเฉลี่ยเฉพาะโครงการประเภทศูนย์การค้า (Average Traffic) ในแต่ละเดือนใน
ปี 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ปริ มาณผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเฉลี่ย
(Average Traffic) ในปี 2563 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ น เกล้า (ส่ ว น
ศูนย์การค้า)
โครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชีย งใหม่ แอร์
พอร์ต
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

เดือนมีนาคม

เดือนมิ ถนุ ายน

เดือนกันยายน

ร้อยละ 59.8
ร้อยละ 59.5

ร้อยละ 63.4
ร้อยละ 67.0

ร้อยละ 76.0
ร้อยละ 77.4

ร้อยละ 53.4

ร้อยละ 60.3

ร้อยละ 75.0

ร้อยละ 55.1

ร้อยละ 65.6

ร้อยละ 76.5

ร้อยละ 52.3

ร้อยละ 37.8

ร้อยละ 40.4
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3.2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
CPNREIT มีความประสงค์ทจ่ี ะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติม ดังนี้
1. โครงการเซ็นทรัลมารีนา
2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1. โครงการเซ็นทรัลมารีนา
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนาได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จและเริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือนกรกฎาคม ปี 2538 โดย
เป็ นอาคาร 3 ชัน้ และอาคาร 2 ชัน้ และไม่มชี นั ้ ใต้ดนิ
ภาพศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา

ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ศูนย์การค้า เซ็นทรัลมารีนา ตัง้ อยู่เลขที่ 78/54 และ 78/12 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ต าบลหนองปรือ
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ส่วนที่ 2.3 หน้า 21

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ค.

ง.

จุดเด่นของทรัพย์สิน
-

เป็ นศูนย์การค้าทีส่ ร้างขึน้ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าทีห่ ลากหลาย ทัง้ ผูอ้ ยู่อาศัยในท้องถิน่ ผูเ้ ดินทางไป
ร่วมการประชุมสัมมนา ผูท้ เ่ี ดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด และนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปเยือนพัทยา

-

อาคารตกแต่งแบบธีมมอลล์ภายใต้แนวคิด “หมู่บา้ นชาวประมง” (Fisherman Village) ภายในแบ่งพืน้ ที่
ออกเป็ นสองส่วนคือส่วนแฟชัน่ และส่วนร้านอาคาร พร้อมร้านค้ากว่า 250 ร้าน ตัง้ อยู่ในตัวเมือง
บริเวณถนนพัทยา สาย 2 หรือทีร่ จู้ กั ในชื่อเดิมว่า เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ปจั จุบนั CPN เป็ นผูบ้ ริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา โดยเมื่อ CPNREIT เข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลมารีนา
แล้ว CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับโครงการเซ็นทรัลมารีนาต่อไป
จ.

รายละเอียดพืน้ ที่ ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน

CPNREIT จะเข้าลงทุนในพืน้ ทีบ่ างส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา รวมไปถึงพืน้ ทีจ่ อดรถและงานระบบที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน (รวมเรียกว่า โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ) โดย
รายละเอียดพืน้ ทีส่ ว่ นที่ CPNREIT จะเข้าลงทุนมีดงั นี้
พืน้ ที่ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
พืน้ ทีใ่ ช้สอย/1
- พืน้ ทีใ่ ห้เช่า/2
- พืน้ ทีส่ ่วนกลาง/3
- พืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ/4
พืน้ ทีจ่ อดรถยนต์

พืน้ ที่ที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
29,190
14,793
7,800
6,597
15,959
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ
492 คัน)

พืน้ ที่รวมของทรัพย์สิน
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่ที่
CPNREIT จะเข้าลงทุน

34,123
17,275
9,968
6,880
18,361
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ
602 คัน)

ร้อยละ 85.5
ร้อยละ 85.6
ร้อยละ 78.3
ร้อยละ 95.9
ร้อยละ 86.9

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีใ่ ช้สอย (Gross Floor Area) หมายถึง พืน้ ทีใ่ ห้เช่า พืน้ ทีส่ ่วนกลาง และพืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ
2. พืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Gross Leasable Area) หมายถึง พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้เช่าแก่ผเู้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้าเท่านัน้
3. พืน้ ทีส่ ่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พืน้ ทีใ่ นส่วนทีผ่ เู้ ช่าและผูเ้ ข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่ สามารถนา
ออกให้เช่า และ/หรือให้บริการได้
4. พืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ (Service Area) หมายถึง พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ งานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และห้องเครื่อง เป็ นต้น
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ฉ.

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สิน และลักษณะการลงทุนของ CPNREIT

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ แ ล ะ สิ ท ธิ
ครอบครองในที่ ดิ น ของโครงการ
ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
ลัก ษณะกรรมสิ ท ธิ์ ในอาคาร งาน
ระ บ บ แ ล ะ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ข อ ง
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
CPNREIT ในที่ ดินอันเป็ นที่ ตงั ้ ของ
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน
ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน

ทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิของบุ
์ คคลภายนอกทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับกลุ่ม CPN โดย
CPN มีสทิ ธิการเช่าในที่ดนิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุนถึงวันที่ 30 เมษายน 2578
CPN เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคารบางส่
วน งานระบบ และสังหาริมทรัพย์
์
รวมถึงมีสทิ ธิการเช่าในพืน้ ทีอ่ าคารบางส่วน

CPNREIT จะไม่ ไ ด้ลงทุ น ในที่ดิน แต่ CPN จะยิน ยอมให้ CPNREIT ลูก ค้า
คู่สญ
ั ญา ผู้เช่าพื้นทีใ่ นทรัพย์สนิ ที่เช่าจาก CPNREIT รวมถึงผู้ใช้บริการของ
โครงการ สามารถใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ เพื่อเป็ นทางเข้า -ออก และสัญจรภายใน
โครงการได้
1. สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 15 ปี จาก CPN โดยสิทธิ
การเช่าและเช่าช่วงจะสิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2578 ซึง่ ได้แก่ พื้นทีส่ ่วน
อาคาร (บางส่วน) พืน้ ทีส่ ่วนกลางและพืน้ ทีจ่ อดรถทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ
ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ซึ่งคิดเป็ นพื้นที่ท่จี ะเข้าลงทุนประมาณ
45,149 ตารางเมตร
อนึ่ง ทรัพย์สนิ ที่เช่านี้ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ท่มี กี ารชาระ
ค่าตอบแทนการเช่าของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ ทีจ่ อดรถส่วน
ทีเ่ ป็ นไปตามสิทธิของพืน้ ทีด่ งั กล่าว
2. สิท ธิก ารเช่า ในงานระบบประมาณ 15 ปี จาก CPN โดยสิท ธิก ารเช่า จะ
สิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2578 ซึง่ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
ระบบบาบัดน้ าเสีย และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ ติดตัง้ และใช้งาน
อยู่ในอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
รวมทัง้ สิทธิใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับงานระบบดังกล่าว
3. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ จาก CPN อันได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ
เครื่องใช้ ทัง้ ทีต่ ดิ ตรึงตราและไม่ตดิ ตรึงตราถาวร รวมทัง้ อุ ปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้
เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการประดับ ตกแต่ ง หรือ อ านวยความสะดวกให้ก ับ
ผู้ใ ช้บ ริก ารอาคารและสิ่ง ปลูก สร้า งในโครงการส่ว นที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ ทีข่ อง
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน หรือบน
พืน้ ผิวของตัวอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน และ/หรือบริเวณภายในพืน้ ทีเ่ ช่าของผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารและสิง่ ปลูก
สร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน รวมทัง้ สิทธิใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
หรือเกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทงั ้ นี้ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ที่
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มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ลักษณะความสัมพันธ์ของผูจ้ าหน่ าย CPN ถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์รอ้ ยละ 99.99
ทรัพย์สิน กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ช.

ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาของโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
รายการ

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)/1
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)
อัตราการเช่าพืน้ ที/3่
พืน้ ทีใ่ ห้เช่า (ตารางเมตร)
อัตราค่าเช่าพื้นทีเ่ ฉลีย่ (บาท/ตารางเมตร/
เดือน)/4/5
อัตราส่วนรายได้ค่าเช่าต่อรายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์/6
อัตราการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่าเดิม/7

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2560
307
204
ร้อยละ 92.1
13,475

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2561
314
215
ร้อยละ 97.1
13,484

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2562
309
211
ร้อยละ 96.4
13,759

9 เดือน สิ้ นสุด
30 กันยายน 2563
122/2
73/2
ร้อยละ 97.2
14,793

1,490

1,490

1,330

1,260

ร้อยละ 54.1

ร้อยละ 54.7

ร้อยละ 54.4

ร้อยละ 39.4

n.a./8

n.a./8

ร้อยละ 90.3

ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
2. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ ในงวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2562 มีมลู ค่า 233 ล้านบาท และ 160 ล้านบาท ตามลาดับ
3. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
4. ข้อมูล ณ วันสิน้ งวด
5. เฉพาะส่วนของผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ ช่าพืน้ ทีช่ วคราว
ั่
6. รายได้ค่าเช่าจากผูเ้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า
7. เฉพาะสัญญาเช่าทีม่ รี ะยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี
8. เนื่องจากโครงการเซ็นทรัลมารีนา มีการปรับปรุง (Major Renovation) ในปี 2559 จึงมีการทาสัญญาเช่าใหม่กบั ผูเ้ ช่าส่วนใหญ่ จึงทาให้ในปี 2560 และปี 2561 มี
สัญญาเช่าทีห่ มดอายุค่อนข้างน้อย เนื่องจากสัญญาเช่าส่วนใหญ่มอี ายุ 3 ปี

รายการ
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)/1
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ปี 2563
58
36

ไตรมาส 2 ปี 2563
23
13

ไตรมาส 3 ปี 2563
41
25

หมายเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื

ซ.

ลักษณะของสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าของโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(1)

ประเภทธุร กิ จ ของผู้เ ช่ า พื้น ที่ ใ นโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าพืน้ ที่

สินค้าและบริการเพือ่ ความบันเทิง
อาหารและเครือ่ งดืม่
สินค้าแฟชัน่
สินค้าเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ๆ
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
4,051
4,217
3,115
756
2,034
14,173
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ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 28.6
ร้อยละ 29.8
ร้อยละ 22.0
ร้อยละ 5.3
ร้อยละ 14.3
ร้อยละ 100.0
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(2)

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ข องผู้เ ช่ า แต่ ล ะประเภทในโครงการส่ ว นที่ CPNREIT จะเข้ า ลงทุ น
ประเภทของผูเ้ ช่า

ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant)/1
ผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant)
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
5,346
8,827
14,173

ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 37.7
ร้อยละ 62.3
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant) หมายถึง ผูเ้ ช่าซึง่ มีการเช่าพืน้ ทีต่ งั ้ แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ ไป

(3)

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า ในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน - ตาม
จานวนพื้น ที่ เ ช่ า
ประเภทของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)
รวม

(4)

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
6,216
7,957
14,173

ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 43.9
ร้อยละ 56.1
ร้อยละ 100.0

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า ในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน – ตาม
รายได้ ค่ า เช่ า

ประเภทของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)/1
รวม

ร้อยละของรายได้ค่าเช่า
ร้อยละ 65.4
ร้อยละ 34.6/1
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. สัญ ญาเช่ า ที่กาหนดค่ า เช่ า แบบเรีย กเก็บ เป็ น อัต ราของยอดรายได้ ข องผู้เ ช่ า โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมีก ารกาหนดค่ า เช่ า ขัน้ ต่า

(5)

ช่ ว งระยะเวลาการครบกาหนดสัญ ญาเช่ า ของผู้เ ช่ า ในโครงการส่ วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
(Lease Expiry Profile)
ช่วงระยะเวลา

ต.ค. – ธ.ค. 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หลังปี 2566
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าส่วนอื่น/1
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่าที่ครบกาหนดสัญญาเช่า
(ตารางเมตร)
2,431
1,150
7,250
1,680
1,662
14,173

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่า 1 ปี
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ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 17.2
ร้อยละ 8.1
ร้อยละ 51.1
ร้อยละ 11.9
ร้อยละ ร้อยละ 11.7
ร้อยละ 100.0
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3.2.2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จ และเริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2555 โดยเป็ นอาคาร 3 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้
ภาพศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง ตัง้ อยู่เลขที่ 319 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลาปาง-งาว ตาบลสวนดอก
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52100
แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ค.

จุดเด่นของทรัพย์สิน
-

เป็ นศูนย์การค้าประเภทไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Shopping Center) ของภาคเหนือด้วยสถาปตั ยกรรมแบบ
ล้านนาที่เป็ นเอกลักษณ์ แปลกตาด้วยแรงบันดาลใจจากการเจาะฉลุผสมผสานกับรูปแบบกราฟฟิ ก
ประยุกต์

-

ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิ ศ
เมท รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตร์ และร้านค้าชัน้ นา
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ง.

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ปจั จุบนั CPN เป็ นผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง โดยเมื่อ CPNREIT เข้าลงทุนในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ลาปางแล้ว CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ให้เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง ต่อไป
จ.

รายละเอียดพืน้ ที่ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน

CPNREIT จะเข้าลงทุนในพืน้ ทีบ่ างส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง รวมไปถึงพืน้ ทีจ่ อดรถและงาน
ระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีส่ ่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน (รวมเรียกว่า โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน) โดย
รายละเอียดพืน้ ทีส่ ว่ นที่ CPNREIT จะเข้าลงทุนมีดงั นี้
พืน้ ที่ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
พืน้ ทีใ่ ช้สอย/1
- พืน้ ทีใ่ ห้เช่า/2
- พืน้ ทีส่ ่วนกลาง/3
- พืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ/4
พืน้ ทีจ่ อดรถยนต์

พืน้ ที่ที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
31,723
15,863
12,978
2,882
13,993
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ
470 คัน)

พืน้ ที่รวมของโครงการ
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่ที่
CPNREIT จะเข้าลงทุน

35,545
19,685
12,978
2,882
22,881
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ
624 คัน)

ร้อยละ 89.2
ร้อยละ 80.6
ร้อยละ 100.0
ร้อยละ 100.0
ร้อยละ 61.2

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีใ่ ช้สอย (Gross Floor Area) หมายถึง พืน้ ทีใ่ ห้เช่า พืน้ ทีส่ ่วนกลาง และพืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ
2. พืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Gross Leasable Area) หมายถึง พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้เช่าแก่ผเู้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้าเท่านัน้
3. พืน้ ทีส่ ่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พืน้ ทีใ่ นส่วนทีผ่ เู้ ช่าและผูเ้ ข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถนา
ออกให้เช่า และ/หรือให้บริการได้
4. พืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ (Service Area) หมายถึง พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ งานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และห้องเครื่อง เป็ นต้น
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ฉ.

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สิน และลักษณะการลงทุนของ CPNREIT

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ แ ล ะ สิ ท ธิ ทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิของบุ
์ คคลภายนอกทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับกลุ่ม CPN โดย
ครอบครองในที่ ดิ น ของโครงการ บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (บริษทั ย่อยทีก่ ลุ่ม CPN ถือหุน้
ร้อยละ 99.99) มีสทิ ธิการเช่าในทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของโครงการส่วนที่ CPNREIT
ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
จะเข้าลงทุนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2584
ลัก ษณะกรรมสิ ท ธิ์ ในอาคาร งาน บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคาร
์
ระ บ บ แ ล ะ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ข อ ง งานระบบ และสังหาริมทรัพย์
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
CPNREIT ในที่ ดินอันเป็ นที่ ตงั ้ ของ
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน

CPNREIT จะไม่ได้ลงทุนในที่ดนิ แต่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด จะยินยอมให้ CPNREIT ลูกค้า คู่สญ
ั ญา ผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สนิ ที่เช่า
จาก CPNREIT รวมถึงผูใ้ ช้บริการของโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
เพื่อเป็ นทางเข้า-ออก และสัญจรภายในโครงการได้

ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน 1. สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 21 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยสิทธิการเช่าจะสิน้ สุดวันที่ 16 ธันวาคม 2584
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ซึง่ ได้แก่ พื้นที่ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถที่
ลงทุน
เกีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ จ่ี ะ
เข้าลงทุนประมาณ 45,716 ตารางเมตร
อนึ่ง ทรัพย์สนิ ที่เช่านี้ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ท่มี กี ารชาระ
ค่าตอบแทนการเช่าของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ ทีจ่ อดรถส่วน
ทีเ่ ป็ นไปตามสิทธิของพืน้ ทีด่ งั กล่าว
2. สิท ธิก ารเช่ า ในงานระบบประมาณ 21 ปี จากบริษั ท เซ็น ทรัล พัฒ นา
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด โดยสิทธิการเช่าจะสิน้ สุดวันที่ 16 ธันวาคม 2584
ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณู ปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันได
เลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบาบัดน้ าเสีย และสิง่
อานวยความสะดวกต่ าง ๆ ซึ่งติดตัง้ และใช้งานอยู่ในอาคารและสิง่ ปลูก
สร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า ลงทุ น รวมทัง้ สิท ธิใด ๆ ที่
เกีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับงานระบบดังกล่าว
3. กรรมสิทธิใ์ นสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด อันได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ ทัง้ ทีต่ ดิ ตรึงตราและไม่
ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้ อุปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับ
ตกแต่งหรืออานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการอาคารและสิง่ ปลูกสร้างใน
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า ลงทุน ซึ่ง ตัง้ และ/หรือ ติด ตรึงตราอยู่
บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นทีข่ องอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการ
ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน หรือบนพื้นผิวของตัวอาคารและสิง่ ปลูก
สร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน และ/หรือบริเวณภายใน
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พื้น ที่เ ช่ า ของผู้ เ ช่ า พื้น ที่ใ นอาคารและสิ่ง ปลู ก สร้ า งในโครงการส่ ว นที่
CPNREIT จะเข้า ลงทุ น รวมทัง้ สิท ธิใ ด ๆ ที่เ กี่ยวกับ หรือเกี่ยวเนื่ องกับ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้วแต่ กรณี) แต่ทงั ้ นี้ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ที่มลี กั ษณะเป็ น
ส่วนควบของอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ลักษณะความสัมพันธ์ของผูจ้ าหน่ าย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และผู้จดั การกองทรัสต์เป็ น
บริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอป
ทรัพย์สิน กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เม้นท์ จากัดร้อยละ 99.99 และถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์รอ้ ยละ 99.99
ช.

ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาของโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
รายการ

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)/1
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)
อัตราการเช่าพืน้ ที/3่
พืน้ ทีใ่ ห้เช่า (ตารางเมตร)
อัต ราค่ า เช่ า พื้น ที่เ ฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/
เดือน)/4/5
อั ต ร า ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า ต่ อ ร า ย ไ ด้ จ า ก
อสังหาริมทรัพย์/6
อัตราการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่าเดิม/7

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2560
293
188
ร้อยละ 92.4
16,170

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2561
297
195
ร้อยละ 92.8
15,887

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2562
293
203
ร้อยละ 92.4
15,863

9 เดือน สิ้ นสุด
30 กันยายน 2563
155/2
108/2
ร้อยละ 93.4
15,863

1,170

1,100

1,090

1,140

ร้อยละ 52.8

ร้อยละ 52.8

ร้อยละ 51.2

ร้อยละ 40.9

ร้อยละ 95.2

ร้อยละ 99.0

ร้อยละ 98.4

ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
2. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ ในงวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2562 มีมลู ค่า 219 ล้านบาท และ 144 ล้านบาท ตามลาดับ
3. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
4. ข้อมูล ณ วันสิน้ งวด
5. เฉพาะส่วนของผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ ช่าพืน้ ทีช่ วคราว
ั่
6. รายได้ค่าเช่าจากผูเ้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า
7. เฉพาะสัญญาเช่าทีม่ รี ะยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี

รายการ
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)/1
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ปี 2563
63
45

หมายเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
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ซ.

ลักษณะของสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าของโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(1)

ประเภทธุร กิ จ ของผู้เ ช่ า พื้น ที่ ใ นโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าพืน้ ที่

สินค้าและบริการเพือ่ ความบันเทิง
อาหารและเครือ่ งดืม่
สินค้าแฟชัน่
สินค้าเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ๆ
รวม

(2)

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
3,070
4,829
3,055
1,420
2,633
15,007

ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 20.5
ร้อยละ 32.2
ร้อยละ 20.3
ร้อยละ 9.5
ร้อยละ 17.5
ร้อยละ 100.0

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ข องผู้เ ช่ า แต่ ล ะประเภทในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
ประเภทของผูเ้ ช่า

ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant)/1
ผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant)
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
3,608
11,399
15,007

ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่มีผเู้ ช่า
ร้อยละ 24.0
ร้อยละ 76.0
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant) หมายถึง ผูเ้ ช่าซึง่ มีการเช่าพืน้ ทีต่ งั ้ แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ ไป

(3)

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า ในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน - ตาม
จานวนพื้น ที่ เ ช่ า
ประเภทของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)
รวม

(4)

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
9,344
5,663
15,007

ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 62.3
ร้อยละ 37.7
ร้อยละ 100.0

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า ในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน – ตาม
รายได้ ค่ า เช่ า

ประเภทของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)
รวม

ร้อยละของรายได้ค่าเช่า
ร้อยละ 81.0
ร้อยละ 19.0/1
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. สัญ ญาเช่ า ที่กาหนดค่ า เช่ า แบบเรีย กเก็บ เป็ น อัต ราของยอดรายได้ ข องผู้เ ช่ า โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมีก ารกาหนดค่ า เช่ า ขัน้ ต่า
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(5)

ช่ ว งระยะเวลาการครบกาหนดสัญ ญาเช่ า ของผู้เ ช่ า ในโครงการส่ วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
(Lease Expiry Profile)
ช่วงระยะเวลา

ต.ค. – ธ.ค. 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หลังปี 2566
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าส่วนอื่น/1
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่าที่ครบกาหนดสัญญาเช่า
(ตารางเมตร)
1,729
6,388
1,490
1,845
2,408
1,147
15,007

ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 11.5
ร้อยละ 42.6
ร้อยละ 9.9
ร้อยละ 12.3
ร้อยละ 16.0
ร้อยละ 7.7
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่า 1 ปี

3.2.3. ปริมาณผูเ้ ข้ามาใช้บริการเฉลี่ย (Average Traffic) ในแต่ละเดือนในปี 2563 เที ยบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน
ปริ มาณผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเฉลี่ย
(Average Traffic) ในปี 2563 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โครงการเซ็นทรัลมารีนา
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
ทรัพ ย์ ส ิน รวมหลัง การเข้า ลงทุ น ในครัง้ นี้
(ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม และทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติม)

เดือนมีนาคม

เดือนมิ ถนุ ายน

เดือนกันยายน

ร้อยละ 51.0
ร้อยละ 59.3

ร้อยละ 33.9
ร้อยละ 66.6

ร้อยละ 38.3
ร้อยละ 74.5

ร้อยละ 55.8

ร้อยละ 58.3

ร้อยละ 68.7

3.3. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ คาดว่าจะเข้าลงทุนในภายหลังจากลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่ มเติ มใน
ครังนี
้ ้
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT คาดว่าจะเข้าลงทุนในภายหลังจากลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้ ตามที่
ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มี
รายละเอียดดังนี้
1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
โดยรายละเอียดของทรัพย์สนิ ทีค่ าดว่าจะเข้าลงทุนในภายหลังจากลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้
มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จและเริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือนตุลาคม ปี
2555 โดยเป็ นอาคาร 4 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้

ส่วนที่ 2.3 หน้า 31

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ภาพศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ตัง้ อยู่เลขที่ 88 หมู่ 10 ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ค.

ง.

จุดเด่นของโครงการ
-

เป็ นศูนย์การค้าประเภทไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Shopping Center) ทีท่ นั สมัย ขนาดใหญ่และครบครัน
ภายใต้แนวคิด The Most Complete Lifestyle Shopping Center in the South ด้วยสถาปตั ยกรรม
สไตล์รสี อร์ท รายล้อมด้วยธรรมชาติแบบ Tropical Architecture Design

-

มีศนู ย์ประชุมสุราษฎร์ธานี ฮอลล์ดว้ ยพืน้ ทีป่ ระมาณ 2,500 ตารางเมตร

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ปจั จุบนั CPN เป็ นผูบ้ ริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี โดยเมื่อ CPNREIT เข้าลงทุนในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีแล้ว CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
สุราษฎร์ธานี ต่อไป
ส่วนที่ 2.3 หน้า 32

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

จ.

รายละเอียดพืน้ ที่ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน

CPNREIT จะเข้าลงทุนในพื้นทีบ่ างส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี รวมไปถึงพื้นทีจ่ อดรถ
และงานระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีส่ ว่ นที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน (รวมเรียกว่า โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน)
โดยรายละเอียดพืน้ ทีส่ ว่ นที่ CPNREIT จะเข้าลงทุนมีดงั นี้
พืน้ ที่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
พืน้ ทีใ่ ช้สอย/1
- พืน้ ทีใ่ ห้เช่า/2
- พืน้ ทีห่ อประชุม
- พืน้ ทีส่ ่วนกลาง/3
- พืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ/4
พืน้ ทีจ่ อดรถยนต์

พืน้ ที่ที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
56,444
26,198
2,500
15,103
12,643
30,560
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ
816 คัน)

พืน้ ที่ รวมของโครงการ
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่ที่
CPNREIT จะเข้าลงทุน

66,528
30.925
2,500
20,460
12,643
36,177
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ
966 คัน)

ร้อยละ 84.8
ร้อยละ 84.7
ร้อยละ 100.0
ร้อยละ 73.8
ร้อยละ 100.0
ร้อยละ 84.5

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีใ่ ช้สอย (Gross Floor Area) หมายถึง พืน้ ทีใ่ ห้เช่า พืน้ ทีส่ ่วนกลาง และพืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ
2. พืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Gross Leasable Area) หมายถึง พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้เช่าแก่ผเู้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้าเท่านัน้
3. พืน้ ทีส่ ่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พืน้ ทีใ่ นส่วนทีผ่ เู้ ช่าและผูเ้ ข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถนา
ออกให้เช่า และ/หรือให้บริการได้
4. พืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ (Service Area) หมายถึง พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ งานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และห้องเครื่อง เป็ นต้น

ฉ.

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สิน และลักษณะการลงทุนของ CPNREIT

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ แ ล ะ สิ ท ธิ ที่ดนิ เป็ นกรรมสิทธิของ
์ เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อยที่ CPN
ครอบครองในที่ ดิ น ของโครงการ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99)
ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
งานระบบ และ
ลัก ษณะกรรมสิ ท ธิ์ ในอาคาร งาน เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคาร
์
ระ บ บ แ ล ะ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ข อ ง สังหาริมทรัพย์
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
CPNREIT ในที่ ดินอันเป็ นที่ ตงั ้ ของ
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน

CPNREIT จะไม่ได้ลงทุ นในที่ดิน แต่ เซ็นทรัลพัฒนา ดีเ วลลอปเม้นท์ จะ
ยิน ยอมให้ CPNREIT ลู ก ค้ า คู่ ส ัญ ญา ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ ใ นทรัพ ย์ สิน ที่ เ ช่ า จาก
CPNREIT รวมถึงผู้ใช้บริการของโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ ในที่ดินเพื่อ
เป็ นทางเข้า-ออก และสัญจรภายในโครงการได้

ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน 1. สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 30 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ ระยะเวลาการ
เช่ าจาก เซ็น ทรัลพัฒ นา ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่ง ได้แ ก่ พื้นที่ส่วนอาคาร
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
(บางส่วน) พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง และพืน้ ทีจ่ อดรถทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่
ลงทุน
CPNREIT จะเข้าลงทุน ซึ่งคิดเป็ นพื้นที่ท่จี ะเข้าลงทุนประมาณ 87,004
ตารางเมตร
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อนึ่ง ทรัพย์สนิ ที่เช่านี้ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ท่มี กี ารชาระ
ค่าตอบแทนการเช่าของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ ทีจ่ อดรถส่วน
ทีเ่ ป็ นไปตามสิทธิของพืน้ ทีด่ งั กล่าว
2. สิทธิการเช่าในงานระบบประมาณ 30 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ ระยะเวลาการเช่า
จาก เซ็น ทรัลพัฒ นา ดี เ วลลอปเม้น ท์ ซึ่ง ได้แ ก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบ
สาธารณู ป โภค ระบบโทรศัพ ท์ ลิฟ ท์ บัน ไดเลื่อ น ระบบปรับ อากาศ
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบาบัดน้ าเสีย และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ
ซึ่ง ติ ด ตัง้ และใช้ ง านอยู่ ใ นอาคารและสิ่ง ปลู ก สร้ า งในโครงการส่ ว นที่
CPNREIT จะเข้าลงทุน รวมทัง้ สิทธิใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับงาน
ระบบดังกล่าว
3. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ จาก เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ อันได้แก่
อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ ทัง้ ทีต่ ดิ ตรึงตราและไม่ตดิ ตรึงตราถาวร
รวมทัง้ อุปกรณ์อ่นื ใดทีใ่ ช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออานวย
ความสะดวกให้กบั ผู้ใช้บริการอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่
CPNREIT จะเข้าลงทุน ซึง่ ตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือ
ภายในพืน้ ทีข่ องอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะ
เข้าลงทุน หรือบนพืน้ ผิวของตัวอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่
CPNREIT จะเข้าลงทุน และ/หรือบริเวณภายในพืน้ ทีเ่ ช่าของผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ น
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน รวมทัง้
สิทธิใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่
ทัง้ นี้ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ลักษณะความสัมพันธ์ของผูจ้ าหน่ าย เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ และผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นบริษัทย่อยของ
CPN โดย CPN ถือหุน้ ใน เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ ร้อยละ 99.99 และ
ทรัพย์สิน กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99
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ช.

ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาของโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
รายการ

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)/1
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)
อัตราการเช่าพืน้ ที/3่
พืน้ ทีใ่ ห้เช่า (ตารางเมตร)
อัต ราค่ า เช่ า พื้น ที่เ ฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/
เดือน)/3/4
อั ต ร า ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า ต่ อ ร า ย ไ ด้ จ า ก
อสังหาริมทรัพย์/4
อัตราการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่าเดิม/5

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2560
542
409
ร้อยละ 90.9
26,535

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2561
564
431
ร้อยละ 91.1
26,535

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2562
582
456
ร้อยละ 94.4
26,294

9 เดือน สิ้ นสุด
30 กันยายน 2563
305/2
230/2
ร้อยละ 94.7
26,198

1,600

1,480

1,510

1,400

ร้อยละ 57.8

ร้อยละ 56.8

ร้อยละ 56.8

ร้อยละ 81.2

ร้อยละ 91.5

ร้อยละ 96.0

ร้อยละ 94.9

ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
2. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ ในงวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2562 มีมลู ค่า 435 ล้านบาท และ 324 ล้านบาท ตามลาดับ
3. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
4. ข้อมูล ณ วันสิน้ งวด
5. เฉพาะส่วนของผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ ช่าพืน้ ทีช่ วคราว
ั่
6. รายได้ค่าเช่าจากผูเ้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า
7. เฉพาะสัญญาเช่าทีม่ รี ะยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี

ซ.

ลักษณะของสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าของโครงการส่วนที่ CPNREIT คาดว่าจะเข้าลงทุนในภายหลังจากลงทุน
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ มในครังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(1)

ประเภทธุร กิ จ ของผู้เ ช่ า พื้น ที่ ใ นโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าพืน้ ที่

สินค้าและบริการเพือ่ ความบันเทิง
อาหารและเครือ่ งดืม่
สินค้าแฟชัน่
สินค้าเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ๆ
รวม

(2)

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
5,458
6,040
5,699
2,466
5,301
24,964

ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 21.9
ร้อยละ 24.2
ร้อยละ 22.8
ร้อยละ 9.9
ร้อยละ 21.2
ร้อยละ 100.0

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ข องผู้เ ช่ า แต่ ล ะประเภทในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
ประเภทของผูเ้ ช่า

ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant)/1
ผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant)
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
7,686
17,278
24,964

หมายเหตุ
1. ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant) หมายถึง ผูเ้ ช่าซึง่ มีการเช่าพืน้ ทีต่ งั ้ แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ ไป
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(3)

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า ในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน - ตาม
จานวนพื้น ที่ เ ช่ า
ประเภทของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)
รวม

(4)

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
14,814
10,150
24,964

ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 59.3
ร้อยละ 40.7
ร้อยละ 100.0

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า ในโครงการส่ ว นที่ CPNREIT จะเข้ า ลงทุ น –
ตามรายได้ ค่ า เช่ า

ประเภทของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)
รวม

ร้อยละของรายได้ค่าเช่า
ร้อยละ 74.6
ร้อยละ 25.4/1
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. สัญ ญาเช่ า ที่กาหนดค่ า เช่ า แบบเรีย กเก็บ เป็ น อัต ราของยอดรายได้ ข องผู้เ ช่ า โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมีก ารกาหนดค่ า เช่ า ขัน้ ต่า

(5)

ช่ ว งระยะเวลาการครบกาหนดสัญ ญาเช่ า ของผู้เ ช่ า ในโครงการส่ วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
(Lease Expiry Profile)
ช่วงระยะเวลา

ต.ค. – ธ.ค. 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หลังปี 2566
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าส่วนอื่น/1
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่าที่ครบกาหนดสัญญาเช่า
(ตารางเมตร)
2,774
11,425
3,028
1,646
4,133
1,957
24,964

ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 11.1
ร้อยละ 45.8
ร้อยละ 12.1
ร้อยละ 6.6
ร้อยละ 16.6
ร้อยละ 7.8
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่า 1 ปี

ฌ.

ปริมาณผูเ้ ข้ามาใช้บริการเฉลี่ย (Average Traffic) ในแต่ละเดือนในปี 2563 เที ยบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อนดังต่อไปนี้

ปริ มาณผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเฉลี่ย
(Average Traffic) ในปี 2563 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

เดือนมีนาคม

เดือนมิ ถนุ ายน

เดือนกันยายน

ร้อยละ 55.7

ร้อยละ 76.1

ร้อยละ 99.0
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3.3.2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ก.

ข้อมูลทัวไปของทรั
่
พย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ได้รบั การพัฒนาจนแล้วเสร็จ และเริม่ เปิ ดดาเนิ นการในเดือนเมษายน
ปี 2556 โดยเป็ นอาคาร 4 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้
ภาพศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ข.

ที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ตัง้ อยู่เลขที่ 311 หมู่ 7 ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
แผนภาพแสดงที่ตงั ้ ของทรัพย์สิน
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ค.

ง.

จุดเด่นของทรัพย์สิน
-

เป็ นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ชอ้ ปปิ้ งเซ็นเตอร์ทท่ี นั สมัยและครบครันในภาคอีสานตอนล่าง โดดเด่นด้วยการ
ออกแบบที่ได้รบั แรงบันดาลใจจากรูปทรงเส้นสายของใบบัวและกลีบดอกบัว ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของ
จังหวัดอุบลราชธานีซง่ึ เข้ากันอย่างกลมกลืนกับสถาปตั ยกรรมสไตล์โมเดิรน์

-

ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต ออฟฟิ ศ
เมท ร้านค้าปลีกชัน้ นา รวมไปถึงแหล่งบันเทิงครบวงจร อาทิ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุก Fun Planet

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ปจั จุบนั CPN เป็ นผูบ้ ริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยเมื่อ CPNREIT เข้าลงทุนในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานีแล้ว CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
อุบลราชธานี ต่อไป
จ.

รายละเอียดพืน้ ที่ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน

CPNREIT จะเข้าลงทุนในพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี รวมไปถึงพื้นที่จอดรถ
และงานระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีส่ ว่ นที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน (รวมเรียกว่า โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน)
โดยรายละเอียดพืน้ ทีส่ ว่ นที่ CPNREIT จะเข้าลงทุนมีดงั นี้
พืน้ ที่ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
พืน้ ทีใ่ ช้สอย/1
- พืน้ ทีใ่ ห้เช่า/2
- พืน้ ทีส่ ่วนกลาง/3
- พืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ/4
พืน้ ทีจ่ อดรถยนต์

พืน้ ที่ที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ
(ตารางเมตร)
48,265
25,168
16,319
6,778
21,556
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ
768 คัน)

พืน้ ที่รวมของโครงการ
(ตารางเมตร)

ร้อยละของพืน้ ที่ที่
CPNREIT จะเข้าลงทุน

52,241
29,144
16,319
6,778
29,593
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ 973
คัน)

ร้อยละ 92.4
ร้อยละ 86.4
ร้อยละ 100.0
ร้อยละ 100.0
ร้อยละ 72.8

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีใ่ ช้สอย (Gross Floor Area) หมายถึง พืน้ ทีใ่ ห้เช่า พืน้ ทีส่ ่วนกลาง และพืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ
2. พืน้ ทีใ่ ห้เช่า (Gross Leasable Area) หมายถึง พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้เช่าแก่ผเู้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้าเท่านัน้
3. พืน้ ทีส่ ่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พืน้ ทีใ่ นส่วนทีผ่ เู้ ช่าและผูเ้ ข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถนา
ออกให้เช่า และ/หรือให้บริการได้
4. พืน้ ทีส่ ่วนให้บริการ (Service Area) หมายถึง พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ งานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และห้องเครื่อง เป็ นต้น
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ฉ.

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สิน และลักษณะการลงทุนของ CPNREIT

ลั ก ษ ณ ะ ก ร ร ม สิ ท ธิ์ แ ล ะ สิ ท ธิ ทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิของ
์ เซ็นทรัลเวิลด์ (บริษทั ย่อยทีก่ ลุ่ม CPN ถือหุน้ ร้อยละ
ครอบครองในที่ ดิ น ของโครงการ 99.99)
ส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
งานระบบ และสังหาริมทรัพย์
ลัก ษณะกรรมสิ ท ธิ์ ในอาคาร งาน เซ็นทรัลเวิลด์ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคาร
์
ระ บ บ แ ล ะ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ข อ ง
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
CPNREIT ในที่ ดินอันเป็ นที่ ตงั ้ ของ
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ลงทุน

CPNREIT จะไม่ได้ลงทุนในทีด่ นิ แต่ เซ็นทรัลเวิลด์ จะยินยอมให้ CPNREIT
ลูกค้า คู่สญ
ั ญา ผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าจาก CPNREIT รวมถึงผูใ้ ช้บริการ
ของโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ ในที่ดินเพื่อเป็ นทางเข้า -ออก และสัญจร
ภายในโครงการได้

ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT ใน 1. สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 30 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ ระยะเวลาการ
เช่ า จาก เซ็ น ทรัล เวิ ล ด์ ซึ่ง ได้ แ ก่ พื้ น ที่ส่ ว นอาคาร (บางส่ ว น) พื้น ที่
โครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้า
ส่วนกลาง และพืน้ ทีจ่ อดรถทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT จะ
ลงทุน
เข้าลงทุน ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ จ่ี ะเข้าลงทุนประมาณ 69,821 ตารางเมตร
อนึ่ง ทรัพย์สนิ ที่เช่านี้ไม่รวมพื้นที่ส่วนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ท่มี กี ารชาระ
ค่าตอบแทนการเช่าของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ ทีจ่ อดรถส่วน
ทีเ่ ป็ นไปตามสิทธิของพืน้ ทีด่ งั กล่าว
2. สิทธิการเช่าในงานระบบประมาณ 30 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ ระยะเวลาการเช่า
จาก เซ็น ทรัลเวิล ด์ ซึ่ง ได้แ ก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ป โภค ระบบ
โทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บาบัดน้ าเสีย และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ ติดตัง้ และใช้งานอยู่ใน
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน รวมทัง้
สิทธิใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับงานระบบดังกล่าว
3. กรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ จาก เซ็นทรัลเวิลด์ อันได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง
เครื่องมือ เครื่องใช้ ทัง้ ทีต่ ดิ ตรึงตราและไม่ตดิ ตรึงตราถาวร รวมทัง้ อุปกรณ์
อื่นใดทีใ่ ช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออานวยความสะดวก
ให้กบั ผู้ใช้บริการอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะ
เข้าลงทุน ซึง่ ตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ ที่
ของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน หรือ
บนพืน้ ผิวของตัวอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะ
เข้าลงทุน และ/หรือบริเวณภายในพื้นทีเ่ ช่าของผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารและสิง่
ปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน รวมทัง้ สิทธิใด ๆ ที่
เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทงั ้ นี้ไม่ใช่
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ทรัพย์สนิ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ลักษณะความสัมพันธ์ของผูจ้ าหน่ าย เซ็นทรัลเวิลด์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม
CPN ถือหุ้นใน เซ็นทรัลเวิลด์ ร้อยละ 99.99 และ CPN ถือหุ้นในผู้จดั การ
ทรัพย์สิน กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
กองทรัสต์รอ้ ยละ 99.99
ช.

ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาของโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
รายการ

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)/1
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)
อัตราการเช่าพืน้ ที/3่
พืน้ ทีใ่ ห้เช่า (ตารางเมตร)
อัต ราค่ า เช่ า พื้น ที่เ ฉลี่ย (บาท/ตารางเมตร/
เดือน)/4/5
อั ต ร า ส่ ว น ร า ย ไ ด้ ค่ า เ ช่ า ต่ อ ร า ย ไ ด้ จ า ก
อสังหาริมทรัพย์/6
อัตราการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่าเดิม/7

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2560
498
371
ร้อยละ 95.6
25,134

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2561
528
404
ร้อยละ 95.8
25,134

ปี สิ้ นสุด
31 ธันวาคม 2562
519
407
ร้อยละ 95.8
25,168

9 เดือน สิ้ นสุด
30 กันยายน 2563
287/2
227/2
ร้อยละ 97.8
25,168

1,320

1,370

1,360

1,380

ร้อยละ 57.2

ร้อยละ 55.5

ร้อยละ 56.4

ร้อยละ 77.0

ร้อยละ 94.7

ร้อยละ 88.3

ร้อยละ 97.0

ร้อยละ 92.6

หมายเหตุ
1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้อ่นื
2. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ ในงวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2562 มีมลู ค่า 400 ล้านบาท และ 313 ล้านบาท ตามลาดับ
3. ข้อมูลเฉลีย่ รายงวด
4. ข้อมูล ณ วันสิน้ งวด
5. เฉพาะส่วนของผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยไม่รวมผูเ้ ช่าพืน้ ทีช่ วคราว
ั่
6. รายได้ค่าเช่าจากผูเ้ ช่าหลักและผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า
7. เฉพาะสัญญาเช่าทีม่ รี ะยะเวลาการเช่ามากกว่า 1 ปี

ซ.

ลักษณะของสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าของโครงการส่วนที่ CPNREIT คาดว่าจะเข้าลงทุนในภายหลังจากลงทุน
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ มในครังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(1)

ประเภทธุร กิ จ ของผู้เ ช่ า พื้น ที่ ใ นโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
ประเภทธุรกิ จของผูเ้ ช่าพืน้ ที่

สินค้าและบริการเพือ่ ความบันเทิง
อาหารและเครือ่ งดืม่
สินค้าแฟชัน่
สินค้าเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทอื่น ๆ
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
5,607
6,042
5,809
2,528
4,430
24,416
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ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 23.0
ร้อยละ 24.7
ร้อยละ 23.8
ร้อยละ 10.4
ร้อยละ 18.1
ร้อยละ 100.0
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(2)

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ข องผู้เ ช่ า แต่ ล ะประเภทในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
ประเภทของผูเ้ ช่า

ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant)/1
ผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant)
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
7,203
17,213
24,416

ร้อยละของพืน้ ที่ ให้เช่าที่มีผเู้ ช่า
ร้อยละ 29.5
ร้อยละ 70.5
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant) หมายถึง ผูเ้ ช่าซึง่ มีการเช่าพืน้ ทีต่ งั ้ แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ ไป

(3)

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า ในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน - ตาม
จานวนพื้น ที่ เ ช่ า
ประเภทของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)
รวม

(4)

จานวนพืน้ ที่ เช่า
(ตารางเมตร)
14,283
10,133
24,416

ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเ้ ู ช่า
ร้อยละ 58.5
ร้อยละ 41.5
ร้อยละ 100.0

สัด ส่ ว นการเช่ า พื้น ที่ ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ า ในโครงการส่ ว นที่ CPNREIT จะเข้ า ลงทุ น –
ตามรายได้ ค่ า เช่ า

ประเภทของสัญญาเช่า
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)
สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็นอัตราของยอดรายได้ของผูเ้ ช่า (Consignment)
รวม

ร้อยละของรายได้ค่าเช่า
ร้อยละ 78.1
ร้อยละ 21.9/1
ร้อยละ 100.0

หมายเหตุ
1. สัญ ญาเช่ า ที่กาหนดค่ า เช่ า แบบเรีย กเก็บ เป็ น อัต ราของยอดรายได้ ข องผู้เ ช่ า โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมีก ารกาหนดค่ า เช่ า ขัน้ ต่า

(5)

ช่ ว งระยะเวลาการครบกาหนดสัญ ญาเช่ า ของผู้เ ช่ า ในโครงการส่ วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
(Lease Expiry Profile)
ช่วงระยะเวลา

ต.ค. – ธ.ค. 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
หลังปี 2566
พืน้ ทีใ่ ห้เช่าส่วนอื่น/1
รวม

จานวนพืน้ ที่ เช่าที่ครบกาหนดสัญญาเช่า
(ตารางเมตร)
1,158
4,210
14,767
3,064
1,217
24,416

หมายเหตุ
1. พืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่า 1 ปี
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ร้อยละของพืน้ ที่ให้
เช่าที่ มีผเู้ ช่า
ร้อยละ 4.8
ร้อยละ 17.2
ร้อยละ 60.5
ร้อยละ 12.5
ร้อยละ 0
ร้อยละ 5.0
ร้อยละ 100.0
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ฌ.

ปริมาณผูเ้ ข้ามาใช้บริการเฉลี่ย (Average Traffic) ในแต่ละเดือนในปี 2563 เที ยบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อนดังต่อไปนี้

ปริ มาณผูเ้ ข้ามาใช้บริ การเฉลี่ย
(Average Traffic) ในปี 2563 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

เดือนมีนาคม

เดือนมิ ถนุ ายน

เดือนกันยายน

ร้อยละ 55.8

ร้อยละ 67.0

ร้อยละ 93.5

3.4. การประกันภัยของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มกี ารประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของ CPNREIT ทีม่ ใี น
อสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะเข้าลงทุนเพิม่ เติม เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดยการเพิม่ ชื่อ
ผูเ้ อาประกันภัยร่วม และ/หรือผูร้ บั ประโยชน์ร่วม เป็ น CPNREIT หลังจากที่ CPNREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
และ/หรือจัดให้มกี ารประกันภัยเพิม่ เติม โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
(ก)

การประกันภัยทรัพย์สินสาหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks Insurance)

ปจั จุบนั CPN และ/หรือบริษทั ในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยทรัพย์สนิ และผูร้ บั ผลประโยชน์สาหรับ ความ
เสีย่ งทุกประเภท โดยวงเงินเอาประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับความเสีย่ งทุกประเภทต้องครอบคลุมมูลค่า ของทรัพย์สนิ
อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อคุม้ ครองความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับอาคารและสิง่ ปลูกสร้างโครงการศูนย์การค้า ซึง่ มี
ความเหมาะสมเนื่องจากวงเงินเอาประกันภัยดังกล่าวน่ าจะมีความเพียงพอสาหรับการก่อสร้างทรัพย์สนิ ขึน้ มาใหม่ ใน
กรณีทท่ี รัพย์สนิ ได้รบั ความเสียหายทัง้ หมด โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ CPNREIT เป็ นผูเ้ อาประกันร่วม
และผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
(ข)

การประกันภัยกรณี ธรุ กิ จหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)

ปจั จุบนั CPN และ/หรือบริษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผูเ้ อาประกันภัยและผูร้ บั ผลประโยชน์สาหรับประกันภัยกรณี
ธุรกิจหยุดชะงัก โดยเป็ นผู้รบั ผลประโยชน์ในส่วนของค่าเช่าและค่าบริการสาธารณู ปโภค รายได้จากการส่งเสริมการ
ขาย รายได้จากค่า เช่า และบริการที่จอดรถ และอื่น ๆ โดยภายหลังจากการลงทุ นในทรัพย์สินที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดการให้ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก มีระยะเวลาคุม้ ครองเป็ นระยะเวลาสูงสุดทีค่ าดว่าจะต้อง
ใช้ในการก่อสร้างโครงการขึน้ มาใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการทัง้ หมด ซึง่ คาดว่าจะมีระยะเวลาประมาณ 12 36 เดือน โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ CPNREIT เป็ นผูเ้ อาประกันร่วมและผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว
(ค)

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance)

ป จั จุ บ ัน CPN และ/หรือ บริษัท ในกลุ่ ม CPN เป็ น ผู้เ อาประกัน ภัย สาหรับ การประกัน ภัย ความรับ ผิด ต่ อ
บุคคลภายนอกจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ และความเสียหายต่ อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้เช่าพื้นที่
ภายในอาคาร หรือพืน้ ทีเ่ อาประกันภัย ซึง่ ได้รบั ความเสียหาย โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ CPNREIT เป็ นผู้
เอาประกันร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
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(ง)

ประกันภัยการก่อการร้าย (Political Violence Insurance)

ปจั จุบนั CPN และ/หรือ บริษทั ในกลุ่ม CPN เป็ นผูเ้ อาประกันภัยและผูร้ บั ผลประโยชน์สาหรับการประกันภัยการก่อ
การร้าย สาหรับทรัพย์สนิ ในส่วนของอาคารและงานระบบ โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวมสาหรับทุกโครงการของกลุ่ม CPN
และโครงการที่ CPN เป็ นผู้บริหารทรัพย์สนิ จานวน 8,000 ล้านบาท ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นกับโครงการใด
โครงการหนึ่ง หรือหลายโครงการพร้อมกัน แต่ละโครงการสามารถเอาประกันภัยได้ในจานวนรวมกันไม่เกิน 8,000 ล้าน
บาท เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ท่โี ครงการของ CPN หรือโครงการที่ CPN เป็ นผู้บริหารทรัพย์สนิ จะต้องเอา
ประกันภัยพร้อมกันมากกว่ าหนึ่ งโครงการมีความเป็ นไปได้น้ อย โดยผู้จ ัดการกองทรัสต์จะดาเนิ นการให้กรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวระบุช่อื CPNREIT เป็ นผูเ้ อาประกันภัยร่วมและผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วม
3.5. สรุปสาระสาคัญของรายงานการประเมิ น
ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ให้มบี ริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
จานวน 2 ราย คือ บริษทั พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด (เดิมชื่อ บริษทั จัสติส พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ แอพ
ไพรซัล จากัด) และ บริษทั เอส.แอล.สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้ทาการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม โดยรายละเอียดของการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม เป็ นไปตามทีป่ รากฏในตารางดังต่อไปนี้
โครงการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
เซ็นทรัลมารีนา
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

มูลค่าประเมิ น
โดย PPA
2,088
2,693

มูลค่าประเมิ น
โดย SL
1,980
2,678

วิ ธีประเมิ น

วันที่ ประเมิ น

วันที่ วดั มูลค่า/1

วิธรี ายได้
วิธรี ายได้

30 ก.ย. 63
30 ก.ย. 63

1 ม.ค. 64
1 ม.ค. 64

หมายเหตุ
1. ตามวันทีท่ ค่ี าดว่าจะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

โดยสรุปสมมติฐานสาคัญของรายงานประเมินทรัพย์สนิ เป็ นดังนี้
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สรุปสมมติฐานสาคัญของรายงานการประเมินของโครงการเซ็นทรัลมารีนา
สมมติ ฐานหลักในการ
ประเมิ น
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า

PPA

SL

วิธรี ายได้ (Income Approach) แบบวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach)
1 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2578
ระยะเวลาการเช่า
14,793 ตารางเมตร
พืน้ ที่ให้เช่า
ร้อยละ 96.7 – ร้อยละ 98.8
อัตราการเช่ าพื้นที่ เฉลี่ ย ร้อยละ 97.9 – ร้อยละ 98.9
(Occupancy Rate)
อัตราค่าเช่ าเฉลี่ ยปี แรก 790 บาท/ตร.ม./เดือน (1,039 บาท/ตร. 884 บาท/ตร.ม./เดือน (1,105 บาท/ตร.
(2564) ของระยะเวลา ม./เดือ น เฉพาะส่ว นของผู้เ ช่ า ประเภท ม./เดือ น เฉพาะส่ว นของผู้เ ช่ า ประเภท
ร้านค้า (In-line Tenant))
ร้านค้า (In-line Tenant))
การเช่า
อัตราการเติ บโตของค่ า ปี ท่ี 2 – 6 ประมาณร้อยละ 6.2 – ร้อยละ
8.8 ต่อปี โดยปี ท่ี 7 เป็ นต้นไปประมาณ
เช่าเฉลี่ย
ร้อยละ 4.4 – ร้อยละ 5.5 ต่อปี
ร า ย ไ ด้ จ า ก พื้ น ที่ ประมาณร้อยละ 25.0 ของรายได้ค่าเช่า
จากพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
ส่วนกลาง

ร า ย ไ ด้ จ า ก พื้ น ที่ ประมาณร้อยละ 9.2 ของรายได้ค่าเช่า
รวม
โปรโมชัน่

รายได้ค่าสาธารณูปโภค ประมาณร้อยละ 39.6 ของรายได้ค่าเช่า
และรายได้ จ ากบริ ก าร รวม
ร่วม
รายได้จากการโฆษณา ประมาณร้อยละ 1.6 ของรายได้ค่าเช่า
รวม

รายได้อื่น ๆ

ประมาณร้อยละ 10.0 ของรายได้ค่าเช่า
รวม
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ปี ท่ี 2 – 4 ประมาณร้อยละ 8.2 – ร้อยละ
10.6 ต่อปี โดยปี ท่ี 5 เป็ นต้นไปประมาณ
ร้อยละ 3.2 – ร้อยละ 5.8 ต่อปี
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 22.0 ของรายได้
ค่าเช่า จากพื้นที่ให้เช่า โดยปี ท่ี 2 – 4 มี
กา ร ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ 10.0 ต่ อ ปี
จากนัน้ ปี ท่ี 5 เป็ นต้นไปปรับเพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 5.0 ต่อปี (คิดเป็ นเฉลีย่ ประมาณร้อย
ละ 22.7 ของรายได้ค่าเช่าจากพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
ตลอดระยะเวลาการเช่า)
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 8.9 ของรายได้ค่า
เช่ารวม และปี ท่ี 2 – 10 ประมาณร้อยละ
9.0 ของรายได้ค่าเช่ารวม โดยปี ท่ี 11
เป็ น ต้น ไป ประมาณร้อ ยละ 7.0 ของ
รายได้ค่าเช่ารวม
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 36.1 ของรายได้
ค่าเช่ารวม และมีการปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ
3.0 ต่อปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 1.7 ของรายได้ค่า
เช่ า รวม และปี ที่ 2 – 10 มี ก ารปรั บ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยปี ท่ี 11 เป็ น
ต้นไป มีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ต่อปี
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 9.2 ของรายได้ค่า
เช่ารวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0
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ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 12.0 ของรายได้
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ
ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ค่าใช้ จ่ายด้านการตลาด ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 5.0 ของรายได้
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ
และประชาสัมพันธ์
ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 2.5 ของรายได้
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ
ซ่อมแซม
ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ค่ า ใช้ จ่ า ยฝ่ ายบริ หาร ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 5.0 ของรายได้
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ
ของทรัพย์สิน
ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ค่าภาษี ที่ดินและสิ่ งปลูก ปี ท่ี 1 ประมาณ 4 ล้านบาท (หรือคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 1.4 ของรายได้รวม) และ
สร้าง
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 ทุก 4 ปี
ปี ท่ี 1 ประมาณ 1.8 ล้านบาท (หรือคิด
ค่าประกันภัย
เป็ นประมาณร้อยละ 0.7 ของรายได้รวม)
และปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ทุก 5 ปี
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 0.5 ของรายได้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ
ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า

SL
ต่อปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ประมาณร้อยละ 11.2 ของรายได้รวม
และมีก ารปรับ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 3.0 ต่ อ ปี
ตลอดระยะเวลาการเช่า
ปี ท่ี 1 – 5 ประมาณร้อยละ 5.0 ของ
รายได้ ร วม
โดยปี ท่ี 6 เป็ น ต้ น ไป
ประมาณร้อยละ 3.0 ของรายได้รวม
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 2.4 ของรายได้
รวม โดยปี ท่ี 2 เป็ นต้นไป ประมาณร้อย
ละ 2.5 ของรายได้รวม
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ๆ (โดยหลัก ประกอบด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ค่าภาษี
ค่ า ป ระ กั น ภั ย แ ละ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ
เป็ นต้น) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 11.2 ของ
รายได้รวมตลอดระยะเวลาการเช่า
ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม

ค่ า เงิ นส ารองส าหรั บ ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม
ปรับปรุงอาคาร
ส่ ว นลดค่ า เช่ า ในปี แรก ประมาณ 87.7 ล้านบาท (หรือคิดเป็ น ประมาณ 87.7 ล้านบาท(หรือคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 50.6 ของรายได้ค่าเช่า ประมาณร้อยละ 46.4 ของรายได้ค่าเช่า
ของระยะเวลาการเช่า
รวม)
รวม)
ค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอน ประมาณ 37 ล้านบาทเมื่อสิน้ สุดสัญญา ประมาณ 37 ล้านบาทเมื่อสิน้ สุดสัญญา
เช่า
เช่า
ค่าใช้ จ่า ยในการบริ หาร ตามสัญญาบริหารจัดการทรัพย์สนิ ซึง่ มีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายตามทีส่ รุปในส่วนที่
2.4 ข้อ 4.2 “ค่าตอบแทนทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รบั จาก CPNREIT”
จัดการทรัพย์สิน
ร้อยละ 9.5
ร้อยละ 9.5
อัตราคิ ดลด
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สรุปสมมติฐานสาคัญของรายงานการประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
สมมติ ฐานหลักในการ
ประเมิ น
วิ ธีการประเมิ นมูลค่า

PPA

SL

วิธรี ายได้ (Income Approach) แบบวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach)
1 มกราคม 2564 – 16 ธันวาคม 2584
ระยะเวลาการเช่า
15,863 ตารางเมตร
พืน้ ที่ให้เช่า
ร้อยละ 94.3 – ร้อยละ 97.2
อัตราการเช่ าพื้นที่ เฉลี่ ย ร้อยละ 94.3 – ร้อยละ 97.2
(Occupancy Rate)
อัตราค่าเช่ าเฉลี่ ยปี แรก 855 บาท/ตร.ม./เดือน (1,081 บาท/ตร. 857 บาท/ตร.ม./เดือน (1,086 บาท/ตร.
ม./เดือ น เฉพาะส่ว นของผู้เ ช่ า ประเภท ม./เดือ น เฉพาะส่ว นของผู้เ ช่ า ประเภท
ของระยะเวลาการเช่า
ร้านค้า (In-line Tenant))
ร้านค้า (In-line Tenant))
ร้อยละ 3.1 – ร้อยละ 5.5 ต่อปี
อัตราการเติ บโตของค่ า ร้อยละ 3.1 – ร้อยละ 4.5 ต่อปี
เช่าเฉลี่ย
ร า ย ไ ด้ จ า ก พื้ น ที่ ประมาณร้อยละ 14.0 ของรายได้ค่าเช่า ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 17.1 ของรายได้
จากพืน้ ทีใ่ ห้เช่า
ค่าเช่าจากพืน้ ทีใ่ ห้เช่า โดยปี ท่ี 2 – 10 มี
ส่วนกลาง
การปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0 ต่อปี จากนัน้
ปี ท่ี 11 เป็ นต้นไปปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0
ต่อปี (คิดเป็ นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 16.7
ของรายได้ค่ าเช่ า จากพื้น ที่ใ ห้เช่ า ตลอด
ระยะเวลาการเช่า)
ร า ย ไ ด้ จ า ก พื้ น ที่ ประมาณร้อยละ 14.0 ของรายได้ค่าเช่า ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 14.6 ของรายได้
รวม
ค่าเช่ารวม และปี ท่ี 2 – 10 ประมาณร้อย
โปรโมชัน่
ละ 14.0 ของรายได้ค่าเช่ารวม โดยปี ท่ี
11 เป็ นต้นไป ประมาณร้อยละ 12.0 ของ
รายได้ค่าเช่ารวม
รายได้ค่าสาธารณูปโภค ประมาณร้อยละ 46.5 ของรายได้ค่าเช่า ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 48.1 ของรายได้
ค่าเช่ารวม และมีการปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ
และรายได้ จ ากบริ ก าร รวม
3.0 ต่อปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ร่วม
รายได้จากการโฆษณา ประมาณร้อยละ 2.2 ของรายได้ค่าเช่า ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 2.2 ของรายได้ค่า
รวม
เช่ า รวม และปี ที่ 2 – 10 มี ก ารปรั บ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยปี ท่ี 11 เป็ น
ต้นไป มีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 ต่อปี
ประมาณร้อยละ 9.9 ของรายได้ค่าเช่า ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 10.5 ของรายได้
รายได้อื่น ๆ
รวม
ค่าเช่ารวม และมีการปรับเพิ่มขึน้ ร้อยละ
1.0 ต่อปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 12.5 ของรายได้ ประมาณร้อยละ 12.0 ของรายได้รวม
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ และมีก ารปรับ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 3.0 ต่ อ ปี
ส่วนที่ 2.3 หน้า 46
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สมมติ ฐานหลักในการ
ประเมิ น

PPA

SL

ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ค่าใช้ จ่ายด้านการตลาด ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 4.0 ของรายได้
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ
และประชาสัมพันธ์
ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ซ่อมแซม
ค่ า ใช้ จ่ า ยฝ่ ายบริ หาร
ของทรัพย์สิน
ค่าภาษี ที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้าง
ค่าประกันภัย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตลอดระยะเวลาการเช่า
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 3.3 ของรายได้
รวม และปี ท่ี 2 - 5 ประมาณร้อยละ 4.0
ของรายได้ร วม โดยปี ท่ี 6 เป็ นต้นไป
ประมาณร้อยละ 3.0 ของรายได้รวม
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 4.0 ของรายได้ ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 3.7 ของรายได้
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ รวม โดยปี ท่ี 2 เป็ นต้นไป ประมาณร้อย
ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ละ 3.5 ของรายได้รวม
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 4.0 ของรายได้ รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ
ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ปี ท่ี 1 ประมาณ 3.5 ล้านบาท (หรือคิด รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เป็ นประมาณร้อยละ 1.9 ของรายได้รวม)
และปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 ทุก 4 ปี
ปี ท่ี 1 ประมาณ 2.5 ล้านบาท (หรือคิด รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เป็ นประมาณร้อยละ 0.8 ของรายได้รวม)
และปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ทุก 5 ปี
ปี ท่ี 1 ประมาณร้อยละ 0.7 ของรายได้ ค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ๆ (โดยหลัก ประกอบด้ว ย
รวม และมีการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 ต่อ ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ค่าภาษี
ปี ตลอดระยะเวลาการเช่า
ค่ า ป ระ กั น ภั ย แ ละ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ
เป็ นต้น ) เฉลี่ย ประมาณร้อยละ 9.7 ของ
รายได้รวมตลอดระยะเวลาการเช่า
ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม
ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม

ค่ า เงิ นส ารองส าหรั บ
ปรับปรุงอาคาร
ส่ ว นลดค่ า เช่ า ในปี แรก ประมาณ 19.8 ล้านบาท (หรือคิดเป็ น ประมาณ 19.8 ล้านบาท (หรือคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 11.0 ของรายได้ค่าเช่า ประมาณร้อยละ 10.9 ของรายได้ค่าเช่า
ของระยะเวลาการเช่า
รวม)
รวม)
ค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอน ประมาณ 43 ล้านบาทเมื่อสิน้ สุดสัญญา ประมาณ 43 ล้านบาทเมื่อสิน้ สุดสัญญา
เช่า
เช่า
ค่าใช้ จ่า ยในการบริ หาร ตามสัญญาบริหารจัดการทรัพย์สนิ ซึง่ มีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายตามทีส่ รุปในส่วนที่
2.4 ข้อ 4.2 “ค่าตอบแทนทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รบั จาก CPNREIT”
จัดการทรัพย์สิน
ร้อยละ 9.0
ร้อยละ 9.0
อัตราคิ ดลด
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ทีป่ รึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมแล้ว ไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประเมินดังกล่าว
ไม่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการเฉลีย่ ในอดีตของทรัพย์สนิ ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทย และสามารถเทียบเคียงได้กบั การประเมินราคาทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกันกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าว และความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงิน
และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตงั ้ อยู่บนสภาพแวดล้อมในการดาเนินการธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาวะตลาดทุนใน
ปจั จุบนั
3.6. ราคาที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดของการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมและราคาที่ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติมเป็ นไปตามทีป่ รากฏในตารางดังต่อไปนี้
โครงการ
(หน่ วย : ล้านบาท)

มูลค่าประเมิ น
โดย PPA/1

มูลค่าประเมิ น
โดย SL/1

มูลค่าประเมิ น
ตา่ สุด

มูลค่าการลงทุน/2/3

เซ็นทรัลมารีนา
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
รวม

2,088
2,693
4,781

1,980
2,678
4,658

1,980
2,678
4,658

ไม่เกิน 2,574
ไม่เกิน 3,098
ไม่เกิ น 5,672

มูลค่าการ
ลงทุนสูงกว่า
ราคาประเมิ น
ร้อยละ 30.0
ร้อยละ 15.7
ร้อยละ 21.8

หมายเหตุ
1. บริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ใช้วธิ ีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยวันที่วดั มูลค่าคือวันที่ท่คี าดว่าจะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุนเพิม่ เติม (วันทีว่ ดั มูลค่า คือวันที่ 1 มกราคม 2564)
2. มูลค่าการลงทุนของ CPNREIT ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
3. ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 มูลค่าการลงทุนสูงสุดสาหรับโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง มีมูลค่าไม่
เกิน 2,768 ล้านบาท และ 3,098 ล้านบาท ตามลาดับ รวมเป็ นมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5,866 ล้านบาท

มูลค่าการลงทุนรวมจานวนไม่เกิน 5,672 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ และ
อากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง) เป็ นมูลค่าทีส่ งู กว่าราคาประเมินต่ าสุด ของ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ทีป่ ระเมินโดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ประมาณร้อยละ 21.8
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุ สมผลของราคาในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
การระดมทุนเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง โดยที่จะลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออีก 2 โครงการ คือโครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และ โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ต่อไปหลังจากนี้นนั ้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นการดาเนินการทีม่ คี วามเหมาะสม โดยทีแ่ นวโน้มตลาดทุนในปจั จุบนั มีการ
ฟื้นตัวทีด่ แี ม้จะยังมีความผันผวนอยู่บา้ ง แต่หากพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ CPNREIT ในไตรมาส 3 และไตร
มาส 4 ปี 2563 ทีผ่ ่านมา ก็อยู่ในช่วงทีก่ าลังฟื้นตัว โดยคาดว่าน่าจะเป็ นโอกาสทีส่ ามารถระดมทุนได้ภายใต้สถานการณ์
ทีต่ ลาดทุนมีความผันผวนในปจั จุบนั ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามแผนงานการลงทุนและการบริหาร
โครงสร้างเงินทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 นอกจากนี้ การระดมทุนเพื่อลงทุน
ในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง ยังจะช่วยลดความเสีย่ งทางการเงินของ CPNREIT
จากการทีม่ อี ตั ราส่วนการกูย้ มื เงินต่อสินทรัพย์รวมในระดับค่อนข้างสูงกว่าอัตราส่วนการกูย้ มื ตามนโยบาย โดย ณ วันที่
30 กันยายน 2563 CPNREIT มีอตั ราส่วนการกูย้ มื เงินต่อสินทรัพย์รวมในกรณีทไ่ี ม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 43.2 โดยภายหลังการเพิม่ ทุนและลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
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ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ นี้ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ CPNREIT โดยจะทาให้อตั ราส่วนดังกล่าวลดลงไปอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ
39.9 และจะทาให้ CPNREIT มีสภาพคล่องในการชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ (Debt Service) มากขึน้ ซึง่ จะช่วย
ลดความเสีย่ งทางการเงินของ CPNREIT
โดยทัว่ ไปในการพิจ ารณาราคาที่เ หมาะสมในการลงทุ น จะพิจ ารณาจากอัต ราผลตอบแทนต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ย
(Distribution Yield) เป็ นหลัก และเนื่องจาก CPNREIT ได้มกี ารเข้าลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 2 มีนาคม 2563 ตามลาดับ
โดยเป็ นการดาเนินการเพียงบางส่วนตามแผนการลงทุนที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุ มวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2562 และได้ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวน อันเป็ นผลทาให้โครงสร้างเงินทุนมีสดั ส่วนเงินกูย้ มื สูงกว่านโยบาย
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และเป็ นโครงสร้างทางการเงินชัวคราว
่
แต่หากมีการพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ทียบเคียงได้ (Asset Yield) สาหรับกรณีทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม และทรัพย์สนิ ภายหลังการลงทุนเพิม่ เติม
ซึ่งจะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้าสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม จะมีอตั ราผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรัพย์สนิ (Asset Yield) สูงกว่ากรณีของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม ก่อนการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติม ตามทีป่ รากฏในตารางด้านล่าง
ประมาณการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Asset Yield) ของทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้า
กรณี ที่ 1 :
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม/1

กรณี ที่ 2 :
ทรัพย์สนิ ภายหลังการลงทุนเพิม่ เติม (กรณี
ที่ 1 และทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม)

(ก) : ประมาณการรายได้ สุ ท ธิ จ าก
อสังหาริมทรัพย์/2 (ล้านบาท)

2,856

3,181

(ข) : มูลค่าทรัพย์สนิ จากการประเมิน และ/
หรือ มูล ค่ าที่ค าดว่ า จะเข้า ลงทุ น /3 (ล้า น
บาท)

52,621

58,293

(ก) / (ข) : ประมาณการอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในทรัพย์สนิ

ร้อยละ 5.4

ร้อยละ 5.5

หมายเหตุ
1. ประกอบด้วยทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมโดยไม่รวมโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และโรงแรมฮิลตันพัทยา
เนื่องจากเป็ นประเภททรัพย์สนิ ทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงไม่รวมโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้าเนื่องจากเป็ นทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือระยะเวลาการเช่า เพียงแค่ประมาณ
4 ปี (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ซึง่ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมประเภทศูนย์การค้าของ CPNREIT
2. รายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ (ก่อนค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์) ในปี 2564 ของแต่ละทรัพย์สนิ อ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
งบประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. สาหรับทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมใช้ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินตามงบการเงินของ CPNREIT ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะเข้าลงทุนเพิม่ เติมใช้ราคา
ทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สาหรับ โครงการเซ็นทรัลมารีนาจะคงอยู่เป็ น การชัว่ คราว โดยคาดว่าจะมีผลการดาเนิน งานที่ฟ้ื นตัว
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลีค่ ลายลง
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่าราคาในการเข้าลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็ นราคาทีเ่ หมาะสม โดย
พิจ ารณาผลตอบแทนที่ผู้ถือ หน่ ว ยจะได้ร ับ ในปี แ รกจากประมาณการงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ และงบประกอบ
รายละเอียดกาไรจากการลงทุน สุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอัตรา
เงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย (Distribution Yield) กล่าวคือ ในกรณีท่ี 2 (ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติม) จะมีประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย
(Distribution Yield) อยู่ทป่ี ระมาณ 1.4020 บาทต่อหน่วย และร้อยละ 7.01 ตามลาดับ ซึง่ จะสูงกว่ากรณีท่ี 1 (ทรัพย์สนิ
ก่อนลงทุน ตามมติท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562) ที่มีประมาณการเงิน จ่ายผู้ถือหน่ วย (Cash
Distribution Per Unit) และประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย (Distribution Yield) อยู่ทป่ี ระมาณ 1.3520 บาทต่อ
หน่วย และร้อยละ 6.76 ตามลาดับ และในกรณีท่ี 2 จะต่ากว่ากรณีเพิม่ เติมตามตารางด้านล่างทีม่ ปี ระมาณการเงินจ่ายผู้
ถือหน่ วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย (Distribution Yield) อยู่ทป่ี ระมาณ
1.4964 บาทต่อหน่วย และร้อยละ 7.48 ตามลาดับ รายละเอียดตามทีป่ รากฏในตารางด้านล่าง
ทัง้ นี้ สาหรับประมาณการในกรณีทรัพย์สนิ ทีม่ ใี นปจั จุบนั ตามทีป่ รากฏในกรณีเพิม่ เติมตามตารางด้านล่าง เป็ น
กรณีท่กี องทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์
เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 2 มีนาคม 2563 ตามลาดับ โดยเป็ นการดาเนินการเพียงบางส่วนตามแผนการ
ลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 และได้ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวน
อันเป็ นผลทาให้โครงสร้างเงินทุนมีสดั ส่วนเงินกูย้ มื สูงกว่านโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และเป็ นโครงสร้างทางการเงิน
ชัวคราว
่
โดยมีประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รอ้ ยละ 7.48 ซึง่ สูงกว่ากรณีท่ี 2 อันเป็ นผลทีส่ าคัญเนื่องจาก
โครงสร้างทุนทีม่ สี ดั ส่วนเงินกูย้ มื ทีส่ งู กว่า อีกทัง้ ในการจัดทาประมาณการงบกาไรขาดทุนนัน้ คาดว่าผลการดาเนินงาน
ของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ในช่วงประมาณการ
จะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีค่ ่อนข้างน้อยกว่า
โครงการเซ็นทรัลมารีนาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการลดลงของจานวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติค่อนข้างมาก ศูนย์การค้า
จึงมีมาตรการในการช่วยเหลือผู้เช่าโดยการให้ส่วนลดค่าเช่า อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์คาดว่าผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคงอยู่เ ป็ น การชัว่ คราว อีก ทัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มแี ผนงานในการบริหารโครงสร้างทุนให้มีอตั ราส่วนการกูย้ มื เงินต่อสินทรัพย์รวมทีล่ ดลงจากระดับ
ปจั จุบนั ทีค่ ่อนข้างสูงไปสูโ่ ครงสร้างทุนตามนโยบาย คือ ประมาณร้อยละ 35 ของทรัพย์สนิ รวม
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รายการ

กรณี ที่ 1 :
ทรัพย์สินก่อนลงทุน
ตามมติ ที่ประชุม
วิ สามัญผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2562

กรณี ที่ 2 :
ทรัพย์สินทัง้ หมดหลัง
การลงทุนในทรัพย์สิน
ที่ จะลงทุนเพิ่ มเติ ม

ประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยต่อหน่ วย (บาท/
หน่วย)
ั /2
- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินปนผล
- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินคืนทุน/2
ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย/3
สัดส่วนการกู้ยมื ของ CPNREIT ภายหลังการ
ลงทุน

1.3520

1.4020

กรณี เพิ่ มเติ ม :
ทรัพย์สินที่มีในปัจจุบนั
(ดาเนิ นการเพียง
บางส่วนตามมติ ที่
ประชุมวิ สามัญผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2562 และเป็ น
โครงสร้างเงิ นทุน
/1
ชัวคราว)
่
1.4964

1.3520
ร้อยละ 6.76
ร้อยละ 33.5

1.4020
ร้อยละ 7.01
ร้อยละ 30.7/4

1.4964
ร้อยละ 7.48
ร้อยละ 33.6/4

หมายเหตุ
1. เป็ นกรณีท่แี สดงทรัพย์สินในปจั จุบนั ของกองทรัสต์ซ่งึ ยังดาเนินการตามมติประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ โดยมีโครงสร้างเงินทุน
ชัวคราว
่
อันเป็ นผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อแผนการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ โดยทีก่ องทรัสต์ได้เข้าลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2563
และวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ การลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ เพียงบางส่วนที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
2. การแยกรายการประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยต่อหน่วยเป็ นเงินปนั ผลหรือเงินคืนทุนเป็ นเพียงสมมติฐานซึ่งยังไม่รวมผลกระทบจากกาไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึน้
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือผลกระทบจากการบันทึกบัญชีของรายการที่มใิ ช่เงินสด ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ได้และทาให้มกี ารจ่ายเงินคืนทุน อย่างไรก็ตาม
ประมาณการเงินจ่ายรวมทีเ่ ป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หน่วยจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแยกรายการเป็ นเงินปนั ผลหรือเงินคืนทุนดังกล่าว
3. ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยดังกล่าว คานวณจากราคาหน่ วยทรัสต์ CPNREIT ที่ 20 บาท/หน่ วย ซึ่งเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสาหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคานวณโดยอ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จแและงบประกอบรายละเอียด
กาไรจากการลงทุนสุทธิของทรัพย์สนิ ตามสมมติฐานสาหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐาน
ราคาหน่วยทรัสต์ CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขายที่ 20 บาท/หน่วย เช่นเดียวกัน
4. สัดส่วนการกูย้ มื เงินนี้คานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT ภายหลังที่ลงทุนในทรัพย์สนิ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) อันเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่เี กี่ยวข้อง แต่ไม่รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากไม่ถอื เป็ นการกู้ยมื ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี หากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) สัดส่วนการกู้ยมื เงินหลังการลงทุน ของกรณีท่ี 2 และกรณีเพิม่ เติม จะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 39.9 และ 43.1 ตามลาดับ ทัง้ นี้ สัดส่วน
การกูย้ มื ของ CPNREIT อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไปภายหลังการระดมทุนเพื่อชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั สัดส่วนโครงสร้างการระดมทุนในขณะนัน้

นอกจากนี้ ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม คาดว่า CPNREIT จะเป็ นกองทรัสต์ทม่ี ขี นาดใหญ่
ที่สุ ด ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทัง้ ในแง่ ข องมู ลค่ า ทรัพ ย์สิน หลัก และมู ลค่ า ตามราคาตลาดของหน่ ว ยทรัสต์ (Market
Capitalization) ซึง่ ทาให้หน่ วยทรัสต์มสี ภาพคล่องในการซือ้ ขายหน่ วย และยังเป็ นกองทรัสต์ท่คี ่อนข้างมีความมันคง
่
โดย CPNREIT ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจาก TRIS ไว้ทร่ี ะดับ AA (จัดอันดับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)
นอกจากนี้ CPNREIT มีนโยบายในการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
รวมทัง้ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ท่มี คี ุณภาพสูง ซึ่งจะทาให้ CPNREIT มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผ่านการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ่มเติมประกอบกับการเติบโตจากผลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั ประกอบกับปจั จัยเชิงคุณภาพอื่น ๆ ของ CPNREIT ทีป่ รึกษาทางการเงิน
และผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่า CPNREIT เป็ นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนทีน่ ่ าพอใจแก่นัก
ลงทุนเมื่อเทียบกับทางเลือกการลงทุนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางแสดงอัตราเงิ นจ่ายผูถ้ อื หน่ วยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หลักทรัพย์
AIMCG
FUTUREPF
LHSC
MJLF
TLGF
TTLPF
CPNREIT
(หลังการลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่ มเติ ม)

เงิ นจ่ายผูถ้ ือหน่ วย
ต่อหน่ วย
(บาท/หน่ วย)/1
0.6273
0.4813
0.9216
0.4550
0.3750
0.7937

ราคาหน่ วย
(บาท)/2
6.00
6.00
18.10
11.30
8.00
17.80

อัตราเงิ นจ่ายผูถ้ ือ
หน่ วย
(ร้อยละ)/1
10.46
8.02
5.09
4.03
4.69
4.46

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สิน
คงเหลือ/3
(ปี )
กรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่า/5
27.4
21.3
19.9
กรรมสิทธิและสิ
์ ทธิการเช่า/6
10.1

7.017

32.4/8

หมายเหตุ
1. เงินปนั ผลและเงินลดทุนต่อหน่วยสาหรับผลการดาเนินงาน 12 เดือนล่าสุดของกองทรัสต์ โดยเป็ นข้อมูลจาก SETSMART ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
2. ราคาปิ ด ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
3. คานวณจากอายุเฉลีย่ คงเหลือของทรัพย์สนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยถัวเฉลีย่ ตามมูลค่าประเมินของทรัพย์สนิ ล่าสุด
4. AIMCG จัดตัง้ กองทรัสต์ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 โดยเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยต่อหน่ วยและอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยดังกล่าวสาหรับผลประกอบการตัแ้ ต่วนั ที่ 3
กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562
5. ทรัพย์สินหลักที่เป็ นกรรมสิทธิป์ ระมาณร้อยละ 7.1 ของทรัพย์สินหลัก ทัง้ หมด โดยทรัพย์สิน หลักส่ วนที่เ หลือมีสิทธิก ารเช่าในที่ดิน และ/หรืออาคาร เป็ น
ส่วนประกอบของทรัพย์สนิ โดยมีอายุเฉลีย่ ของสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 21.3 ปี
6. ทรัพย์สินหลักที่เป็ นกรรมสิทธิป์ ระมาณร้อยละ 72.1 ของทรัพย์สินหลักทัง้ หมด โดยทรัพย์สินหลักส่วนที่เหลือมีสิทธิการเช่าในที่ดิน และ/หรืออาคาร เป็ น
ส่วนประกอบของทรัพย์สนิ โดยมีอายุเฉลีย่ ของสิทธิการเช่าคงเหลือประมาณ 16.7 ปี
7. ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยดังกล่าว คานวณจากราคาหน่ วยทรัสต์ CPNREIT ที่ 20 บาท/หน่ วย ซึ่งเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสาหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคานวณโดยอ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแและงบประกอบรายละเอียด
กาไรจากการลงทุนสุทธิของทรัพย์สนิ ตามสมมติฐานสาหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐาน
ราคาหน่วยทรัสต์ CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขายที่ 20 บาท/หน่วย เช่นเดียวกัน
8. ประกอบด้วยทรัพย์สนิ ที่ลงทุนอยู่เดิม ซึ่งรวมถึงโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมของ CPNREIT โดยสาหรับ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ใช้มลู ค่าสูงสุดทีจ่ ะเข้าลงทุนในการคานวณอายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ คงเหลือ

นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงิน ได้พจิ ารณาศักยภาพของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
โดยเห็นว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีศกั ยภาพในการสร้างกระแสเงินสดมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มอี ตั ราการเช่าพืน้ ที่
เฉลีย่ 4 ปี ยอ้ นหลัง (ปี 2559 –2562) อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 และมีการเติบโตของรายได้สทุ ธิจากอสังหาริมทรัพย์
มาอย่างต่ อเนื่อง (ไม่รวมช่วงที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)) อีกทัง้ ทรัพย์สนิ เหล่านี้มจี ุดเด่นทีส่ ามารถดึงดูดลูกค้าและแข่งขันได้กบั ทรัพย์สนิ อื่นในบริเวณใกล้เคียง
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุ นเพิม่ เติมในครัง้ นี้ จะ
ทาให้โครงสร้างทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนมีการกระจายความเสีย่ งได้ดขี น้ึ ในด้านของสถานทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ และ
ประเภททรัพย์สนิ
ทัง้ นี้ CPN ในฐานะที่เป็ นผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และจะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
CPNREIT ในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ได้ให้การสนับสนุ น CPNREIT โดยการปรับลดราคาลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติมจากราคาสูงสุดตามมติทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ของ CPNREIT
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นอกจากนี้ แม้ประมาณการผลการดาเนินงานของทรัพย์สิ นดังกล่าวได้มกี ารคานึงถึงปจั จัยจากผลกระทบของ
สถานการณ์ปจั จุบนั ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว เพื่อให้เกิดความมันใจยิ
่ ง่ ขึน้ CPN ยังคงให้
การสนับสนุนโดยตกลงทีจ่ ะลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตงั ้ แต่วนั ที่ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (“ระยะเวลาให้ความช่ วยเหลือ”) หาก (ก) กาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (EBITDA before deducting Property Management Fees) ของทรัพย์สนิ ดังกล่าวที่
CPNREIT ได้รบั ตามระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ต่ ากว่า (ข) ประมาณการกาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ซง่ึ คิดตามสัดส่วนของระยะเวลาให้ความช่วยเหลือเทียบกับระยะเวลาประมาณการ โดยใช้หลักเกณฑ์ 1
ปี มี 365 วัน (ทัง้ นี้ ประมาณการดังกล่าวอ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียด
กาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
โดย CPN จะลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จากผลต่างของ (ข) ลบด้วย (ก) อย่างไรก็ตาม ส่วนลดสูงสุดจะไม่
เกิน 40 ล้านบาท ซึง่ คิดตามสัดส่วนของระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ เทียบกับระยะเวลาประมาณการ และจะคานวณ
ครัง้ เดียวเมื่อสิน้ รอบปี บญ
ั ชี 2564 โดยสรุปจะเป็ นไปตามสูตรการคานวณด้านล่างนี้
ส่วนลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ = ค่าต่าสุดระหว่าง [{(ข)– (ก)}กับ {40 ล้านบาท ×

ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ
}]
365

โดยที่
(ก) = กาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (EBITDA before deducting Property Management Fees) ของ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมที่ CPNREIT ได้รบั ตามระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ (ล้านบาท)
ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ
365
ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ = จานวนวันนับตัง้ แต่วนั ที่ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ข) = (ประมาณการกาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์)(ล้านบาท) ×

3.7. การลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่ มเติ มซึ่ งเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์
คู่กรณีทเ่ี กีย่ วข้องและความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(1)

CPN เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิและมี
์ สทิ ธิการเช่าในพืน้ ทีอ่ าคารบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และจะ
เป็ นผูใ้ ห้เช่าและเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ และผูข้ ายสังหาริมทรัพย์ให้แก่ CPNREIT
ทัง้ นี้ CPN ถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99

(2)

เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในโครงการเซ็
นทรัลพลาซา ลาปาง และจะเป็ น
์
ผูใ้ ห้เช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ และผูข้ ายสังหาริมทรัพย์ให้แก่ CPNREIT
ทัง้ นี้ เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เป็ นบริษทั ย่อยของ CPN โดย CPN ถือ
หุน้ ใน เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ ร้อยละ 99.99 และถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99
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3.8. การลงทุนในทรัพย์สินที่คาดว่าจะเข้าลงทุนในภายหลังจากลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ มในครัง้
นี้ ซึ่งเป็ นการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
คู่กรณีทเ่ี กีย่ วข้องและความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(1)

เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในโครงการเซ็
นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และจะ
์
เป็ นผูใ้ ห้เช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ และผูข้ ายสังหาริมทรัพย์ให้แก่ CPNREIT
ทัง้ นี้ เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เป็ นบริษทั ย่อยของ CPN โดย CPN ถือ
หุน้ ใน เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ ร้อยละ 99.99 และถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99

(2)

เซ็นทรัล เวิลด์ เป็ นเจ้า ของกรรมสิทธิใ์ นโครงการเซ็น ทรัลพลาซา อุบ ลราชธานี และจะเป็ น ผู้ให้เช่ า
อสังหาริมทรัพย์และงานระบบ และผูข้ ายสังหาริมทรัพย์ให้แก่ CPNREIT
ทัง้ นี้ เซ็นทรัลเวิลด์ และผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถือหุ้นใน
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด ร้อยละ 99.99 และ CPN ถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินเห็นว่า การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของ CPNREIT เนื่องจากเป็ นการขยายการลงทุนให้ CPNREIT มีการเติบโตอย่างมันคงและต่
่
อเนื่อง
ในระยะยาว โดยการลงทุ นในทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงานให้เช่าที่มที าเลที่ตงั ้ ที่ดแี ละมี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ อันจะทาให้รายได้จากการดาเนินงานของ CPNREIT ในระยะยาว มีความมันคงเพิ
่
ม่ ขึน้
ผ่านการกระจายความเสี่ยงของการจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์และช่วยลดการพึ่งพาแหล่ งรายได้
(Asset Diversification) โดยราคาทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ของ CPNREIT กาหนดโดยการ
พิจารณาปจั จัยต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยผูล้ งทุนสามารถพิจารณารายละเอียด และความเห็นของทีป่ รึกษา
ทางการเงินและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติมทีแ่ สดงไว้ในส่วนที่ 2.3 ข้อ 3.5 “ราคาทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม”
3.9. การกู้ยืมเงิ น
3.9.1 สรุปสาระสาคัญของสัญญากู้ยืมเงิ น
CPNREIT อาจใช้แหล่งเงินทุนบางส่วนจากการกูย้ มื เงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน เพื่อเข้า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และ/หรือเพื่อใช้ในการชาระเงินกูย้ มื (Refinance) จากการเข้าลงทุนในโครงการ
อาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของการกูย้ มื เงินตามข้อเสนอเบือ้ งต้นที่ CPNREIT ได้รบั ในปจั จุบนั มีเงื่อนไขทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
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ผูใ้ ห้ก้ ู
ผูก้ ้ ู
วัตถุประสงค์

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน
ทรัสตีกระทาในนาม CPNREIT
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม รวมถึงชาระค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือใช้ใน
การชาระเงินกู้ยืม (Refinance) ที่ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
และ/หรือเพื่อใช้ในการชาระเงินกู้ยมื (Refinance) จากการเข้าลงทุนในโครงการ
อาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
และ/หรือค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่ ว งต่ อ อายุ ) และใช้ใ นการปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซมทรัพ ย์สิน ของ
CPNREIT
วงเงินกูร้ วมไม่เกิน 13,500 ล้านบาท
วงเงิ นกู้รวมทัง้ หมด
อัตราดอกเบีย้ คงที่ และ/หรืออัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 10 ปี
อายุสญ
ั ญาเงิ นกู้
ชาระคืนเงินต้นโดยการทยอยชาระ และ/หรือ ชาระครัง้ เดียวทัง้ จานวนตามทีร่ ะบุใน
การชาระคืนเงิ นต้น
สัญญาเงินกูแ้ ละเอกสารทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ กองทรัสต์และผูใ้ ห้กจู้ ะตกลงกัน/1
ไม่มหี ลักประกัน
หลักประกันเงิ นกู้
เงื่ อ นไ ข กา รปฏิ บั ติ ตา ม ผู้กู้ตกลงจะดาเนินการให้อตั ราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ของผู้กู้ไม่ต่ ากว่า
อัตรา 1.2 เท่า ณ ทุก ๆ สิน้ ปี บญ
ั ชีตามทีป่ รากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
สัญญาเงิ นกู้ที่สาคัญ
หมายเหตุ
1. ในกรณีทจ่ี ะมีการกันเงินสารองเพื่อนามาชาระหนี้เงินกู้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายละเอียดเกีย่ วกับการกันเงินสารองเพื่อนามาชาระหนี้เงินกู้
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์รบั ทราบผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2. เงื่อนไขเบื้องต้นดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงซึง่ ขึน้ อยู่กบั การเจรจา และสัญญาเงินกูท้ จ่ี ะเข้าทาระหว่าง CPNREIT กับธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงิน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี CPNREIT ได้รบั ข้อเสนอในการกู้ยืมเงินที่มีข้อกาหนดและเงื่อนไขดีกว่าข้อเสนอเบื้องต้นที่ CPNREIT ได้รบั ในปจั จุบนั ผู้จดั การ
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใช้เงินกูย้ มื จากข้อเสนอดังกล่าว

อนึ่ง จานวนเงินที่ CPNREIT จะกูย้ มื จริงและสัดส่วนการกูย้ มื สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
อาจจะต่างจากจานวนตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการกูย้ มื เงินของ CPNREIT ภายหลังการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และ/หรือเพื่อใช้ในการชาระเงินกูย้ มื (Refinance) จากการเข้าลงทุนในโครงการอาคาร
สานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จะยังคงเป็ นไปตามประกาศ ทจ. 49/2555
ซึง่ กาหนดไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ หรือไม่เกินร้อย
ละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมสาหรับกองทรัสต์ทอ่ี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) จากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยมื เงิน ซึ่ง CPNREIT ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือเป็ น Investment
Grade ในระดับ AA โดย TRIS เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยคาดว่าสัดส่วนการกูย้ มื เงินของ CPNREIT ภายหลัง
การลงทุนจะอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 30.7 (คานวณจากสัดส่วนการกูย้ มื เงินของ CPNREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โดยมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT ภายหลังทีล่ งทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมแล้วเสร็จ จะรวมมูลค่าทรัพย์สนิ
จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง แต่ไม่รวมหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าการเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากไม่ถอื เป็ นการกูย้ มื
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.) อย่างไรก็ดี หากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
(ช่วงต่ออายุ) สัดส่วนการกูย้ มื เงินหลังการลงทุนจะอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 39.9
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3.9.2 ประโยชน์ของการกู้ยืมเงิ นของ CPNREIT ต่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มคี วามเห็นว่าการกู้ยมื เงินเพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ เนื่องจากทาให้โครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติม มี
ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แหล่งเงินทุนทีจ่ ะมาจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่ของ CPNREIT เพียงอย่าง
เดียว ซึง่ คาดว่าจะช่วยส่งผลให้ผลตอบแทนของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ดขี น้ึ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้คานึงถึงการบริหาร
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของ CPNREIT ด้วย เพื่อให้ระยะเวลาการคืนเงินกูย้ มื มีความเหมาะสมกับสภาพคล่องของ
CPNREIT อย่ า งไรก็ดี CPNREIT อาจมีค วามเสี่ย งทางการเงิน หากมีก ารช าระคืน เงิน กู้ ยืม โดยการ Refinance
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อกระแสเงินสดของ CPNREIT ลดลงเนื่องจากการสิน้ สุดของสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ ที่ ลงทุนบาง
โครงการ (ปี 2567 สาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า ปี 2577 สาหรับโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
ปี 2580 สาหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ปี 2587 สาหรับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ปี 2590 สาหรับ โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และปี 2638 สาหรับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) รวมทัง้ ความเสีย่ งทีอ่ าจมีต้นทุนดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจมีความจาเป็ นที่ CPNREIT จะต้องเพิม่ ทุนโดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื
3.9.3 การกู้ยืมเงิ นที่อาจมีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัสตีกบั ผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
เงิน กู้ยืมส่ว นหนึ่ง อาจจะมาจากธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) โดยที่ธ นาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากั ด
(มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ซึง่ เป็ นทรัสตีของ CPNREIT
เหตุผลความจาเป็ นของการกูย้ มื จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี
เนื่องจากแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมส่วนหนึ่งจะมาจากการกูย้ มื เงิน โดย
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีอาจจะเป็ นผูร้ ่วมให้กู้ อย่างไรก็ตาม การที่ CPNREIT อาจจะมีการกูย้ มื เงินจากบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทาให้ CPNREIT เสียประโยชน์ เนื่องจาก
เงื่อนไขสาหรับการกูย้ มื เงิน จะมีการกาหนดเงื่อนไขในสัญญาทีเ่ กี่ยวข้องที่เป็ นเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s
Length Basis) โดยการดาเนินธุรกรรมดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะคานึงถึงผลประโยชน์ของ CPNREIT และผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
3.9.4 สถานะของการกู้ยืมเงิ นในปัจจุบนั ของ CPNREIT
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 CPNREIT มีสถานะของการกูย้ มื เงินคงค้าง ในรูป เงินกูย้ มื / หุน้ กู้ โดยมีอตั ราส่วน
การกูย้ มื เงินต่อสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ 32.2 (มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT จะรวมมูลค่าทรัพย์สนิ จาก
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง โดยทีห่ นี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ไม่ถอื เป็ นการกูย้ มื ตามหลักเกณฑ์
ของสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ กรณีทไ่ี ม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) สัดส่วน
การกูย้ มื เงินหลังการลงทุนจะมีมลู ค่าประมาณร้อยละ 43.2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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3.9.4.1เงิ นกู้ยืมในปัจจุบนั ของ CPNREIT
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 CPNREIT มีเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินภายในประเทศจานวน 8,373.03 ล้านบาท
ซึง่ เป็ นเงินกูย้ มื เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงาน
ยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และเพื่อจดทะเบียนสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ่งเป็ นรายการที่
เกิดขึน้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563
3.9.4.2หุ้นกู้ในปัจจุบนั ของ CPNREIT
รายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)

CPNREIT212A
CPNREIT218A
CPNREIT232A
CPNREIT288A

2,700.00
2,650.00
1,795.00
7,390.00

วันที่ เบิกใช้
เงิ นกู้ยืม /
วันที่ออกหุ้น
กู้
8 ก.พ. 62
17 ส.ค. 61
8 ก.พ. 62
17 ส.ค. 61

วันครบกาหนด
ชาระเงิ นกู้ยืม /
วันครบกาหนด
ไถ่ถอน
8 ก.พ. 64
17 ส.ค. 64
8 ก.พ. 66
17 ส.ค. 71

ระยะเวลา
การกู้ยืม /
อายุห้นุ กู้

อัตรา
ดอกเบีย้
(ร้อยละ)

หลักประกัน

อันดับ
เครดิ ต

2 ปี
3 ปี
4 ปี
10 ปี

2.54
2.70
3.30
3.80

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

AA/1
AA/1
AA/1
AA/1

หมายเหตุ
1. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ ด้อยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ ของ CPNREIT ที่ระดับ “AA” และแนวโน้มอันดับ
เครดิต “Negative” หรือ “ลบ”ได้รบั การจัดอันดับเครดิตของหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ และไม่มหี ลักประกันจาก TRIS เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

3.10. สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่ เกี่ ยวข้องกับ การลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่ มเติ ม และทรัพย์สินที่
ลงทุนหลังจากลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
CPNREIT จะเข้าทาสัญญาต่าง ๆ ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนหลังจากลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม รวมทัง้ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ CPNREIT
โดยมีสรุปสาระทีส่ าคัญของสัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี้
ทัง้ นี้ การกาหนดนิยามของคาต่าง ๆ ในตารางสรุปสาระสาคัญของสัญญาในหัวข้อนี้ คานิยามดังกล่าวให้ใช้
เฉพาะตารางสรุปสาระสาคัญของสัญญานัน้ ๆ เท่านัน้
(1)

ร่างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน)

ผูใ้ ห้เช่า

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
ก.

โครงการเซ็นทรัลมารีนา : เซ็นทรัลพัฒนา

ข.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง : เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์

ทรัพย์สินที่ลงทุนหลังจากลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
ก.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี : เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์

ข.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี : เซ็นทรัลเวิลด์

ผูเ้ ช่า

CPNREIT

ทรัพย์สินที่เช่า

โครงการเซ็นทรัลมารีนา
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลมารีนา ตัง้ อยู่เลขที่ 78/54 และ 78/12
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หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) พืน้ ทีส่ ่วนกลาง และพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์ ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ จ่ี ะเช่า
ประมาณ 41,225 ตารางเมตร และพืน้ ที่เช่าช่วงประมาณ 3,924 ตารางเมตร รวมพืน้ ที่
ประมาณ 45,149 ตารางเมตร
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคารและสิ
ง่ ปลูกสร้าง และเป็ นผูท้ รงสิทธิการเช่าช่วง
์
ทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของโครงการเซ็นทรัลมารีนาตามสัญญาแบ่งเช่าช่วงทีด่ นิ ระหว่างผูเ้ ช่า ช่วง
(CPN) และผูใ้ ห้เช่าช่วง (บริษทั เซ็นทรัลพัทยา จากัด) ซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าทีด่ นิ จากเจ้าของทีด่ นิ
(บริษัท ศิริธ ารง แลนด์ จากัด ) ฉบับ ลงวัน ที่ 30 เมษายน 2558 (“สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ”)
นอกจากนี้ ผู้ให้เช่า (CPN) เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าพื้นที่ในอาคารบางส่วนตามสัญญาเช่า
ระหว่างผูใ้ ห้เช่า (CPN) ซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ และบริษทั เซ็นทรัลพัทยา จากัด ซึง่ เป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิในพื
์ น้ ทีด่ งั กล่าว ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2558
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง ตัง้ อยู่เลขที่ 319 ถนน
ซุ ป เปอร์ ไ ฮเวย์ ส าย ล าปาง-งาว ต าบลสวนดอก อ าเภอเมือ งล าปาง จัง หวัด ล าปาง
ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) พืน้ ทีส่ ว่ นกลาง และพืน้ ทีจ่ อดรถยนต์ ซึง่ คิดเป็ น
พืน้ ทีท่ จ่ี ะเช่าประมาณ 45,716 ตารางเมตร
ทัง้ นี้ ผู้ให้เช่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคารและสิ
ง่ ปลูกสร้าง และเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า
์
ทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง ตามสัญญา
เช่าทีด่ นิ ระหว่างผูใ้ ห้เช่าและเจ้าของทีด่ นิ ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 (จานวน 5 ฉบับ)
และวันที่ 11 มกราคม 2554 (จานวน 1 ฉบับ) (“สัญญาเช่าที่ดิน”)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ตัง้ อยู่เลขที่ 88
ถนนสุราษฎร์-กองบิน (417) หมู่ท่ี 10 ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอด
รถยนต์ ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ จ่ี ะเช่าประมาณ 87,004 ตารางเมตร
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่าเป็ นเจ้าของกรรมสิท ธิในอาคารและสิ
ง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ ทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของ
์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ตัง้ อยู่เลขที่ 311
หมู่ท่ี 7 ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคาร
ศูนย์การค้า (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถยนต์ ซึ่งคิดเป็ นพื้นที่ท่จี ะเช่ า
ประมาณ 69,821 ตารางเมตร
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคารและสิ
ง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ ทีด่ นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของ
์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ส่วนที่ 2.3 หน้า 58

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ระยะเวลาการเช่า

โครงการเซ็นทรัลมารีนา
มีกาหนดระยะเวลาประมาณ 15 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา (สิน้ สุดวันที่
30 เมษายน 2578)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
มีกาหนดระยะเวลาประมาณ 21 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา (สิน้ สุดวันที่
16 ธันวาคม 2584)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
มีกาหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
มีกาหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั เริม่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา

สิ ทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า โครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
เมื่อสัญญาเช่าครบกาหนด
ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ CPNREIT ในการต่อ
อายุสญ
ั ญาฉบับนี้ หากผูใ้ ห้เช่าได้ดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ กับเจ้าของทีด่ นิ แล้วเสร็จ
ล่วงหน้าเกินกว่า 24 เดือนก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอเงื่อนไข
การต่ออายุสญ
ั ญาให้ CPNREIT ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนวันครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่า โดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายจะต้องตกลงเงื่อนไขการเช่ากันใหม่ให้แล้วเสร็จ
อย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญา
จะได้ตกลงกัน โดยสัญญาเช่าฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาเช่าฉบับเดิมสิน้ สุดลง หรือระยะเวลาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน
อย่างไรก็ดี ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ กับเจ้าของทีด่ นิ แล้วเสร็จน้อย
กว่า 24 เดือน ก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาการเช่า คู่สญ
ั ญาทัง้ ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อ
หาแนวทางการดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาทีเ่ หมาะสมต่อไป
ในการนี้ หากคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายไม่สามารถหาแนวทางการดาเนินการข้างต้นได้ หรือไม่
สามารถตกลงเข้าทาสัญญาเช่าฉบับใหม่ได้ ภายในวันสิน้ สุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า
หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน ผูใ้ ห้เช่าสามารถจะนาทรัพย์สนิ ที่เช่าไป
จาหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า แก่บุคคลอื่นต่อไปได้ แต่ทงั ้ นี้ เงื่อนไขทีต่ กลงกับบุคคลอื่นใด
จะต้องไม่ดกี ว่าเงื่อนไขทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้เสนอให้แก่ CPNREIT
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้สทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่ CPNREIT ในการต่อ
อายุสญ
ั ญาฉบับนี้ โดย CPNREIT จะต้องแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี้ให้
ผู้ใ ห้เ ช่ า ทราบเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรอย่ า งน้ อ ย 12 เดือ น ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน ครบก าหนด
ระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน ในการนี้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สอง
ฝา่ ยจะต้องตกลงเงื่อนไขการเช่ากันใหม่ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่า หรือระยะเวลาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน โดยสัญญาเช่าฉบับใหม่
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จะมีผ ลบัง คับ ใช้ใ นวัน ถัด จากระยะเวลาการเช่ า ตามสัญ ญาเช่ า ฉบับ เดิม สิ้น สุ ด ลง หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน
ทัง้ นี้ หากคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยไม่สามารถตกลงเข้าทาสัญญาเช่าฉบับใหม่ได้ภายในวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า หรือระยะเวลาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน ผูใ้ ห้เช่า
สามารถจะนาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไปจาหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า แก่บุคคลอื่นต่อไปได้ แต่ทงั ้ นี้
เงื่อนไขทีต่ กลงกับบุคคลอื่นใดจะต้องไม่ดกี ว่าเงื่อนไขทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้เสนอให้แก่ CPNREIT
ค่าเช่า

CPNREIT ตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเป็ นจานวนเงินตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา โดยชาระ
ทัง้ จานวนในวันเริม่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา

หน้ าที่ของ CPNREIT

(1) CPNREIT ตกลงจะบารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าหรือกระทาการ
ใด ๆ ทัง้ ปวง เพื่อให้ทรัพย์สนิ ที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ด ัง ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญานี้ ต ลอดระยะเวลาการเช่ า ด้ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยของ
CPNREIT
(2) CPNREIT จะไม่ทาการก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้างหรือส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า และ
จะไม่ทาการแก้ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์สนิ ที่เช่าอันเป็ นการทาให้ทรัพย์สนิ ที่
เช่าได้รบั ความเสียหาย หรือเปลีย่ นแปลงในสาระสาคัญของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า เว้นแต่ได้รบั
ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสือจากผู้ให้เช่า ทัง้ นี้ ผู้ให้เช่าจะพิจารณาการให้ความ
ยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชกั ช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไม่มเี หตุผลอัน
สมควร ทัง้ นี้ ส่วนก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวให้ถอื เป็ น
ส่วนควบกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
(3) ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาฉบับนี้ยงั มีผลใช้บงั คับอยู่ CPNREIT ยินยอมให้ผู้ให้เช่า
รวมถึงลูกค้าและคู่สญ
ั ญาของผู้ให้เช่า และผู้เช่าพื้นที่รายอื่นในโครงการศูนย์การค้า
นอกจากผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามสัญญานี้ ใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีส่ ่วนกลาง พืน้ ที่
จอดรถรถยนต์ภายในอาคาร และพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ที่
เช่าของ CPNREIT เฉพาะส่วนที่ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ถอื เป็ นพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มคี ่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดาเนินกิจการของ
ศูน ย์ก ารค้า เป็ น สาคัญ ทัง้ นี้ เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ีก ารใช้ป ระโยชน์ ข องบุ ค คลดัง กล่ า ว
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายแก่ CPNREIT ผูใ้ ห้เช่าตกลงจะรับผิดชอบ
ในความเสียหายดังกล่าว และในการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการ
พืน้ ทีจ่ อดรถยนต์ภายในอาคาร คู่สญ
ั ญาจะตกลงร่วมกันในการแบ่งสัดส่วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
(4) (สาหรับโครงการเซ็นทรัลมารีนา) ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ สิน้ สุดลงและเจ้าของที่ดนิ ไม่
ประสงค์จะรับโอนกรรมสิทธิในอาคารและสิ
ง่ ปลูกสร้าง ให้ผใู้ ห้เช่าแจ้งเป็ นลายลักษณ์
์
อักษรให้ CPNREIT ทราบในทันทีเมื่อผู้ให้เช่าได้รบั แจ้งจากเจ้าของที่ดนิ เพื่อให้
CPNREIT รือ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้างพร้อมปรับพืน้ ทีใ่ ห้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเพื่อ
ส่งมอบทีด่ นิ ทีเ่ ช่าคืนแก่ผใู้ ห้เช่าภายใน 90 วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาเช่า โดย CPNREIT ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกิดขึ้นจากการ
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ดาเนินการดังกล่าว
(5) (สาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง) เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น เมื่อ
สิน้ สุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า CPNREIT จะต้องรื้อถอนอาคารและสิง่ ปลูก
สร้า งพร้อมปรับพื้น ที่ใ ห้อ ยู่ใ นสภาพเรีย บร้อ ยเพื่อ ส่ง มอบที่ดินที่เ ช่า คืน แก่ ผู้ให้เ ช่ า
ภายใน 6 เดือนนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่า โดย CPNREIT
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินการดังกล่าว
หน้ าที่ของผูใ้ ห้เช่า

(1) หากมีผลประโยชน์ใด ๆ (ซึง่ ไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าทีเ่ กิดขึน้ จากทรัพย์สนิ ที่เช่า)
ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า ค่าบริการสาธารณูปโภค รายได้รบั ล่วงหน้าหรือ
รายได้อ่นื ใด (ถ้ามี) ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ท่ี CPNREIT ควรจะได้รบั และผูใ้ ห้เช่าได้รบั ไว้
ล่ว งหน้ า ทัง้ ก่ อ นและในวัน เริ่ม ระยะเวลาการเช่ า จากผู้เ ช่ าพื้น ที่ ผู้ใ ห้เช่ า จะแจ้ง ให้
CPNREIT ทราบ และส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว ให้แก่ CPNREIT หรือบุคคลที่
CPNREIT กาหนดเพื่อประโยชน์ ของ CPNREIT ภายใน 14 วัน นับ จากวัน เริ่ม
ระยะเวลาการเช่า หรือในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าได้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวันเริม่
ระยะเวลาการเช่าอีก ผู้ให้เช่าจะส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ CPNREIT หรือ
บุคคลที่ CPNREIT กาหนดเพื่อประโยชน์ของ CPNREIT ภายในวันที่ 9 ของเดือน
ถัดไป
(2) สาหรับเงินประกันการเช่าที่ CPNREIT ควรจะได้รบั และผูใ้ ห้เช่าได้รบั ไว้ล่วงหน้า ทัง้
ก่อนและในวันเริม่ ระยะเวลาการเช่าจากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ ผูใ้ ห้เช่าจะส่งมอบเงินประกันการเช่า
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเงินประกันการเช่าทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั ณ วันเริม่
ระยะเวลาการเช่า ให้แก่ CPNREIT หรือบุคคลที่ CPNREIT กาหนดเพื่อประโยชน์ของ
CPNREIT ภายในวันเริม่ ระยะเวลาการเช่า และสาหรับเงินประกันการเช่าส่วนทีเ่ หลือ
ผูใ้ ห้เช่าจะส่งมอบให้แก่ CPNREIT หรือบุคคลที่ CPNREIT กาหนดเพื่อประโยชน์ของ
CPNREIT ภายใน 30 วัน นับ จากวัน เริ่ม ระยะเวลาการเช่ า หรือ ระยะเวลาอื่ น ใดที่
คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกัน นอกจากนี้ หากผูใ้ ห้เช่าได้รบั เงินประกันการเช่าสาหรับทรัพย์สนิ
ทีเ่ ช่าภายหลังจากวันเริม่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาอีก ผูใ้ ห้เช่าจะส่งมอบเงินประกัน
การเช่าดังกล่าวให้แก่ CPNREIT หรือบุคคลที่ CPNREIT กาหนดเพื่อประโยชน์ของ
CPNREIT ภายในวันที่ 9 ของเดือนถัดไป
(3) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้ CPNREIT รวมถึงลูกค้า
และคู่สญ
ั ญาของ CPNREIT รวมถึงผูเ้ ช่าพืน้ ที่ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามสัญญาฉบับนี้ซ่งึ
เป็ นส่วนที่ CPNREIT ลงทุน สามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้าที่ CPNREIT
ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ที่เช่าได้ อาทิ พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และ
ถนนรอบอสังหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของศูนย์การค้า โดยให้ถือเป็ นพื้นที่เพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน (ได้ตามปกติทวไปของธุ
ั่
รกิจศูนย์การค้า) โดยไม่มคี ่าตอบแทน โดย
ถือประโยชน์ของการดาเนินกิจการของศูนย์การค้าเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทก่ี าร
ใช้ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายแก่ผใู้ ห้เช่า
CPNREIT ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
(4) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผูใ้ ห้เช่าจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อ นไข
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ของสัญญาฉบับนี้ และสัญญาเช่าทีด่ นิ ทีต่ นเป็ นคู่สญ
ั ญา (ถ้ามี) อย่างเคร่งครัด และผูใ้ ห้
เช่าจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัดหรือผิดสัญญา หรืออาจเป็ นการผิดนัดหรือ
ผิดสัญญาเช่าที่ดินที่ตนเป็ นคู่สญ
ั ญา (เฉพาะโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง) หรือเงื่อนไขใด ๆ หรือกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้สญ
ั ญาเช่า
ที่ดิน ที่ต นเป็ นคู่สญ
ั ญา (เฉพาะโครงการเซ็น ทรัลมารีน า โครงการเซ็น ทรัลพลาซา
ลาปาง) ถูกบอกเลิกหรือเพิกถอนโดยผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่าที่ดนิ ที่ตนเป็ นคู่สญ
ั ญา
(เฉพาะโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง) และผูใ้ ห้เช่าจะ
บอกกล่าวให้ CPNREIT ทราบเป็ นหนังสือทันทีทเ่ี กิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นการผิดนัด
หรือผิดสัญญา หรืออาจเป็ นการผิดนัดหรือผิดสัญญาเช่าทีด่ นิ ทีต่ นเป็ นคู่สญ
ั ญา (เฉพาะ
โครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง) หรือเงื่อนไขใด ๆ หรือ
การกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้สญ
ั ญาเช่าที่ดนิ ที่ตนเป็ นคู่สญ
ั ญา (เฉพาะโครงการ
เซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง) ถูกบอกเลิกหรือเพิกถอนโดยผูใ้ ห้
เช่าตามสัญญาเช่าทีด่ นิ ทีต่ นเป็ นคู่สญ
ั ญา (เฉพาะโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง) ดังกล่าว
(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าตกลงจะไม่ โอน จาหน่ าย หรือก่อ
ภาระผูกพัน หรือก่อให้เกิดสิทธิอ่นื ใดในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า และพืน้ ทีท่ ่ี CPNREIT ไม่ได้เข้า
ลงทุนแต่เกีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า อาทิ ถนนรอบอาคาร ทางเดินรถ และทางเข้าออก
ของศูนย์การค้า เป็ นต้น ซึง่ เป็ นการทาให้เสื่อมสิทธิ หรือรอนสิทธิของ CPNREIT ใน
การใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าและพืน้ ทีท่ ่ี CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เกีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ที่
เช่าดังกล่าวตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่ (1) เป็ นการกระทาบนพืน้ ทีท่ ่ี CPNREIT ไม่ได้
ลงทุ น และการกระท าดัง กล่ า วไม่ มีผ ลกระทบในทางลบอย่ า งมีนัย สาคัญ ต่ อ การใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่เช่าของ CPNREIT หรือ (2) ได้รบั ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจาก CPNREIT
การประกันภัย

คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายตกลงให้ดาเนินการเกีย่ วกับการประกันภัยและการใช้เงินทีไ่ ด้รบั เป็ นค่า
สินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัย เพื่อนามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือซ่อมแซมอาคาร
และสิง่ ปลูกสร้างในโครงการศูนย์การค้า รวมถึงงานระบบสาธารณู ปโภคที่เกี่ยวข้องตาม
สัญญาฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
(1) ผูใ้ ห้เช่าจะจัดให้มกี ารดาเนินการให้ CPNREIT เป็ นผูเ้ อาประกันภัยร่วมในกรมธรรม์
ประกัน ภัย ที่จ ัด ท าขึ้น สาหรับ อาคารและสิ่งปลูก สร้า งโครงการศูนย์ก ารค้า กับ ผู้ร ับ
ประกันภัยทีม่ อี ยู่ ณ ปจั จุบนั ซึ่งได้แก่ ประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ (All Risks
Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ
ประกันภัยก่อการร้าย (Political Violence Insurance) โดยระบุให้ CPNREIT เป็ นผูร้ บั
ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ดงั กล่าว รวมถึงประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
(Public Liabilities Insurance) ซึง่ วงเงินประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ (All Risks
Insurance) ต้องครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สนิ อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อคุ้มครอง
ความเสียหายที่จะเกิดขึน้ กับอาคารและสิง่ ปลูกสร้างโครงการศูนย์การค้า โดยให้มผี ล
เป็ นการเปลีย่ นแปลงในวันเริม่ ระยะเวลาการเช่า ทัง้ นี้ CPNREIT ตกลงทีจ่ ะรับผิดชอบ
ค่ า ใช้จ่ า ย หรือ ค่ า ธรรมเนี ย มใด ๆ ที่เ กิด ขึ้น หรือ เกี่ย วเนื่ อ งจากการโอนสิท ธิต าม
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กรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่ าว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงจะรับ ผิดชอบร่วมกันสาหรับเบี้ย
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ซึง่ แบ่งได้ตามสัดส่วนการครอบครองพืน้ ที่
ในอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการศูนย์การค้า และตามเกณฑ์อ่นื ทีค่ ่สู ญ
ั ญาได้ตกลง
กันไว้
(2) ในกรณีท่ที รัพย์สนิ ที่เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้สญ
ั ญาฉบับนี้ยงั คงมีผลบังคับ
ใช้ได้ต่อไปในส่วนเฉพาะทรัพย์สนิ ที่เช่าที่ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยให้ถอื ว่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ากันตามสัญญา
ฉบับนี้ต่อไป
ทรัพย์สินที่เช่าเสียหายหรือ
ถูกทาลาย

ให้ “ค่าสิ นไหมทดแทนพื้นฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่
รวมถึ ง ค่ า สิ น ไหมทดแทนซึ่ ง ได้ ร ั บ จากการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก ( Business
Interruption Insurance) และ/หรือ การประกัน ภัย อื่น ใดที่คู่ส ญ
ั ญาแต่ ล ะฝ่า ยเป็ น ผู้เ อา
ประกันภัยเพิม่ เติมด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญ
ั ญาฝา่ ยนัน้ เองทัง้ สิน้
(1) ภายใต้บงั คับของข้อ (3) และเว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณีท่ี
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการศูนย์การค้า รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ได้รบั
ความเสียหายทัง้ หมดหรืออย่างมีนัยสาคัญไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ๆ จนทาให้ CPNREIT
ไม่อาจใช้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างนัน้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญา
ทัง้ สองฝ่ายตกลงจะสร้างอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในส่วนที่ได้รบั ความเสียหายขึน้ ใหม่
ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกันของคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ย ตามสัดส่วนการครอบครองพืน้ ทีใ่ นอาคาร
และสิง่ ปลูกสร้าง ณ เวลาทีเ่ กิดความเสียหาย เพื่อให้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างกลับคืนสู่
สภาพเดิมก่อนทีจ่ ะได้รบั ความเสียหาย
ทัง้ นี้ ผู้ให้เช่าจะเป็ นผู้ดาเนินการจัดให้มกี ารก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณทีค่ ่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงร่วมกัน และจะต้องทาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าจะร่วมกับ CPNREIT ในการดาเนินการ
ขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตต่อหน่ วยงานราชการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ โดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สอง
่ฝายจะต้องนาเงินทีไ่ ด้รบั จากค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานมาใช้ในการดาเนินการก่อสร้าง
ดังกล่าว และให้ถือว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี้ยงั คงมีผลต่อไป
จนกว่าจะได้มกี ารก่อสร้างอาคารและสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวขึน้ มาแทนที่ โดยคู่สญ
ั ญาจะ
จัด ให้มีก ารทาสัญญาเช่า ทรัพย์สินขึ้นใหม่ (โดยให้มีว ันครบกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่ า
ข้อกาหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี้) ทันทีท่กี ารก่อสร้างดังกล่าว
แล้วเสร็จ (แต่ทงั ้ นี้ CPNREIT จะไม่มภี าระหน้าทีใ่ นการชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับ
ใหม่อกี แต่อย่างใด)
(2) ภายใต้บงั คับของข้อ (3) และเว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณีท่ี
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รบั ความเสียหาย
แต่ เ พียงบางส่วน ไม่ ว่า ด้วยเหตุ ใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้อาคารและสิง่ ปลูกสร้า ง
บางส่วนเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ CPNREIT และผูใ้ ห้เช่ามีหน้าทีต่ ้อง
ซ่อมแซมอาคารและสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ให้คงเดิมตามความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงในพืน้ ทีท่ ่ี
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คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะทีเ่ กิดความเสียหายดังกล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของ
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยเอง แต่ไม่เกินกว่าจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ CPNREIT
และ/หรือผูใ้ ห้เช่าได้รบั มาจากบริษทั ประกันภัยแล้วแต่กรณี
(3) เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยจะตกลงเป็ นอย่างอื่น หรือ CPNREIT สามารถจัดหาเงินทุน
จากแหล่งอื่นได้ ในกรณีท่คี ่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกีย่ วเนื่อ งกับ
การก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมอาคารและสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว มีจานวนเกินกว่า
เงิน ค่ า สิน ไหมทดแทนพื้ น ฐานที่ คู่ ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ า ยได้ ร ับ คู่ ส ัญ ญาแต่ ล ะฝ่ า ยจะ
รับผิดชอบค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายที่เกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื้นที่ใน
ขณะนัน้ (สาหรับกรณีต ามข้อ (1)) หรือตามพื้นที่ท่ีคู่สญ
ั ญาแต่ ละฝ่ายครอบครองใน
ขณะทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจริง (สาหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่กรณี โดยผูใ้ ห้เช่าตกลง
ทดรองจ่ายเงินในจานวนที่ CPNREIT จะต้องรับผิดชอบดังกล่าวแทน CPNREIT ไป
ก่อน
(4) สาหรับกรณีท่อี าคารและสิง่ ปลูกสร้างได้รบั ความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้อ (2)
CPNREIT ตกลงจะชาระคืนเงินจานวนดังกล่าวให้แก่ผใู้ ห้เช่าภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่
เปิ ดให้บริการพืน้ ที่ในอาคารและสิง่ ปลูกสร้างที่ซ่อมแซม พร้อมทัง้ ชดเชยค่าใช้จ่ายใน
การจ่ า ยเงิน ทดรองจ่ า ยดัง กล่ า วในอัต ราเท่ า กับ ต้น ทุ น ในการกู้ยืม เงิน (Cost of
Borrowing) ของผูใ้ ห้เช่าที่ได้ใ ช้เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยคานวณจาก
วันที่ได้มกี ารทดรองจ่ ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ CPNREIT ได้ชาระเงินให้แก่ผู้ให้เช่า
ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้เช่าและ CPNREIT จะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมเพื่อการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
(5) สาหรับกรณีทอ่ี าคารและสิง่ ปลูกสร้างได้รบั ความเสียหายทัง้ หมดหรืออย่างมีนัยสาคัญ
ตามข้อ (1) CPNREIT มีสทิ ธิเลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดย (ก) การชาระคืน
เงินทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีเ่ ปิ ดให้บริการพืน้ ทีใ่ นอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ที่สร้า งหรือ ซ่ อ มแซมขึ้น ใหม่ พร้อ มทัง้ ชดเชยค่ า ใช้จ่ า ยในการจ่ า ยเงิน ทดรองจ่ า ย
ดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับที่ระบุในข้อ (5) หรือ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการ
ครอบครองพืน้ ทีข่ อง CPNREIT โดยที่ CPNREIT ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ผใู้ ห้
เช่าอีก โดยให้สดั ส่วนใหม่ของการครอบครองพื้นทีข่ อง CPNREIT และผูใ้ ห้เช่าเป็ นไป
ตามจานวนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายได้ชาระไปหรือ
ตกลงว่าจะชาระในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมขึน้ ใหม่ดงั กล่าวข้างต้น
(6) ทัง้ นี้ ภายหลัง จากที่ ไ ด้เ ปิ ด ให้ บ ริก ารพื้น ที่ใ นอาคารและสิ่ง ปลู ก สร้า งที่ส ร้า งหรือ
ซ่อมแซมขึน้ ใหม่ และโดยที่ CPNREIT ไม่ได้จ่ายเงินทดรองคืนให้แก่ผใู้ ห้เช่าในระหว่าง
ระยะเวลา 6 เดือนตามข้อ (5) ข้างต้น CPNREIT จะยังไม่ได้รบั รายได้ค่าเช่าและไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นพืน้ ที่ทม่ี คี ่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากเงินค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ ฐานซึง่ ผูใ้ ห้เช่าได้ทดรองจ่าย สาหรับระยะเวลาที่ CPNREIT ยังไม่สามารถ
จ่ายเงินคืนให้แก่ผใู้ ห้เช่า ทัง้ นี้ จนกว่า CPNREIT จะได้ชาระเงินคืนครบถ้วนให้แก่ผใู้ ห้
เช่าแล้ว อนึ่ง ก่อนการใช้สทิ ธิในข้อ (ก) หรือ (ข) ตามข้อ (5) ข้างต้น CPNREIT สงวน
สิทธิทจ่ี ะเสนอการดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของ CPNREIT
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พิจารณาอนุ มตั ิก่อน ทัง้ นี้ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่เปิ ดให้บริการพืน้ ที่ในอาคารและ
สิง่ ปลูกสร้างที่สร้า งหรือซ่อมแซมขึน้ ใหม่ ทัง้ นี้ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
CPNREIT ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพืน้ ทีข่ อง CPNREIT ตามข้อ (ข) ดังกล่าว
ข้างต้นได้ตามทีเ่ ห็นสมควรแก่กรณี
การโอนสิ ทธิ การเช่าและการ
ให้เช่า

CPNREIT จะไม่นาสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่านี้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ออกให้เช่า
ช่วงแก่บุคคลใด ๆ หรือให้บุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ทีท่ าให้
บุคคลอื่นมีสทิ ธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า หรือโอนสิทธิการเช่า ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
แต่บางส่วน ให้แก่บุคคลใด ๆ
อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของโครงการศูนย์การค้า ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้
CPNREIT นาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ ทีภ่ ายในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้รบั อนุ ญาตจากผู้ให้เช่าก่อน ทัง้ นี้ เว้นแต่การให้เช่า
ช่วงพืน้ ทีท่ ม่ี พี น้ื ทีต่ งั ้ แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ ไป CPNREIT จะต้องได้รบั ความยินยอมจาก
ผู้ให้เช่ าก่อน ซึ่งการให้ค วามยินยอมดังกล่า วจะกระทาโดยไม่ ชกั ช้า และการไม่ใ ห้ความ
ยินยอมจะไม่กระทาโดยปราศจากเหตุผลสมควร

เหตุผิดนัดหรือเหตุในการ
เลิ กสัญญา

ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามทีร่ ะบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี้
(1) ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าจงใจฝ่าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญใด ๆ ที่
ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และการดังกล่ าวมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อการใช้ประโยชน์ของ CPNREIT ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า และสิทธิใด ๆ ของ
CPNREIT ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ และผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบตั ใิ ห้
ถูกต้องตามสัญญาฉบับนี้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่ง
การผิดสัญญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ทีค่ ่สู ญ
ั ญาได้ตกลงกัน ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้
เช่าไม่ทาการจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่ CPNREIT ในวันที่ CPNREIT กาหนด ให้
ถือว่าเป็ นเหตุผดิ นัดตามสัญญาฉบับนี้ทนั ที
(2) ในกรณีผใู้ ห้เช่าปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขของสัญญากูย้ มื เงิน หรือภาระผูกพัน หรือ ภาระหนี้สนิ
อื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึง่ รวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึง่ หนึ่งของมูลค่าของส่วนของผู้
ถือหุ้นของผู้ให้เช่า และอาจนาผูใ้ ห้เช่าไปสู่ภาวะล้มละลาย หรือฟื้ นฟูกจิ การ โดยผูใ้ ห้
เช่าไม่สามารถทาการแก้ไขเหตุดงั กล่าวให้เสร็จสิน้ ภายใน 180 วัน นับจากวันทีท่ ราบ
หรือมีเหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว เว้นแต่ผใู้ ห้เช่าสามารถพิสจู น์และยืนยัน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจนเป็ นทีพ่ อใจแก่ CPNREIT ว่าการผิดนัดหรือผิดสัญญาดังกล่าว
ไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินของผูใ้ ห้เช่า ซึง่ จะนาผูใ้ ห้เช่าไปสู่
สภาวะล้มละลาย และการผิด นัดหรือผิดสัญญาดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการใช้สทิ ธิ
ของ CPNREIT ตามสัญญาฉบับนี้
(3) ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสังให้
่ ลม้ ละลาย หรืออยู่ในขัน้ ตอน
การเลิกบริษทั การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ การของผูใ้ ห้เช่าซึง่ CPNREIT
เห็ น ว่ า มี ผ ลกระทบต่ อ ความสามารถของผู้ ใ ห้ เ ช่ า ในการช าระหนี้ หรื อ ปฏิ บ ั ติ
ตามสัญญานี้
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(4) ในกรณีท่ี CPNREIT จงใจฝา่ ฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญใด ๆ
ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่เป็ นสาระสาคัญ ใด ๆ ที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และ
CPNREIT ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข และปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามสัญญาฉบับนี้ภายใน
90 วัน นับ จากวัน ที่ไ ด้ร ับ แจ้ง หรือ ทราบถึง เหตุ แ ห่ ง การผิด สัญ ญานัน้ หรือ ภายใน
ระยะเวลาใด ๆ ทีค่ ่สู ญ
ั ญาได้ตกลงกัน
(5) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามสัญญาฉบับนี้
(6) คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) ในกรณี ท่ีมีก ารเลิก กองทรัสต์ต ามรายละเอีย ดที่ก าหนดในสัญ ญาก่ อตัง้ ทรัสต์ และ
CPNREIT ได้แจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
(8) ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์มมี ติให้เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีผู้ให้เช่า
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันลงมติให้เลิกกองทรัสต์ เว้นแต่ในกรณีทก่ี ารลงมติของผูใ้ ห้
เช่า และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็ นประโยชน์โดยรวมแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ซง่ึ ไม่ใช่ผใู้ ห้เช่า และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน และเป็ นไปตามความประสงค์
ของ CPNREIT
เพื่อประโยชน์ของข้อ (ข) นี้ “กลุ่มบุคคลเดีย วกัน” ให้เป็ นไปตามนิยามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม
(9) ในกรณี ท่ีมีก ฎหมาย หรือ คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) มีคาสังให้
่ เลิกกองทรัสต์โดยที่ CPNREIT มิได้ฝ่าฝื น
และ/หรือปฏิบตั ผิ ดิ กฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และ/
หรือไม่ใช่ความผิดของผู้ให้เช่า และ CPNREIT ได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบถึงการเลิก
CPNREIT เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว โดยทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายมีหน้าทีร่ ่วมกันและได้
ใช้ค วามพยายามอย่ า งเต็ม ที่ร่ ว มกัน เพื่อ ไม่ ใ ห้สญ
ั ญาฉบับ นี้ ร ะงับ โดยผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคาสังของหน่
่
วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าที่ไม่ข ั ดต่ อ
กฎหมายหรือคาสังของหน่
่
วยงานใด ๆ ของรัฐที่มผี ลใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ เช่น การ
จัดตัง้ หรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที่ท่ี CPNREIT มีอยู่ตามสัญญา
ฉบับนี้แล้วก็ตาม
(10) ในกรณีทท่ี ด่ี นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสารวจ เพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอัน
เกีย่ วกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ ทาให้ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้อย่างมีนยั สาคัญ
ผลของการผิดนัดหรือผลของ (1) ในกรณีท่ผี ใู้ ห้เช่าจงใจฝ่าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือ
ผิดคารับรองทีใ่ ห้ไว้ในสัญญานี้ CPNREIT มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที และ
การเลิ กสัญญา
ผูใ้ ห้เช่าจะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าคงเหลือ ให้แก่ CPNREIT ตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ และเงินหรือผลประโยชน์ อ่นื ใดที่ผู้ให้เช่าได้รบั ไว้ในนาม
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CPNREIT ให้แก่ CPNREIT ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ รวมถึงค่า
ขาดประโยชน์จากการที่ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซง่ึ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
(2) ในกรณีท่ผี ู้ให้เช่าปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระ
หนี้สนิ อื่นใดกับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสังให้
่ ล้มละลาย
หรือ อยู่ ใ นขัน้ ตอนการเลิก บริษัท การช าระบัญ ชี หรือ ศาลมีค าสัง่ ให้ฟ้ื น ฟู กิจ การ
CPNREIT มีสทิ ธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที และในกรณีท่ี CPNREIT ใช้สทิ ธิ
ดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าจะต้องชาระคืนค่าเช่าคงเหลือ (Straight Line) ให้แก่ CPNREIT ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ และเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั
ไว้ในนาม CPNREIT ให้แก่ CPNREIT ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ ค่า
ขาดประโยชน์จากการที่ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซง่ึ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทัง้ นี้ ไม่ตดั สิทธิของ CPNREIT ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการทีม่ เี หตุผดิ นัดเกิดขึน้ นัน้ เว้นแต่เหตุ
ผิดนัดของผูใ้ ห้เช่าดังกล่าวเกิดจากการที่ CPNREIT ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีห่ รือปฏิบตั ิ
หน้าทีผ่ ดิ พลาดตามสัญญาฉบับนี้
(3) ในกรณีท่ี CPNREIT จงใจฝา่ ฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองทีเ่ ป็ นสาระสาคัญทีใ่ ห้ไว้ในสัญญานี้ ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิบอก
เลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที โดยผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งชาระคืนค่าเช่าคงเหลือให้แก่ CPNREIT
(4) ในกรณีทค่ี รบกาหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรือ
มีการเลิก CPNREIT ตามรายละเอียดที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือกรณีท่มี ี
กฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสังให้
่ เลิก CPNREIT
โดยที่ CPNREIT มิได้ฝ่าฝื น และ/หรือปฏิบตั ิผดิ กฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือ
กฎระเบียบอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของผูใ้ ห้เช่า ให้ถอื ว่าสัญญาฉบับนี้
สิน้ สุดลง โดยทีค่ ่สู ญ
ั ญาแต่ละฝา่ ยไม่มสี ทิ ธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สนิ ที่
เช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยผู้ให้เช่าไม่
ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าคงเหลือให้แก่ CPNREIT ทัง้ นี้ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตก
ลงกันเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีทม่ี กี ฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่
ให้เลิก CPNREIT เนื่องจากความผิดของผู้ให้เช่า และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT และ/หรือบุคคลใด ๆ ทีเ่ ซ็นทรัลพัฒนาเสนอ
ชื่อให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แทน CPNREIT มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
ฉบับ นี้ได้ทนั ที และผู้ใ ห้เช่ าจะต้องชาระคืน ค่าเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่า คงเหลือ ( Straight
Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่ผใู้ ห้เช่าได้รบั ไว้ในนาม CPNREIT ให้แก่
CPNREIT ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที่
CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซ่งึ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี้
(5) ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หน่ วยทรัสต์มมี ติให้เลิก CPNREIT โดยในการลงมติดงั กล่าวมีผู้ให้เช่า
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และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันลงมติให้เลิก CPNREIT ให้ถอื ว่าสัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลง
โดยที่ผู้ให้เช่าจะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าคงเหลือ (Straight Line) ให้แก่
CPNREIT ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื
ใดทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั ไว้ในนาม CPNREIT ให้แก่ CPNREIT ตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
เช่าทีเ่ หลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซง่ึ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
ทัง้ นี้ หากเป็ น กรณี ท่ีก ารลงมติข องผู้ใ ห้เ ช่ า และ/หรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์โดยรวมของ CPNREIT และเป็ นไปตามความประสงค์ของ CPNREIT ให้ถอื
ว่าสัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลง โดยทีค่ ่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ายไม่มสี ทิ ธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย
ค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งได้
โดยผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าคงเหลือให้แก่ CPNREIT ทัง้ นี้ เว้นแต่
คู่สญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีทท่ี ด่ี นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสารวจเพื่อการเวนคืน CPNREIT มีสทิ ธิพจิ ารณา
ว่าจะให้สญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงหรือไม่ โดย CPNREIT จะพิจารณาจากผลกระทบจาก
การเวนคืนดังกล่าวว่ามีนัยสาคัญเพียงใด ซึ่งในกรณีท่ี CPNREIT เห็นควรให้สญ
ั ญา
ฉบับนี้สน้ิ สุดลง ผู้ให้เช่าจะต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่นื ใดทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั ไว้แทน CPNREIT (ถ้ามี) ให้แก่ CPNREIT ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าทีเ่ หลืออยู่ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
(7) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี้สน้ิ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
CPNREIT จะส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าคืนตามสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกับส่วน
ควบและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตรึงตราและไม่ตดิ ตรึงตรากับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า รวมทัง้ จะส่งมอบเงิน
หรือทรัพย์สนิ อื่นใดที่ CPNREIT ได้รบั ไว้แทนผูใ้ ห้เช่า (ถ้ามี) ให้แก่ผใู้ ห้เช่า รวมถึงการ
คืนเงินประกันการเช่าที่ CPNREIT ได้รบั จากผูเ้ ช่าพืน้ ที่ (ถ้ามี)
พร้ อ มกัน นี้ ในระหว่ า งระยะเวลา 6 เดือ นหลัง จากวัน ที่ ส ัญ ญาฉบับ นี้ ส้ิ น สุ ด ลง
CPNREIT จะใช้ความพยายามในการดาเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ที่ส่งมอบได้
และ/หรือไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ ่นื และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า) ที่ CPNREIT ได้รบั
ไว้ล่วงหน้าซึง่ เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ที่เช่า ทัง้ ก่อนและในวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลง
ให้แก่ผูใ้ ห้เช่าหรือผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินโดยเร็ว และผูใ้ ห้เช่าตกลงชาระคืน CPNREIT ใน
เงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่ง CPNREIT ได้ชาระไปอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ที่เช่า
สาหรับระยะเวลาภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลง ให้แก่ CPNREIT ภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าได้รบั แจ้งจาก CPNREIT เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(8) ในกรณีท่ี CPNREIT ได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว CPNREIT
สงวนสิทธิท่จี ะใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สนิ ที่เ ช่าจนกว่า สัญ ญาฉบับ นี้ ส้นิ สุดลง และ
CPNREIT ได้รบั ชาระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดดังกล่าวจากผูใ้ ห้เช่าแล้วเสร็จ โดย CPNREIT ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใด
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จากผูใ้ ห้เช่าสาหรับระหว่างระยะเวลานี้ เว้นแต่ CPNREIT จะพิสจู น์ได้ว่า CPNREIT
ได้รบั ความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ท่ี CPNREIT ได้รบั สาหรับ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กินดังกล่าว
ทัง้ นี้ คาว่า “ค่าขาดประโยชน์ ” ข้างต้น ให้อ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ตามทีป่ รากฏในรายงานการประเมินค่าของบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ล่าสุดก่อนเกิด
เหตุ ผดิ นัดหรือเหตุแห่ งการเลิกสัญญา หักด้ว ยค่าเช่าทรัพย์สนิ ที่เช่าคงเหลือที่ได้รบั
(Straight Line) โดยค่า ขาดประโยชน์ จะต้ อ งปรับ ปรุ ง ด้วยรายการที่มีผ ลกระทบ
เนื่ อ งจากการที่ CPNREIT ไม่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ได้ต าม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดในสัญญาฉบับนี้ ทัง้ นี้ ค่าขาดประโยชน์จะต้องมีจานวนไม่ต่ ากว่า
ศูนย์
คารับรองของ CPNREIT

CPNREIT รับ รองแก่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ว่ า CPNREIT เป็ น กองทรัส ต์ ท่ี จ ัด ตั ง้ ขึ้น โดยชอบตาม
พระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติท รัสต์เ พื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยทรัสตีของ CPNREIT มีอานาจ
ในการเข้าทาสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทาเอกสาร และการดาเนินการอื่นใด
ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ ตลอดจนกระทาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสัญญานี้

คารับรองของผูใ้ ห้เช่า

(1) (สาหรับโครงการเซ็นทรัลมารีนา) ผูใ้ ห้เช่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่าและ
เป็ นผูท้ รงสิทธิการเช่าพืน้ ทีใ่ นอาคาร (บางส่วน) ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ่ี CPNREIT จะลงทุน
(2) (สาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี) ผูใ้ ห้เช่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่า
(3) ผูใ้ ห้เช่ามีอานาจในการเข้าทาสัญญา การปฏิบตั ติ ามสัญญา การจัดทาเอกสาร และการ
ดาเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ตลอดจนกระทาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สัญญานี้ และการกระทาดังกล่าวไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั
(4) การทีผ่ ใู้ ห้เช่าเข้าทาสัญญานี้หรือปฏิบตั ติ ามความผูกพันใด ๆ ในสัญญานี้ ไม่เป็ นการ
ขัดแย้งหรือฝ่าฝื นข้อกาหนด เงื่อนไข หรือคารับรองใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าได้ทาหรือจะทา
ความตกลงกับบุคคลอื่น
(5) ก่อนวันเริม่ ระยะเวลาการเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะจัดให้ไม่มกี ารกระทาการใด ๆ อันจะมีผลเป็ น
การรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือทาให้สทิ ธิครอบครองทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าของ CPNREIT
ด้อยลงหรือ ด้อยกว่าบุค คลอื่น เว้นแต่ ก ารกระทาดังกล่ าวได้มีอยู่ก่ อนแล้วในวันเริ่ม
ระยะเวลาการเช่า และผูใ้ ห้เช่าเปิ ดเผยการกระทาดังกล่าวให้แก่ CPNREIT ทราบแล้ว
ก่อนวันเริม่ ระยะเวลาการเช่า ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการไม่กระทาการใด ๆ อันจะมีผลเป็ นการ
ก่อ เปลีย่ นแปลง โอน สงวน ระงับ ซึง่ สิทธิในการใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี้ เว้นแต่การให้เช่าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดาเนินกิจการศูนย์การค้าตามปกติ
(6) ผูใ้ ห้เช่าได้รบั ใบอนุญาตหรือได้รบั การอนุ ญาตจากหน่ วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสาหรับ
การประกอบกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามทีก่ ฎหมายกาหนด และใบอนุ ญาต
และ/หรือการอนุ ญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ที่เช่า
ยังคงมีผลใช้บงั คับอย่างสมบูรณ์
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(7) ผูใ้ ห้เช่าไม่มขี อ้ พิพาททีเ่ กีย่ วเนื่องกับกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่า และมิได้ผดิ นัดหรือผิด
สัญญา หรือเข้าทาสัญญา หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ หรือฝ่าฝื นกฎหมายใด ๆ ที่
เกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่า ที่จะส่ง ผลกระทบในทางลบอย่า งมีนัยสาคัญต่ อ การให้เ ช่ า
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าของ CPNREIT
(8) ผูใ้ ห้เช่า และ/หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากผูใ้ ห้เช่าให้เปิ ดเผยข้อมูล ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ที่มนี ัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ที่เช่าให้แก่ CPNREIT แล้วทัง้ หมด โดยข้อมูล
ดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นจริงและถูกต้องทุกประการ
(2)

ร่างสัญญาเช่างานระบบ

ผูใ้ ห้เช่า

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
ก.

โครงการเซ็นทรัลมารีนา : เซ็นทรัลพัฒนา

ข.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง : เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์

ทรัพย์สินที่ลงทุนหลังจากลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
ก.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี : เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์

ข.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี : เซ็นทรัลเวิลด์

ผูเ้ ช่า

CPNREIT

ทรัพย์สินที่เช่า

งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณู ปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ
และระบบงานวิศวกรรม ระบบบาบัดน้ าเสีย และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ ติดตัง้ และ
ใช้งานอยู่ในอาคารและสิง่ ปลูกสร้างโครงการศูนย์การค้า ทัง้ ในส่วนของอาคารศูนย์การค้า
รวมทัง้ สิทธิใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

ระยะเวลาการเช่า

เช่นเดียวกับทีร่ ะบุในสัญญาเช่าอาคาร

ค่าเช่า

CPNREIT ตกลงชาระค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเป็ นจานวนเงินตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา โดยชาระ
ทัง้ จานวนในวันเริม่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญา

การส่งมอบสิ ทธิ ครอบครอง

คู่สญ
ั ญาตกลงให้สทิ ธิครอบครองในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้มผี ลเป็ นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าอย่างสมบูรณ์ในวันเริม่ ระยะเวลาการเช่าตามทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญาเช่าอาคาร และได้มกี ารชาระราคาตามที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้แล้ว (“วันส่งมอบ
สิ ทธิ ครอบครอง”)

การส่งมอบสิ ทธิ ตามสัญญา
บริการและการรับภาระ
ค่าใช้จ่าย

(1) ผู้ใ ห้เ ช่ า จะจัด ให้มีก ารดาเนิ น การเปลี่ย น และ/หรือ เพิ่ม เติม ชื่อ ผู้ร ับ ป ระโยชน์ ต าม
กรมธรรม์ประกันภัยทีจ่ ดั ทาขึน้ สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า กับผูร้ บั ประกันภัยเป็ น CPNREIT
สาหรับระยะเวลาประกันภัยทีเ่ หลือของกรมธรรม์ประกันภัย โดย CPNREIT ตกลงทีจ่ ะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือเกีย่ วเนื่องจากการโอนสิทธิ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ทัง้ นี้ CPNREIT จะร่วมรับผิดชอบค่าเบีย้ ประกันภัย
ดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาประกันภัยทีค่ งเหลืออยู่
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(2) CPNREIT มีหน้ าที่บารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สนิ ที่เช่าหรือกระทาการ
ใด ๆ ทัง้ ปวง เพื่อให้ทรัพย์สนิ ที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี หรือ เหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ดงั ทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จา่ ยของ CPNREIT
(3) เมื่อจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพิ่มเติมทรัพย์สนิ ที่เช่าตามแผนการ
ดาเนินการทีไ่ ด้รบั อนุมตั โิ ดย CPNREIT ผูใ้ ห้เช่าจะดาเนินการเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแทน
หรือ เพิ่ม เติ ม ทรัพ ย์ สิน ที่เ ช่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยของผู้ ใ ห้ เ ช่ า โดยให้ ถื อ ว่ า ทรัพ ย์ สิน ที่
เปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแทน หรือเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้
นอกจากนี้ CPNREIT ยินยอมให้ผู้ใ ห้เ ช่ าปรับปรุง ค่ าเช่ าหากผู้ให้เ ช่า ได้ดาเนิ นการ
เปลี่ย นแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพิ่มเติมทรัพย์สนิ ที่เช่า แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ย นแปลงดัง กล่ า ว โดยให้ค่ า เช่ า ใหม่ อ้า งอิง จากมูล ค่ า ของทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ที่ไ ด้
เปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแทน หรือเพิม่ เติมดังกล่าว
การประกันภัย

ผูใ้ ห้เช่าจะจัดให้มกี ารดาเนินการเปลีย่ นชื่อผูร้ บั ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยทีจ่ ดั ทาขึน้
สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ากับผูร้ บั ประกันภัยเป็ น CPNREIT สาหรับระยะเวลาประกันภัยทีเ่ หลือ
ของกรมธรรม์ประกันภัย โดย CPNREIT ตกลงทีจ่ ะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ทัง้ นี้
CPNREIT จะร่วมรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาประกันภัยที่
คงเหลืออยู่

เหตุผิดนัดหรือเหตุในการ
เลิ กสัญญา

เช่นเดียวกับทีร่ ะบุในสัญญาเช่าอาคาร และมีการเพิม่ เติมเหตุผดิ นัดในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารดาเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าอาคาร
(2) ในกรณีท่สี ญ
ั ญาเช่าอาคารสิน้ ผลใช้บงั คับลง เนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
อาคาร

ผลของการผิดนัดหรือผลของ เช่นเดียวกับทีร่ ะบุในสัญญาเช่าอาคาร และมีการเพิม่ เติมผลของการผิดนัดดังต่อไปนี้
การเลิ กสัญญา
(1) ในกรณี ท่ีไ ม่ มีก ารดาเนิ น การจดทะเบีย นสิท ธิก ารเช่ า ตามสัญ ญาเช่ า อาคารภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดในสัญญาเช่าอาคาร หรือกรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าอาคารสิน้ ผลใช้บงั คับลง
เนื่องจากเหตุตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร และเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ได้เกิดจากเหตุ
ผิ ด นั ด หรื อ ผิ ด สัญ ญาของผู้ ใ ห้ เ ช่ า และ/หรื อ เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาในฐานะผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้
ปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์แทน ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร ผูใ้ ห้
เช่ามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที โดยทีผ่ ใู้ ห้เช่าไม่ต้องชาระคืนค่าเช่าทรัพย์สนิ ที่
เช่าคงเหลือให้แก่ CPNREIT
(2) ในกรณีท่ีไ ม่ มีก ารดาเนิ น การจดทะเบีย นสิท ธิก ารเช่ า ตามสัญ ญาเช่ า อาคารภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดในสัญญาเช่าอาคาร หรือกรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าอาคารสิน้ ผลใช้บงั คับลง
เนื่องจากเหตุตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร และเหตุการณ์ด ั งกล่าวเกิดจากเหตุผดิ
นั ด หรื อ ผิ ด สั ญ ญาของผู้ ใ ห้ เ ช่ า และ/หรื อ เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา ในฐานะผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้
ปฏิบ ัติห น้ า ที่เ ป็ น ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ทน ตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาเช่ า อาคาร
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CPNREIT มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที โดยที่ผู้ให้เช่าจะต้องชาระคืนค่าเช่า
ทรัพย์สนิ ที่เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดที่ผู้ให้เช่า
ได้รบั ไว้แทน CPNREIT (ถ้ามี) ให้แก่ CPNREIT ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ (Straight Line) และค่าขาดประโยชน์จากการที่ CPNREIT ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ ซ่งึ ทรัพย์สนิ ที่เช่าตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทัง้ นี้ หาก
เหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้เกิดขึน้ เนื่องจากคู่สญ
ั ญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบตั ิหน้าที่หรือ
ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ดิ พลาด หรือปฏิบตั บิ กพร่องต่อหน้าทีต่ ามสัญญาฉบับนี้ ให้ถอื ว่าสัญญา
ฉบับนี้สน้ิ สุดลงโดยที่คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ายไม่มสี ทิ ธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงิน
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งได้ โดยผูใ้ ห้เช่าไม่ตอ้ งชาระคืนค่า
เช่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าคงเหลือให้แก่ CPNREIT เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
คารับรองของ CPNREIT

CPNREIT รับรองแก่ ผู้ให้เ ช่า ว่ า CPNREIT เป็ น กองทรัสต์ท่ีจ ัดตัง้ ขึ้น โดยชอบตาม
พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติท รัสต์เ พื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยทรัสตีของ CPNREIT มีอานาจ
ในการเข้าทาสัญญา การปฏิบตั ติ ามสัญญา การจัดทาเอกสาร และการดาเนินการอื่นใดตามที่
ระบุไว้ในสัญญานี้ ตลอดจนกระทาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสัญญานี้

คารับรองของผูใ้ ห้เช่า

ผูใ้ ห้เช่ารับรองแก่ CPNREIT ว่าผูใ้ ห้เช่าเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าและมีกรรมสิทธิและสิ
์ ทธิ
โดยสมบูร ณ์ ใ นการให้เช่ า ทรัพย์สิน ที่เช่ า โดยปราศจากภาระผูก พัน หรือการน าไปเป็ น
หลักประกันโดยประการอื่นใด

(3)

ร่างสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

ผูข้ าย

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
ก.

โครงการเซ็นทรัลมารีนา : เซ็นทรัลพัฒนา

ข.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง : เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์

ทรัพย์สินที่ลงทุนหลังจากลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
ก.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี : เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์

ข.

โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี : เซ็นทรัลเวิลด์

ผูซ้ ื้อ

CPNREIT

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ ทัง้ ทีต่ ดิ ตรึงตราและไม่ตดิ ตรึงตราถาวร รวมทัง้ อุปกรณ์
อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออานวยความสะดวกให้กบั ผู้ใช้บริการ
อาคารและสิ่ง ปลูก สร้า งในโครงการศู น ย์ก ารค้า ซึ่ง ตัง้ และ/หรือ ติด ตรึง ตราอยู่บ ริเ วณ
ภายนอกหรือภายในพืน้ ทีข่ องอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการศูนย์การค้า หรือบนพืน้ ผิว
ของตัวอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการศูนย์การค้า ซึง่ ผูข้ ายเป็ นผูม้ กี รรมสิทธิ ์ รวมทัง้ สิทธิ
ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทงั ้ นี้ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีม่ ี
ลักษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการศูนย์การค้า
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ราคาซื้อขาย

CPNREIT จะชาระราคาซือ้ ขายทัง้ จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา ภายในวันเริม่ ระยะเวลาการ
เช่าตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่าอาคาร

วันโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน วันเริม่ ระยะเวลาการเช่าตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่าอาคาร
เหตุผิดนัดหรือเหตุในการ
เลิ กสัญญา

ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ ์ สัญญานี้อาจสิน้ สุดลงได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยตกลงกันเลิกสัญญา
(2) ในกรณีทผ่ี ขู้ ายฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ในสัญญานี้ หรือผิดคารับรองที่
ให้ไว้ในสัญญานี้ CPNREIT มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
(3) ในกรณีท่ผี ู้ขายถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสังให้
่ ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ ตอน
การเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟ้ื นฟูกจิ การของผู้ขาย ต่อศาลหรือ
หน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ CPNREIT เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของ
ผูข้ ายในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี้ CPNREIT มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
(4) ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารดาเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าอาคาร
(5) ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าอาคารระงับหรือสิน้ ผลใช้บงั คับลง เนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาเช่าอาคาร

ั ญาทัง้ สองฝ่ายปราศจากภาระหน้าทีซ่ ง่ึ จะต้องผูกพัน
ผลของการผิดนัดหรือผลของ (1) เมื่อมีการเลิกสัญญา ให้ถอื ว่าคู่สญ
กันตามสัญญาฉบับนี้ แต่ทงั ้ นี้ ไม่รวมถึงภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งเกิดก่อนการเลิกสัญญา
การเลิ กสัญญา
และย่อมไม่ตัดสิทธิใ นการเรียกร้องค่าเสีย หาย ในกรณีท่กี ารผิดสัญ ญานัน้ เกิด จาก
ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือค่าเสียหายที่เกิดขึน้ จากการไม่ได้รบั โอน
ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
(2) ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าอาคารสิน้ สุดลง CPNREIT ตกลงจะจาหน่ ายทรัพย์สนิ ทีซ่ อ้ื ขายกัน
ตามสัญญาฉบับนี้ หรือทรัพย์สนิ อื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ ในลักษณะเดียวกัน ให้แก่
ผูข้ าย และผูข้ ายตกลงซือ้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวจาก CPNREIT ตามสภาพของทรัพย์สนิ ทีม่ ี
การใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ ในราคาต้นทุนของทรัพย์สนิ ดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคา
ทีค่ ดิ ตามระยะเวลา 5 ปี หรือตามราคาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาได้ตกลงกัน
คารับรองของ CPNREIT

(1) CPNREIT เป็ นกองทรัสต์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ โดยชอบตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยทรัสตีของ CPNREIT มีอานาจในการเข้าทาสัญญา การปฏิบตั ิ
ตามสัญ ญา การจัด ท าเอกสาร และการด าเนิ น การอื่น ใดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสัญ ญานี้
ตลอดจนกระทาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับสัญญานี้
(2) CPNREIT ตกลงให้สทิ ธิแก่ผู้ขาย ลูกค้า คู่สญ
ั ญาของผู้ขาย และผู้เช่าพื้นที่รายอื่นใน
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีม่ ไิ ด้เช่าพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ซง่ึ ทรัพย์สนิ ตามธุรกิจปกติ ตามภาระ
ผูกพันทีม่ อี ยู่ก่อน หรือตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาได้ตกลงกันไว้ โดย CPNREIT และผูข้ ายจะร่วมกัน
รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายสาหรับทรัพย์สนิ ร่วมกันตามทีจ่ ะได้ตกลงกันต่อไป

คารับรองของผูข้ าย

(1) ผูข้ ายเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิและมี
์ สทิ ธิโดยสมบูรณ์ในการขายทรัพย์สนิ โดยปราศจาก
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ภาระผูกพัน หรือการนาไปเป็ นหลักประกันโดยประการอื่นใด
(2) ผู้ข ายมีอ านาจในการเข้า ท าสัญ ญา การปฏิบ ัติต ามสัญ ญา จัด ท าเอกสาร และการ
ดาเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ ตลอดจนกระทาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สัญญานี้ และการกระทาดังกล่าวไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั
(3) การทีผ่ ขู้ ายเข้าทาสัญญานี้หรือปฏิบตั ติ ามความผูกพันใด ๆ ในสัญญานี้ ไม่เป็ นการขัด
แย้งหรือฝ่าฝื น ข้อกาหนด เงื่อนไข หรือคารับรองใด ๆ ทีผ่ ขู้ ายได้ทาความตกลงไว้กบั
บุคคลอื่น
(4) ผูข้ ายไม่มขี อ้ พิพาท หรือได้รบั คาบอกกล่าวถึงกรณีพพิ าท หรือมีคดีความกับบุคคลใด ๆ
หรือ อยู่ ใ นระหว่ า งการด าเนิ น กระบวนการทางศาล หรือ อยู่ใ นระหว่ า งการดาเนิ น
กระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ หรือสิทธิและ
หน้าทีต่ ามสัญญาฉบับนี้ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ และมิได้ผดิ นัดหรือผิดสัญญา หรือเข้า
ทาสัญญา หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ หรือฝา่ ฝืนกฎหมายใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ
หรือสิทธิและหน้าทีข่ องผูข้ ายตามสัญญาฉบับนี้ทเ่ี กีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ทีส่ ่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อการซื้อขายทรัพย์สนิ โดยผู้ขายหรือการใช้ทรัพย์สนิ ของ
CPNREIT ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้
(5) ผูข้ าย และ/หรือตัวแทนที่ได้รบั อนุ ญาตจากผู้ขายให้เปิ ดเผยข้อมูล ได้เปิ ดเผยข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ให้แก่ CPNREIT แล้วทัง้ หมด โดยข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ น
จริงและถูกต้องทุกประการ
(4)

ร่างสัญญาก่อตัง้ สิ ทธิ และการกระทาการ

คู่สญ
ั ญา

(1) เซ็นทรัลพัฒนา
(2) CPNREIT

การใช้ชื่อ และ/หรือ
เครือ่ งหมายการค้า และ/หรือ
เครือ่ งหมายบริการ

(1) ตลอดระยะเวลาที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT แทน ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
และตราบเท่าที่ CPNREIT ยังคงลงทุนในโครงการศูนย์การค้า เซ็นทรัลพัฒนาตกลง
ยินยอมให้ CPNREIT ใช้ช่อื และ/หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการ
และ/หรือตราสัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ใช้ในการสื่อ
ความหมายให้ประชาชนทัวไปเข้
่
าใจว่าทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนในหรือมีไว้นนั ้ เป็ น
ทรัพย์สนิ ของเซ็นทรัลพัฒนาและบริษทั ในเครือเซ็นทรัลพัฒนาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการ
ศูนย์การค้า ทัง้ นี้ ให้รวมถึงชื่อ และ/หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมาย
บริก าร และ/หรือ ตราสัญ ลัก ษณ์ และ/หรือ รู ป ภาพ และ/หรือ เครื่อ งหมายอื่น ใดที่
เกีย่ วเนื่องกับโครงการศูนย์การค้า ที่เซ็นทรัลพัฒนาและบริษทั ในเครือเซ็นทรัลพัฒนา
จะได้มใี นอนาคตด้วย
(2) ในกรณีทเ่ี ซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ทีเ่ ซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ปฏิบตั หิ น้าที่
เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ข อง CPNREIT แทน ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
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ของ CPNREIT ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อกี ต่อไป CPNREIT จะ
ดาเนินการระงับการใช้ช่อื และ/หรือเครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการ
และ/หรือตราสัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเครื่องหมายอื่ นใดดังกล่าว โดย
CPNREIT จะดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ซ็นทรัล
พัฒนา และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่เซ็น ทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ป ฏิบตั ิห น้ าที่เ ป็ นผู้บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT แทน ดังกล่าวไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT
การดารงอัตราส่วนการถือหุ้น เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะดารงอัตราส่วนการถือหุ้นใน เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ และ
เซ็นทรัลเวิลด์ (หากมีการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
75 ของหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของแต่ละบริษัทดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญา
เกีย่ วกับการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าทีเ่ กีย่ วข้องยังมีผลใช้บงั คับ
การควบคุมการปฏิ บตั ิ ตาม
สัญญา

(5)

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงควบคุม ดูแล และดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ นในการป้องกันและเยียวยา
เพื่อให้ (ก) เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ ซึง่ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่าตาม
สัญญาลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง และโครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
(หากมีการลงทุน) และ/หรือ (ข) เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่า
ตามสัญญาลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี (หากมีการลงทุน) ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาทีบ่ ุคคลดังกล่าวเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงแต่ไม่
จากัดเพียง สัญญาเช่าที่ดนิ หลักที่เกี่ยวข้อง สัญญาลงทุนในโครงการศูนย์การค้า รวมทัง้
เอกสารและสัญญาอื่นใดทีเ่ กี่ยวเนื่องและเกี่ยวกับการลงทุนของ CPNREIT และ/หรือการ
จัด หาประโยชน์ ข อง CPNREIT ซึ่ง มีบ ริษัท ที่เ ซ็นทรัลพัฒนามีอ านาจควบคุม มีความ
เกีย่ วข้องหรือเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เซ็นทรัลพัฒนาจะใช้ความพยายามอย่าง
สุดความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ
ได้แก่ การให้กยู้ มื เงินแก่บริษทั ย่อย การลงทุนเพิม่ เติมในหุน้ ของบริษทั ย่อยกรณีทม่ี กี ารเพิม่
ทุน เพื่อเป็ นเงินทุน หมุนเวียน เป็ นต้น เพื่อมิใ ห้บริษัท เซ็น ทรัลพัฒ นา ดีเวลลอปเม้น ท์
จากัด และ/หรือ เซ็นทรัลเวิลด์ (หากมีการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี )
ผิดนัด กระทาการฝ่าฝื นเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรือกระทาผิดข้อ
สัญญาใด ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา

ร่างสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

คู่สญ
ั ญา

(1) เซ็นทรัลพัฒนา
(2) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ทรัพย์สินที่บริหาร

โครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง และโครงการเซ็น ทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ ออายุ) รวมถึงโครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี (หากมีการลงทุน)

ระยะเวลาการจ้างบริหาร

10 ปี และในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาไม่ได้มกี ารตกลงเป็ นประการอื่น ให้สญ
ั ญานี้มผี ลใช้บงั คับต่อไป
โดยอัตโนมัตอิ กี คราวละ 10 ปี
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ค่าตอบแทน

ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์มีสิท ธิไ ด้ ร ับ ค่ า ตอบแทนในการบริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์จ าก
CPNREIT นับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ โดยได้รบั เป็ นรายเดือน ในอัตรา (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ) และตามวิธกี ารคานวณจากมูลค่าการบริหารทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน
ดังต่อไปนี้
1. ค่าธรรมเนี ยมการเก็บค่าเช่าในนามของ CPNREIT ได้รบั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3
ของรายได้ค่าเช่าสุทธิของ CPNREIT
ทัง้ นี้ รายได้ค่าเช่าสุทธิ หมายถึง รายได้ทงั ้ หมดก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ CPNREIT
ได้รบั ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ รวมถึงรายได้ทไ่ี ด้รบั จากพื้ นที่ส่งเสริมการขาย
(Promotion Area) และรายได้หรือผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบกิจการศูนย์การค้าของ CPNREIT ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หัก
ด้วยอัตราส่วนลดค่าเช่า ไม่รวมถึงเงินชดเชยจากการทดรองจ่าย เช่น ส่วนเฉลี่ยภาษี
ที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง (หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน) ส่วนเฉลี่ยค่าเบี้ยประกันที่
ได้รบั จากผูเ้ ช่าหรือผูเ้ ช่าช่วง และค่าบริการร่วม ซึง่ ได้แก่ ค่าบริการส่วนกลาง ค่าบริการ
ไอเย็น และค่าบริการดูดควัน ค่าน้ าประปา และค่าไฟฟ้า (ตามมิเตอร์ของผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ต่
ละราย) เป็ นต้น
2. ค่าคอมมิ ชชัน่ (Commission)
2.1 ค่ า คอมมิช ชัน่ จากการจัด หาผู้เ ช่ า และการบริห ารจัด การผู้เ ช่ า ทุ ก ประเภทของ
CPNREIT เมื่อมีการทาสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่ หรือ มีการต่ อสัญญาเช่า
ส าหรับ สัญ ญาเช่ า ทุ ก ประเภท ทัง้ สัญ ญาเช่ า ระยะสัน้ และระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 ผูเ้ ช่าโครงการศูนย์การค้า
ค่าคอมมิ ชชัน่ คานวณจากอัตรา
ค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ ช่ารายนัน้ ๆ
1. ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่อสัญญาเช่า
ไม่เกิน 0.5 เดือน
2. ในกรณีทาสัญญากับผูเ้ ช่ารายใหม่ มี 4 อัตรา ขึน้ อยู่กบั อายุสญ
ั ญาเช่า
ไม่เกิน 0.5 เดือน
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุไม่ถงึ 1 ปี
ไม่เกิน 1.0 เดือน
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุตงั ้ แต่ 1 ปีขน้ึ ไป
แต่ไม่ถงึ 3 ปี
ไม่เกิน 1.5 เดือน
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุตงั ้ แต่ 3 ปีขน้ึ ไป
ไม่เกินร้อยละ 3.0
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และ
ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า (ค่า
เซ้ง)

 ผูเ้ ช่าอาคารสานักงาน
ค่าคอมมิ ชชัน่ คานวณจากอัตรา
ค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ ช่ารายนัน้ ๆ
1. ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่อสัญญาเช่า
ไม่เกิน 0.5 เดือน
2. ในกรณีทาสัญญากับผูเ้ ช่ารายใหม่ มี 3 อัตรา ขึน้ อยู่กบั อายุสญ
ั ญาเช่า

ส่วนที่ 2.3 หน้า 76

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุไม่ถงึ 3 ปี
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุตงั ้ แต่ 3 ปีขน้ึ ไป
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และ
ผูเ้ ช่าได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า (ค่า
เซ้ง)

ไม่เกิน 0.5 เดือน
ไม่เกิน 1.0 เดือน
ไม่เกินร้อยละ 3.0
ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ช่า

ทัง้ นี้ ผู้บ ริหารอสังหาริมทรัพย์จ ะคิดค่า คอมมิช ชันส
่ าหรับสัญญาที่มีอายุ ตงั ้ แต่ 1 (หนึ่ง )
เดื อ นขึ้ น ไป แต่ จ ะไม่ คิ ด ค่ า คอมมิ ช ชัน่ ส าหรับ สัญ ญาบริ ก ารพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม การขาย
(Promotion Area) และสัญญาทีเ่ กี่ยวข้องกับสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น วีดโี อวอลล์ (Video
Wall) ไลท์บอกซ์ (Light Box) เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนี ยมการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปี ของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Properties) จากรายงานมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT ทีร่ บั รองโดยทรัสตี ในแต่ละเดือน ซึง่ คานวณ ณ วัน
สุดท้ายของเดือน ทัง้ นี้ ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม และ
ไม่รวมโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ในช่วงระยะเวลาก่อนวันเริม่ ระยะเวลาการ
เช่าตามสัญญาเช่าอาคาร
4. ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ (Incentive Fee) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริ หาร ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุ ธิจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้สุทธิ จากอสังหาริ มทรัพย์ (Net Property Income) หมายถึง รายได้ทงั ้ หมดที่
CPNREIT ได้รบั จากอสังหาริมทรัพย์ หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จาก
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ
CPNREIT เช่น ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ในข้อ 1. และ 2. และค่าตอบแทน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เป็ นต้น
5. ค่าธรรมเนี ยมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ได้รบั ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.50 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT มีการลงทุนเพิม่ และได้รบั ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าการขายอสังหาริมทรัพย์ออกจาก CPNREIT
6. ค่ า ธรรมเนี ยมในการควบคุ ม งานด้ า นการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ พั ฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ เป็ นค่าตอบแทนที่ CPNREIT จ่ายให้ผู้บริหาร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ในการควบคุ ม ให้ มี ก ารด าเนิ นการของงานในด้ า นพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ซึง่ รวมถึงการให้คาแนะนาด้านการปรับปรุง และ/หรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT มี
ศักยภาพและสร้างผลตอบแทนให้แก่ CPNREIT มากยิง่ ขึน้ (Value Enhancement) ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าต้นทุนในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาทัง้ หมดของ
อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ทีม่ กี ารปรับปรุง และ/หรือพัฒนา ทัง้ นี้ ต้นทุนการ
ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้นทุนในการซือ้ พืน้ ทีซ่ ง่ึ จะได้ทาการปรับปรุง
และ/หรือพัฒนาคืนจากผูเ้ ช่าเดิมด้วย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าทีป่ รึกษา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ ทัง้ นี้ ให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอโครงการปรับปรุง
และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ดังกล่าว พร้อมทัง้ ค่าธรรมเนียมในการ
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ควบคุมงาน และรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องต่อผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อพิ จารณาอนุ มตั เิ ป็ น
คราว ๆ ไป
เหตุในการเลิ กสัญญา

(1) ในกรณีท่ผี ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลสังให้
่
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ ตอนการเลิกบริษัท การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสังให้
่ ฟ้ื นฟู
กิจ การของผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ซึ่ง ผู้จ ัด การกองทรัสต์เ ห็น ว่ า มีผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการชาระหนี้หรือปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
(2) คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยตกลงกันให้มกี ารเลิกสัญญา
(3) ในกรณีทอ่ี ตั ราการปล่อยเช่าเฉลีย่ (Occupancy Rate) ในทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน
และอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ลดลงต่ ากว่าร้อยละ 50 เป็ น
ระยะเวลาต่ อเนื่องกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้จดั การกองทรัสต์อาจเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์พิจารณาและลงมติให้มีการเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ และหากที่ประชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์มมี ติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดของ
CPNREIT ให้มกี ารเลิกสัญญาฉบับนี้
(4) ในกรณีทค่ี ู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด คู่ ส ัญ ญาฝ่ า ยที่ก ระท าผิด ตกลงจะแก้ ไ ข
เหตุการณ์ดงั กล่าวภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่ได้รบั แจ้งจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งให้
แก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าว
(5) ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์เลิก CPNREIT ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(6) ในกรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสังให้
่ เลิก CPNREIT และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แจ้ง
ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบถึงการคาสังให้
่ เลิก CPNREIT เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ว
(7) ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาฉบับ
นี้ หรือกฎหมายใด ๆ หรือปฏิบตั ติ ามหน้าทีด่ งั กล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ คู่สญ
ั ญาฝ่ายที่
กระทาผิดตกลงจะแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่ได้รบั แจ้งจาก
คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ให้ แ ก้ ไ ขเหตุ ก ารณ์ ด ั ง กล่ า ว ทั ง้ นี้ เว้ น แต่ ก รณี ท่ี ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถนาส่งรายได้จากการบริหารทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน
ให้แก่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ได้ตามทีก่ าหนดไว้สญ
ั ญานี้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงจะ
แก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่ได้รบั แจ้งจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ให้ แ ก้ ไ ขเหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า ว ในกรณี ท่ีคู่ ส ัญ ญาฝ่ า ยที่ก ระท าผิด ไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด คู่สญ
ั ญาอี กฝ่ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาได้

ผลของการเลิ กสัญญา

(1) ให้ถอื ว่าคู่สญ
ั ญาปราศจากภาระหน้าทีซ่ ง่ึ จะต้องผูกพันกันตามสัญญาฉบับนี้ แต่ทงั ้ นี้ไม่
ตัดสิทธิผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะได้รบั ค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาทีผ่ ่านพ้น
ไปจริง ที่ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ไ ด้ ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามสัญ ญานี้ จ นถึง วัน ที่ผู้บ ริห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ไ ด้ส้นิ สุด การท าหน้ าที่เป็ นผู้บริห ารอสังหาริม ทรัพย์และไม่ ตัด สิท ธิ
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คู่สญ
ั ญาฝ่ายที่มไิ ด้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา ในการเรียกร้องค่าเสียหายตามที่เกิดขึน้ จริงจาก
การทีค่ ่สู ญ
ั ญาอีกฝา่ ยหนึ่งปฏิบตั ผิ ดิ สัญญานี้
(2) ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตกลงส่งมอบบรรดาทรัพย์สนิ เอกสารและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ หมดให้แก่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ราย
ใหม่ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
หมายเหตุ

เซ็น ทรัลพัฒ นาตกลงที่จ ะให้ก ารสนับ สนุ น CPNREIT โดยการลดค่ า ตอบแทนผู้บ ริห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ CPNREIT ลงทุ น ในโครงการเซ็น ทรัล มารีน าและโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (“ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ”)
หาก (ก) ก าไรสุ ท ธิก่ อ นหัก ค่ า ตอบแทนผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ (EBITDA before
deducting Property Management Fees) ของโครงการเซ็นทรัลมารีนาและโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง ที่ CPNREIT ได้รบั ตามระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ต่ ากว่า (ข)
ประมาณการกาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่งึ คิดตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือเทียบกับระยะเวลาประมาณการ โดยใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365
วัน (ทัง้ นี้ ประมาณการดังกล่าวอ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบ
ประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการ
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ทัง้ นี้ เซ็นทรัลพัฒนาจะลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จากผลต่างของ (ข) ลบด้วย
(ก) อย่างไรก็ตาม ส่วนลดสูงสุดจะไม่เกิน 40 ล้านบาท ซึง่ คิดตามสัดส่วนของระยะเวลาให้
ความช่วยเหลือเทียบกับระยะเวลาประมาณการ และจะคานวณครัง้ เดียวเมื่อสิน้ รอบปี บญ
ั ชี
2564
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4.

การจัดหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์

4.1. ลักษณะการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT
CPNREIT มีวตั ถุประสงค์ท่จี ะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับทีด่ แี ละต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผถู้ ือ
หน่ วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีด่ าเนินการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ CPNREIT โดยการกาหนด
นโยบายและกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของ CPNREIT เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่
CPNREIT และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัส ต์โดยรวม โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทาสัญญาแต่งตัง้ และ
ว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือจะทาสัญญาแต่ งตัง้ และว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ให้ทาหน้ าที่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมและทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการ
ทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิ ม
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2/1
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
โครงการเซ็นทรัลมารีนา
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
CPN
CPN
CPN
CPN
CPN
CPNREIT ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ (โดยมีลกั ษณะเป็ น
การให้เช่าเหมา) แก่ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ ซีพี
เอ็ น พั ท ยา โฮเทล ว่ า จ้ า งกลุ่ ม ฮิ ล ตั น ให้ เ ป็ น
ผูบ้ ริหารโรงแรม
GLAND
สเตอร์ลงิ
CPN
CPN

หมายเหตุ
1. สัญญาเช่าสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568 โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 CPNREIT ได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยระยะเวลาเช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบจะเริม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะบริหารทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เข้าลงทุนให้ประสบความสาเร็จในระยะยาวและ
สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่ดใี ห้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มกี ลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เข้าลงทุนดังนี้
-

การติดตามผลการดาเนินงานของ CPNREIT ในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณประจาปี
รวมถึงผลประกอบการของ CPNREIT ในอดีต และหากผลประกอบการของ CPNREIT ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ดาเนินงานทีจ่ าเป็ น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้

-

ติดตามผลการดาเนินงานของผู้เช่าหลักในส่วนที่เป็ นทรัพย์สนิ ประเภทโรงแรมโดยเปรียบเทียบกับ
งบประมาณประจ าปี รวมถึง ผลประกอบการในอดีต (หากมี) หากผลประกอบการไม่ เ ป็ น ไปตาม
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เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ดาเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทีค่ าดไว้
-

การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้อมูล ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนประเภทของร้านค้า
ภายในศูนย์การค้าอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการสรรหาร้านค้าใหม่ ๆ จาก
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัยและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ
ให้กบั ลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลตลาดและข้อมูลผูเ้ ช่าอาคารสานักงาน เพื่อปรับปรุงการบริการให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

-

การดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมุ่งเน้นในการดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการ เพื่อผลักดัน
ยอดขายให้กบั ร้านค้า และสร้างประสบการณ์ ท่ดี ีให้แก่ลูกค้า โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ดงั กล่าว โดยอาศัยข้อมูลจากการวิจยั ตลาดและการทางานร่วมกับห้างสรรพสินค้า
และบริษทั ในเครือเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ซึง่ จะดาเนินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมที่มี
ความโดดเด่น แปลกใหม่ สร้างสรรค์ (Signature Events) ซึ่งทัง้ หมดนี้จะมีการสื่อสารถึงลูกค้าผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

-

การพัฒนาบุคลากรและยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนาเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า และลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจ อาทิ การพัฒนาระบบ
จอดรถ จุดประชาสัมพันธ์ และห้องน้า เป็ นต้น

-

การสร้างผลตอบแทนเพิม่ เติมจากอสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT เข้าลงทุน โดยการพัฒนาและปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การปรับผังพืน้ ทีแ่ ละร้านค้า เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์พน้ื ที่ และ
การเพิม่ ค่าเช่า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทด่ี ี
และความทันสมัยต่อผูเ้ ช่าและลูกค้า

-

การกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการให้มคี วามเหมาะสม

ทัง้ นี้ หลังจากที่มี CPNREIT ได้มกี ารลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม CPNREIT มีนโยบายจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้าลงทุนดังกล่าว โดยลักษณะของการจัดหาประโยชน์โดย CPNREIT ขึน้ อยู่กบั ประเภทของ
ทรัพย์สนิ ว่าเป็ นศูนย์การค้า อาคารสานักงาน หรือโรงแรม โดยมีลกั ษณะของการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ แต่ละ
ประเภทดังต่อไปนี้
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4.1.1. การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน
ก.

รูปแบบของการจัดหาประโยชน์

สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน CPNREIT มีนโยบายในการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ ประเภทนี้ โดยการนาพื้นทีข่ องทรัพย์สนิ ออกให้เช่าแก่ผู้เช่า รวมถึงการให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้เช่า
พื้น ที่ โดยผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ซึ่ง จะจัด การและบริห ารงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การนาทรัพย์สนิ ไปจัดหาประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพืน้ ที่ รวมถึงการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การให้เช่าพื้นที่ ตามนโยบายและแผนธุรกิจของผู้จดั การกองทรัสต์ การจัดหาผูเ้ ช่าพื้นทีภ่ ายในโครงการ การติดต่อ
ประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ การจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการเพื่อนาส่ง CPNREIT ตลอดจน
การบารุงรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมจัดหาประโยชน์ ทัง้ นี้
CPNREIT จะเข้าทาสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าพืน้ ที/่ ผูร้ บั บริการ โดยตรง โดยสัญญาที่ CPNREIT จะเข้าทาโดยส่วนใหญ่ จะมี
ความเป็ นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักของสัญญาทีค่ ล้ายคลึงกันสาหรับผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผู้รบั บริการทุก
ราย
สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้า สัญญาเช่าจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สัญญาเช่าทีก่ าหนดค่า
เช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate) และสัญญาเช่าที่กาหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บ เป็ นอัตราของยอดรายได้ของผู้เช่ า
(Consignment) สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทอาคารสานักงาน สัญญาเช่าจะเป็ นประเภทสัญญาเช่าที่กาหนดค่าเช่าแบบ
อัตราคงที่ (Fixed-Rate) ทัง้ หมด
สัญญาเช่าแต่ละประเภทมีขอ้ ดีทแ่ี ตกต่างกัน โดยสัญญาเช่าแบบ Fixed Rate จะทาให้ CPNREIT มีรายได้และ
กระแสเงินสดจากการให้เช่าพืน้ ที่และบริการทีม่ นคงในแต่
ั่
ละเดือน ในขณะที่สญ
ั ญาเช่าแบบ Consignment จะทาให้
CPNREIT มีโอกาสได้รบั รายได้ค่าเช่าและบริการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในแต่ละเดือน (Upside Potential) ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าพืน้ ทีม่ ี
รายได้ทด่ี ขี น้ึ ทัง้ นี้ ลักษณะในการเข้าทาสัญญาว่าจะเป็ นแบบ Fixed Rate หรือ Consignment จะขึน้ อยู่กบั ประเภท
ธุรกิจของผูเ้ ช่า แนวปฏิบตั ทิ างธุรกิจของผูเ้ ช่า การเจรจาต่อรองระหว่างผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า รวมถึงความน่ าเชื่อถือของ
ระบบรายงานยอดขายของผูเ้ ช่า ทัง้ นี้ สามารถพิจารณาข้อมูลสัดส่วนการเช่าพื้นที่ตามประเภทของสัญญาเช่าของ
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนได้ในส่วนที่ 2.3 “ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์”
นอกจากนี้ การให้เช่าพืน้ ทีแ่ ก่ผเู้ ช่าสาหรับทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงานจะเป็ นการให้เช่า
พื้น ที่แ ก่ ผู้เ ช่ า หลายราย (ยกเว้น โครงการอาคารสานั ก งานยูนิ ลีเ วอร์ เฮ้า ส์ ) โดยลัก ษณะผู้เ ช่ า พื้น ที่ใ นโครงการ
ศูนย์การค้าสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenant) ซึง่ มีการเช่าพืน้ ทีต่ งั ้ แต่ 700 ตาราง
เมตรขึน้ ไป และผูเ้ ช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) ซึง่ มีการเช่าพืน้ ทีน่ ้อยกว่า 700 ตารางเมตร โดยผูเ้ ช่าประเภท
Anchor Tenant ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผูเ้ ช่าประเภทโรงภาพยนตร์และร้านค้าประเภท Specialty Store ต่าง ๆ (เช่น ร้าน
จาหน่ ายเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านอุปกรณ์กฬี า ร้านหนังสือ ศูนย์ออกกาลังกาย (Fitness Center)) จะช่วยเพิม่
ความน่าสนใจให้แก่ศนู ย์การค้า และช่วยดึงดูดให้มคี นเข้ามาจับจ่ายซือ้ สินค้าและใช้บริการภายในศูนย์การค้า และทาให้
ผูเ้ ช่าประเภทร้านค้าเข้ามาเช่าพืน้ ที่ภายในศูนย์การค้าเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ สามารถพิจารณาข้อมูลสัดส่วนการเช่าพืน้ ที่
ของผูเ้ ช่าแต่ละประเภทของทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนได้ในส่วนที่ 2.3 “ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์”
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จากรูปแบบการจัดหาประโยชน์ ดงั ที่ก ล่าวข้างต้น รายได้ห ลักที่ CPNREIT จะได้รบั จากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงานจะเป็ นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการซึง่ เกิดจากการนาพืน้ ทีข่ อง
ทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงานที่ CPNREIT ลงทุน ออกให้เช่าและให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการให้
เช่าพื้นที่ แก่ลูกค้าที่เป็ นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและบริการประเภทต่าง ๆ (สาหรับศูนย์การค้า) และลูกค้าที่เป็ น
องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา (เช่น โรงเรียนกวดวิชา สถาบันภาษา ศูนย์ฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์) ฯลฯ (สาหรับอาคารสานักงาน) โดย CPNREIT จะคิดค่าเช่าและค่าบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการให้เช่าพืน้ ที่
ตามขนาด ทีต่ งั ้ ของพืน้ ทีเ่ ช่า รูปแบบการเช่า ระยะเวลาทีเ่ ช่าและประเภทธุรกิจของผูเ้ ช่า โดยอ้างอิงจากรายการอัตรา
ค่าเช่าพื้นทีแ่ ละค่าบริการ (Price List) ของแต่ละศูนย์ โดย CPNREIT จะยังมีรายได้อ่นื ๆ ในรูปของรายได้ส่วนที่
เกีย่ วเนื่องกับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ เช่น ค่าบริการทีจ่ อดรถ และค่าป้ายโฆษณา เป็ นต้น
ข.

โครงการที่มีการกระจุกตัวของผูเ้ ช่าอย่างมีนัยสาคัญ

การจัดหาประโยชน์สาหรับโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ จะเป็ นการปล่อยเช่าช่วงให้กบั ผูเ้ ช่าจานวน
น้อยราย โดยมีผเู้ ช่าหลักคือ ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือของ Unilever ซึง่ เป็ นกลุ่มบริษัทระดับโลกที่
ทาธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีสนิ ค้าของเครือ Unilever จาหน่ ายอยู่ในกว่า 190 ประเทศทัวโลก
่
(ทีม่ า :
Unilever Annual Report and Accounts 2019) โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ มีการเช่า
พืน้ ทีท่ งั ้ หมด 12,326 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 66.5 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมดของโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์
เฮ้า ส์ อนึ่ ง สัญ ญาเช่า ช่ว งระหว่า ง CPNREIT และ ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จะมีร ะยะเวลาเท่ ากับสัญญาเช่า ที่
CPNREIT จะลงทุนในโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ (สิน้ สุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2577)
ทัง้ นี้ ถึงแม้สญ
ั ญาเช่าช่วงที่ CPNREIT เข้าทากับ ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จะมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง
แต่ขอ้ กาหนดของสัญญาเช่าช่วงยังให้สทิ ธิ ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ในการบอกเลิกสัญญาโดยให้แจ้ง CPNREIT ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยที่ ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ CPNREIT ในอัตราร้อยละ 30
ของจานวนค่าเช่าและค่าบริการสาหรับระยะเวลาการเช่าและการบริการทีเ่ หลืออยู่ หรือ CPNREIT อาจริบเงินประกัน
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการแทนก็ได้ แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
อย่างไรก็ดี หาก ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ใช้สทิ ธิในการเลิกสัญญาเช่าช่วงดังกล่าว CPNREIT อาจไม่สามารถ
หาผูเ้ ช่ารายใหม่ (รายเดียวหรือหลายราย) มาทดแทนยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ซึง่ เป็ นผูเ้ ช่า หลักได้ทนั ที ซึง่ ในกรณีน้ี
CPNREIT อาจจาเป็ นที่จะต้องดัดแปลงพื้นที่เพื่อให้สามารถนาพื้นที่ออกให้เช่าแก่ผู้เช่ารายย่อยอื่นได้ โดยการ
ดาเนินการดังกล่าวจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลาในการดาเนินการ โดยในระหว่างการดาเนินการดังกล่า ว
CPNREIT อาจไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้ ซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ CPNREIT และส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT
อนึ่ง เนื่องจากโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เป็ นอาคารสานักงานทีอ่ ยู่ในบริเวณทีต่ งั ้ ทีม่ จี ุดเด่นและ
มีขอ้ ได้เปรียบ เพราะตัง้ อยู่ในศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District) แห่งใหม่บริเวณถนนพระราม 9 และอยู่
ติดกับโครงการขนส่งมวลชนทีส่ าคัญคือรถไฟฟ้ามหานคร ประกอบกับยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ได้ลงทุนตกแต่งพืน้ ที่
ภายในโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ซึ่งหากยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิ้ง ประสงค์จะย้ายสถานที่เช่าก็อาจมี
ต้นทุนในการดาเนินการ (Switching Cost) ทีค่ ่อนข้างสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็ นเหตุจูงใจทีจ่ ะทาให้ยูนิลเี วอร์
ไทย เทรดดิง้ ไม่ตดั สินใจย้ายสถานทีเ่ ช่าจากโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ไปยังสถานทีอ่ ่นื

ส่วนที่ 2.4 หน้า 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

4.1.2. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทโรงแรม
ก.

รูปแบบของการจัดหาประโยชน์

CPNREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดย CPNREIT ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ
ดังกล่าว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้เช่าเหมา) แก่ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล เพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ โดยซีพเี อ็น พัทยา โฮ
เทล ได้แต่งตัง้ กลุ่มฮิลตันซึง่ เป็ นเครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ซึง่ สัญญาเช่าช่วงดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้ สุด
สัญญาเช่าช่วงดังกล่าว ทัง้ CPNREIT และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล สามารถใช้สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาได้อกี 2 คราว ๆ
ละ 3 ปี โดยมีการคิดค่าเช่าทัง้ ในรูปแบบค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent) และค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) ในการนี้ ซีพเี อ็น
พัทยา โฮเทล ได้มหี นังสือแจ้งความประสงค์ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงแก่ CPNREIT แล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลของผูเ้ ช่าช่วง
ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ จะเป็ นผูเ้ ช่าหลักสาหรับทรัพย์สนิ หลักส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีขอ้ มูลทีส่ าคัญ
ของบริษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษทั
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว

บริษทั ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จากัด
25 กันยายน 2560
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน
20,000,000 หุน้ (ยีส่ บิ ล้านหุน้ ) มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท (สิบบาท)
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
คณะกรรมการบริษทั
2. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
3. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
4. นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์
5. นายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล
6. นายปรีชา เอกคุณากูล
CPN ถือหุน้ สัดส่วนร้อยละ 99.99
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ความสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล และผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม
CPN โดยกลุ่ม CPN ถือหุ้นในซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ร้อยละ 99.99 และ
CPN ถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์รอ้ ยละ 99.99
ผลการดาเนิ นงานที่ ผ่า นมาปี ล่าสุ ด ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ของผูใ้ ห้เช่าช่วงเป็ นดังนี้
รายได้ : 865 ล้าบบาท
ของผูเ้ ช่าช่วง
ค่าใช้จ่าย : 817 ล้านบาท
กาไรสุทธิ : 33 ล้านบาท
ที่มา : ฐานข้อมูลจาก BOL

ข.

ค่าเช่าที่ CPNREIT จะได้รบั จากสัญญาเช่าเช่าช่วง

ค่าเช่าที่ CPNREIT จะได้รบั จากการให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา อยู่ในรูปแบบค่าเช่า
คงทีแ่ ละค่าเช่าแปรผัน โดยค่าเช่าจะประกอบไปด้วยค่าเช่าคงทีไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทัง้ หมด อันเป็ นการลด
ความเสีย่ งบางส่วนของความผันผวนของรายได้ค่าเช่าอันเนื่องจากผลการดาเนินงานของโรงแรมและเป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงาน ก.ล.ต.
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เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารเลื่อนการชาระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั หรือการเลื่อนชาระค่า
เช่ากรณีปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ตกลงชาระ
ค่าเช่าให้แก่ CPNREIT ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าช่วง โดยค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วงประกอบด้วยค่า
เช่า 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเช่าคงทีแ่ ละค่าเช่าแปรผัน โดยใช้หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง โดยใช้วธิ กี าร
คานวณ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1)

การคานวณค่าเช่าของสัญญาเช่าช่วงปัจจุบนั (1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563)
(1.1) ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent)
ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ตกลงชาระค่าเช่าคงที่สาหรับทรัพย์สนิ ประเภทอาคาร สิง่ ปลูกสร้าง งานระบบ
และสังหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการ
เช่าช่วงจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี
ตามทีร่ ะบุในตารางด้านล่าง โดยแบ่งชาระเป็ นจานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
2561
2562
2563

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

(1.2) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ตกลงชาระค่าเช่าแปรผันสาหรับทรัพย์สนิ ประเภทอาคาร สิง่ ปลูกสร้าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
สาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคานวณโดยใช้เกณฑ์
ยอดสะสม กล่าวคือ ในรอบปี บญ
ั ชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผันของไตรมาสปจั จุบนั คานวณจากค่าเช่าแปรผัน
สะสม ณ วันที่สน้ิ สุดไตรมาสปจั จุบนั หักด้วย ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสที่แล้วของปี
เดียวกัน โดยค่าเช่าแปรผันดังกล่าวคานวณได้ดงั นี้
ค่าเช่าแปรผัน = ร้อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง )
โดยที่
ก

=

รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในรอบ
ไตรมาสสะสมนัน้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดใน
ทานองเดียวกัน ค่าบริการ (Service Charge) ทีเ่ รียกเก็บจากผูร้ บั บริการ รายได้หรือเงิน
ทีไ่ ด้รบั จากการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จากการประกันภัย (ยกเว้น
ค่าสินไหมทดแทนซึง่ ได้รบั จากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และดอกเบีย้ รับ

ข

=

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุร กิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในรอบไตรมาส
สะสมนัน้ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ต้นทุนวัตถุดบิ และของใช้ใน
การดาเนินงาน (Operating Supplies) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ทใ่ี ช้ใน
การดาเนินงานทดแทนของเดิมหรือเพิม่ เติม ต้นทุนเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่นื
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ทีจ่ ่ายให้แก่ลกู จ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้อยู่ในสภาพดี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล) ค่าธรรมเนียมในการบริหารงาน
และค่าใช้จ่ายทีผ่ บู้ ริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา เรียกเก็บ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การดาเนินงานและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการซ่อมแซม
โดยใช้เ งิน ทุ น ที่ก ัน ไว้ใ นอดีต ของซีพีเ อ็น พัท ยาในฐานะเจ้า ของทรัพ ย์สิน เดิม และ
ดอกเบีย้ จ่าย ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับการกูย้ มื เงินหรือการจัดหาเงินทีไ่ ม่ใช่ค่าธรรมเนียม
การทาธุรกรรมทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ค

=

เงิ น ส ารองส าหรับ การซ่ อ มแซม ปรับ ปรุ ง จัด หาเพื่ อ ทดแทนหรือ จัด หาเพิ่ ม เติ ม
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และพาหนะต่ าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา (FF&E Reserve
Deduction) ตามทีร่ ะบุในสัญญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งทาระหว่างซีพี เอ็น
พัทยา โฮเทล กับผูบ้ ริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ง

=

ค่าเช่าคงทีใ่ นรอบไตรมาสสะสมนัน้ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ (1.1)

ถ้าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสปจั จุบนั ทีค่ านวณตามสูตรดังกล่าวมีจานวนน้อยกว่าศูนย์
ให้ถอื ว่าค่าเช่าแปรผันดังกล่าวเท่ากับศูนย์ และหากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสปจั จุบนั ที่
คานวณตามสูตรดัง กล่ าวมีจานวนเกิน กว่ าร้อยละ 50 ของค่า เช่ าคงที่สะสม ณ วัน ที่ส้นิ สุดไตรมาส
ปจั จุบนั ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวจะถูกปรับลดให้มจี านวนร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงทีส่ ะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุด
ไตรมาสนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ หากค่ า เช่ า แปรผัน สะสม ณ วัน ที่ส้ิน สุ ด ไตรมาสที่แ ล้ว ที่ซีพีเ อ็น พัท ยา โฮเทล ได้ช าระแก่
CPNREIT มีจานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสปจั จุบนั ทีซ่ พี เี อ็น พัทยา โฮเทล
ควรจะชาระตามผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการคานวณตามสูตรในข้อ (1.2) ตามข้อมูลทางการเงินของซีพเี อ็ น
พัทยา โฮเทล ทีป่ รากฏในรายงานทางการเงินทีจ่ ดั ทาโดยซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล สาหรับการคานวณค่า
เช่าแปรผันรายไตรมาส CPNREIT ตกลงจะนาค่าเช่าแปรผันในส่วนทีไ่ ด้รบั ชาระเงินไว้เกินดังกล่าวไป
หักกลบกับค่าเช่าแปรผันของไตรมาสถัดไปที่ CPNREIT มีสทิ ธิได้รบั จากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
จนกระทังยอดค่
่
าเช่าแปรผันดังกล่าวที่ CPNREIT รับชาระเกินจะคงเหลือเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี ใน
ไตรมาสสุดท้ายของรอบปี บญ
ั ชี CPNREIT ตกลงจะนายอดคงเหลือของค่าเช่าแปรผันที่ CPNREIT
ได้รบั ชาระเกินทัง้ หมดทีเ่ หลืออยู่ดงั กล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าคงทีข่ องไตรมาสสุดท้ายที่ CPNREIT มี
สิทธิได้รบั จากซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล อย่างไรก็ดี หากค่าเช่าคงทีใ่ นไตรมาสสุดท้ายมีจานวนเงินน้อยกว่า
ค่าเช่าแปรผันที่ CPNREIT ได้รบั ชาระเกินทัง้ หมดทีเ่ หลืออยู่ CPNREIT ตกลงจะนาเงินค่าเช่าแปรผันที่
ได้รบั ไว้เกินทัง้ หมดคืนให้แก่ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรบั รอง
รายงานทางการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีของซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล
นอกจากนี้ หากค่าเช่าแปรผันที่ CPNREIT ได้รบั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีใด ๆ มีจานวนมากกว่าหรือน้อยกว่า
ค่าเช่าแปรผันสาหรับรอบปี บญ
ั ชีเดียวกันที่ CPNREIT ควรจะได้รบั ตามผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการคานวณตาม
สูตรในข้อ (1.2) ตามข้อมูลทางการเงินของซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ที่ปรากฏในรายงานทางการเงินที่
รับรองโดยผู้สอบบัญชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สาหรับปรับ ปรุง ค่าเช่ า แปรผันประจ ารอบปี บญ
ั ชี
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CPNREIT จะชาระคืนค่าเช่าทีไ่ ด้รบั ไว้เกิน หรือซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จะจ่ายชาระค่าเช่าทีช่ าระไว้ขาด
(แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วัน หลังวันทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รองรายงานทางการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีของซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ขี อ้ กาหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับการชาระค่าเช่า
คงที่ และ/หรือค่าเช่าแปรผันมีการแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงไป CPNREIT และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ตก
ลงจะพิจารณาและหารือข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระค่าเช่าคงที่ และ/หรือค่าเช่าแปรผัน
ต่อไป
ในกรณีท่ีซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ไม่มีความสามารถในการชาระค่าเช่าดังกล่าวได้เต็มจานวนเมื่อถึง
กาหนดชาระแล้ว ให้ถอื ว่าค่าเช่าในจานวนที่ CPNREIT ไม่ได้รบั ชาระ เป็ นค่าเช่าค้างชาระ (Accrued
Rental Revenue) และให้ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล ชาระค่าเช่าค้างชาระให้แก่ CPNREIT ภายใน 30 วัน
นับจากวัน ที่ถึง กาหนดชาระ ทัง้ นี้ เว้นแต่ เ ป็ นกรณี การเลื่อนการช าระค่า เช่ าหรือการยกเว้น ค่า เช่ า
บางส่วนหรือทัง้ หมดอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั หรือการเลื่อนการชาระค่าเช่าในเดือนทีม่ ปี รับปรุงหรือ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)
อนึ่ง การค้างชาระค่าเช่าดังกล่าว ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จะต้องชาระดอกเบีย้ จากการผิดนัดในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี โดยคานวณตามจานวนเงินที่คา้ งชาระและจานวนวันนับตัง้ แต่วนั ที่ถงึ กาหนดชาระจนถึง
วันทีช่ าระเสร็จสิน้ เว้นแต่การค้างชาระค่าเช่าครัง้ แรกต่อปี และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ได้ชาระค่าเช่าค้าง
ชาระดังกล่าวแล้วภายใน 30 วันนับจากวันทีถ่ งึ กาหนดชาระ ทัง้ นี้ หากซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ชาระค่า
เช่าค้างชาระครัง้ แรกต่อปี เกินกาหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จะต้องชาระ
ดอกเบีย้ จากการผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคานวณตามจานวนเงินที่ค้างชาระและจานวนวัน
นับตัง้ แต่วนั ทีถ่ งึ กาหนดชาระจนถึงวันทีช่ าระเสร็จสิน้
(2)

การคานวณค่าเช่าในกรณี ที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงเมื่อสัญญาเช่าช่วงครบกาหนด

สัญญาเช่าช่วงปจั จุบนั ฉบับระหว่าง CPNREIT และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทลมีอายุ 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วงดังกล่าว ทัง้ CPNREIT และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล
สามารถใช้สิทธิใ นการต่ ออายุ สญ
ั ญาได้อีก 2 คราว ๆ ละ 3 ปี ซึ่ง ค่ าเช่า ของสัญ ญาเช่า ช่ วงฉบับ ต่ อ อายุ ดงั กล่ า ว
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ค่าเช่ าคงที่สาหรับ สัญญาเช่าช่วงฉบับต่ อ อายุครัง้ ที่ 2 (ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2566) และสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 3 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(2.1) ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent)
ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชาระค่าเช่าคงทีส่ าหรับทรัพย์สนิ ประเภทอาคาร สิง่ ปลูกสร้าง งานระบบ
และสังหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการ
เช่าช่วงจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปี
ตามทีร่ ะบุในตารางด้านล่าง โดยแบ่งชาระเป็ นจานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
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ปี
2564
2565
2566
2567
2568
2569

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

หมายเหตุ : ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล และ CPNREIT ตกลงที่จะปรับเพิม่ ค่าเช่าคงที่ตงั ้ แต่ปี 2565 เป็ นต้นไป เนื่องจากมีการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ซึง่ เป็ นไปตามสัญญาเช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน พัทยา

(2.2) ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชาระค่าเช่าแปรผันสาหรับทรัพย์สนิ ประเภทอาคาร สิง่ ปลูกสร้าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
สาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้วธิ กี ารคานวณทีก่ าหนด
ในข้อ (1.2)
ทัง้ นี้ ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันจะถูกแบ่งสัดส่วนในสัญญาเช่าทีเ่ กี่ยวข้องตามที่ CPNREIT และซีพเี อ็น
พัทยา โฮเทล จะตกลงกัน โดยมีรายละเอียดตามสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง อันได้แก่ สัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วง
งานระบบ และสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์
ค.

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสามารถของผูเ้ ช่าในการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาเช่า

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พจิ ารณาว่าซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล มีความสามารถในการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ช่วงได้ ซึง่ รวมถึงการจ่ายค่าเช่าคงที่ เนื่องจากโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นโรงแรมทีม่ ผี ลการดาเนินงานในช่ วงทีผ่ ่านมา
อยู่ในระดับทีด่ ี โดยการมีทาเลทีต่ งั ้ ทีด่ ใี นเมืองพัทยาอันเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของประเทศไทย จะเป็ นปจั จัยสาคัญ
ทีส่ ง่ ผลต่อการเติบโตของผลประกอบการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในอนาคต โดยซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล แต่งตัง้ กลุ่มฮิล
ตันให้ทาหน้าที่ผบู้ ริหารโรงแรมดังกล่าว อันเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญอีกประการหนึ่งทีจ่ ะทาให้ผลประกอบการของโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา อยู่ในระดับที่ดอี ย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มฮิลตันซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหาร
โรงแรมในระดับนานาชาติ มีความคุ้นเคยและประสบการณ์ ในการบริหารจัดการโรงแรมดั งกล่าวได้อย่ างประสบ
ความสาเร็จ ในช่วงทีผ่ ่านมา โดยการทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่ของซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล คือ CPN จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา เนื่องจาก CPN มีความคุน้ เคยกับทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมนี้เป็ นอย่างดี โดย
CPN สามารถนาประสบการณ์ข องทางบริษทั ทีม่ มี าอย่างยาวนานในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์การค้าได้อย่าง
ประสบความสาเร็จ มาช่วยสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ สอง
ประเภทมีสว่ นช่วยส่งเสริมในการดาเนินธุรกิจซึง่ กันและกัน โดยภายใต้สญ
ั ญาก่อตัง้ สิทธิและการกระทาการ CPN ตก
ลงจะควบคุม ดูแล และดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ นในการป้องกันและเยียวยาเพื่อให้ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ เป็ นบริษทั
ย่อยของ CPN ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาทีซ่ พี เี อ็น พัทยา โฮเทล เป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด
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ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง ทีผ่ ่านมา ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล สามารถชาระค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงให้แก่
CPNREIT ได้ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทัง้ มาตรการ
ต่างๆ ของภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การ
ปิ ดน่ านฟ้าระหว่างประเทศ ซึง่ จากัดการเดินทางของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย และส่งผล
กระทบต่อจานวนผูใ้ ช้บริการโรงแรมฮิลตัน พัทยา เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงแรม ฮิล
ตัน พัทยา ทีล่ ดลงอย่างมีนยั สาคัญ และเข้าตามหลักเกณฑ์ทซ่ี พี เี อ็น พัทยา โฮเทล สามารถใช้สทิ ธิในการเลื่อนชาระค่า
เช่าบางส่วนหรือทัง้ หมด สาหรับค่าเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 อันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั
โดยไม่ถอื เป็ นเหตุผดิ นัด ซึง่ สาหรับผลการดาเนินงานในรอบ 9 เดือนปี 2563 นัน้ ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ได้ใช้สทิ ธิใน
การเลื่อนชาระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมด สาหรับค่าเช่าตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดย
การชาระค่าเช่าในส่วนทีม่ กี ารเลื่อนการชาระค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั จะเริม่ ชาระในไตรมาสทีพ่ น้ เหตุการณ์อนั
เนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั
อย่างไรก็ดี CPNREIT ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ (ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล) และผูบ้ ริหารโรงแรม (กลุ่มฮิลตัน) ได้มกี าร
หารือร่วมกันและเห็นว่าช่วงเวลาที่มผี ู้เข้าใช้บริการลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) นี้ จะเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) จากเดิมที่จะเริ่มการ
ปรับ ปรุ ง หรือ ซ่ อมแซมใหญ่ (Renovation) ในช่ว งปลายปี 2563 โดยได้เ ริ่มการปรับ ปรุ ง หรือ ซ่ อ มแซมใหญ่
(Renovation) ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 และเริม่ เปิ ดดาเนินการแล้วบางส่วนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ทัง้ นี้ ตาม
เงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาเช่า ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ได้ใช้สทิ ธิเลื่อนชาระค่าเช่าในเดือนทีม่ ปี รับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่
(Renovation) กล่าวคือ ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 จนกระทังเดื
่ อนทีก่ ารปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) แล้ว
เสร็จ ซึง่ สาหรับผลการดาเนินงานในรอบ 9 เดือนปี 2563 นัน้ ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ได้ใช้สทิ ธิในการเลื่อนการชาระค่า
เช่าระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยที่ ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จะต้องชาระค่าเช่าในเดือน
ทีม่ ปี รับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ทีเ่ ลื่อนชาระ ภายในรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน โดยการชาระค่าเช่าจะไม่สร้าง
ปญั หาสภาพคล่องแก่ผเู้ ช่าช่วง และไม่สง่ ผลกระทบต่อหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ทีร่ ะบุในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยข้อมูลค่าเช่าที่ CPNREIT ได้รบั จากซีพเี อ็น พัทยา โฮเทลในปี ทผ่ี ่านมาและไตรมาสสะสมล่าสุดเป็ นดังนี้
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รายการ
ปี สิ้ นสุด
ปี สิ้ นสุด
9 เดือน สิ้ นสุด
(หน่ วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
30 กันยายน 2563
/1
ค่าเช่าตามสัญญา
ค่าเช่าคงที/2่
210
217
169
ค่าเช่าแปรผัน
105
109
3
ค่าเช่ารวม
315
326
172
ค่าเช่าที่เลือ่ นการชาระอันเนื่ องจากเหตุสุดวิสยั
ค่าเช่าคงที่
ค่าเช่าแปรผัน
1
ค่าเช่ารวม
1
ค่าเช่าที่เลือ่ นการชาระอันเนื่ องมาจากการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (renovation)
ค่าเช่าคงที่
113
ค่าเช่าแปรผัน
ค่าเช่ารวม
113
/3
ค่าเช่าที่บนั ทึกตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ค่าเช่าคงที่
210
274
181
ค่าเช่าแปรผัน
105
109
3
ค่าเช่ารวม
315
383
184
หมายเหตุ
1. เป็ นค่าเช่าที่ CPNREIT มีสทิ ธิได้รบั ก่อนหักค่าเช่าในส่วนทีม่ กี ารใช้สทิ ธิในการเลื่อนชาระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมด
2. เป็ นค่าเช่าที่ CPNREIT ได้รบั จริง ซึง่ อาจแตกต่างจากรายได้ค่าเช่าที่ CPNREIT บันทึกรายได้ค่าเช่าในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
3. รายได้ค่าเช่าที่ CPNREIT บันทึกในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่เี กีย่ วข้อง

ง.

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา

กรณีทซ่ี พี เี อ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ต่ออายุสญ
ั ญา
หรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา CPNREIT อาจต้องใช้เวลาในการ
หาบุคคลอื่น เพื่อเข้ามาเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวแทนซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจไม่มี
คุณสมบัตหิ รือความสามารถเหมือนกับซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล รวมทัง้ CPNREIT อาจไม่สามารถหาผูเ้ ช่าช่วงรายใหม่
มาทดแทน และจ่ายค่าเช่าได้เทียบเท่ากับซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของ CPNREIT
และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
เพื่อลดความเสีย่ งในกรณีน้ี ภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วง CPNREIT ได้เข้าทาสัญญาให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และ
สัญญาให้เช่าสังหาริมทรัพย์ โดยมีกาหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ่งสัญญาเช่าช่วงปจั จุบนั มีอายุสญ
ั ญาตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้ สุดสัญญาเช่าช่วงดังกล่าว ทัง้ CPNREIT และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล
สามารถใช้สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาได้อกี 2 คราว ๆ ละ 3 ปี
ในกรณีท่ี CPNREIT ไม่ได้ให้ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา
อีกต่อไป ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มกี ระบวนการในการพิจารณาคัดเลือ กผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่ โดยคานึงถึงประโยชน์
ของ CPNREIT และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เป็ นสาคัญ นอกจากนี้ ด้วยจุดเด่นของโรงแรมฮิลตัน พัทยาทีม่ ที าเลทีต่ งั ้ ทีด่ ใี น
เมืองพัทยาซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย การจัดหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่มาทดแทนซีพเี อ็น
พัทยา โฮเทล น่าจะสามารถดาเนินการได้
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จ.

สรุปสาระสาคัญของสัญญาที่เกี่ ยวกับการจัดหาผลประโยชน์

สัญญาทีเ่ กีย่ วกับการจัดหาประโยชน์ของ CPNREIT สาหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกอบไปด้วยสัญญาเช่า
ช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่ วงงานระบบ และสัญญาเช่าสัง หาริมทรัพ ย์ โดยมีสรุปสาระสาคัญของสัญ ญาดัง กล่า ว
ดังต่อไปนี้
ทัง้ นี้ การกาหนดนิยามของคาต่าง ๆ ในตารางสรุปสาระทีส่ าคัญของสัญญาในหัวข้อนี้ คานิยามดังกล่าวให้ใช้
เฉพาะตารางสรุปสาระทีส่ าคัญของสัญญานัน้ ๆ เท่านัน้
สรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ
ผูเ้ ช่าช่วง

บริษทั ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จากัด (“ผูเ้ ช่าช่วง”)

ผูใ้ ห้เช่าช่วง

บริษัทหลักทรัพ ย์จดั การกองทุ น ไทยพาณิช ย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”)

ทรัพย์สินที่เช่าช่วง

1. อาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตัง้ อยู่เลขที่ 333/101 หมู่ท่ี 9 ถนน
พัทยาสาย 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อาคาร
โรงแรม (ทัง้ หมด) และพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคารเฉพาะส่วนของโรงแรมฮิลตัน
พัทยา (ทัง้ หมด) ซึง่ คิดเป็ นพืน้ ทีท่ จ่ี ะเช่าช่วงประมาณ 49,686 ตารางเมตร
2. งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณู ปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับ
อากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบาบัดน้าเสีย และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่
ติดตัง้ และใช้งานอยู่ในอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทัง้ สิทธิใด
ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

ระยะเวลาการเช่า

สัญญาเช่าช่วงฉบับแรกจะมีกาหนดระยะเวลาตัง้ แต่วนั ทีก่ องทรัสต์เข้าเป็ นผูท้ รงสิทธิการ
เช่าในทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงภายใต้สญ
ั ญาเช่าอาคาร จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (“วันที่
สัญญาฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับ”)

ั ญาทัง้ สองฝ่า ยตกลงให้ค ามัน่ แก่ คู่ส ญ
ั ญาอีก ฝ่า ยว่ า เมื่อ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งครบ
เงื่อนไขในการต่ออายุ 1. คู่ส ญ
กาหนด และคู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ใช้สทิ ธิเรียกให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งต่ ออายุ
สัญญาเช่าช่วงเมือ่
สัญญาเช่าช่วง คู่สญ
ั ญาฝา่ ยนัน้ จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงต่อไปอีก 3 คราว ๆ ละไม่เกิน
สัญญาเช่าช่วงครบ
3 ปี (สิ้นสุดไม่ เกินวัน ที่ 31 ธันวาคม 2569) ทัง้ นี้ ภายใต้เ งื่อนเวลาที่ระบุใ นข้อ 2
กาหนด
ด้านล่างนี้ โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้เงื่อนไขเกีย่ วกับการเช่า และค่าเช่า ทัง้ ค่าเช่าคงทีแ่ ละ
ค่าเช่าแปรผัน รวมทัง้ เงื่อนไขในการต่ออายุของสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุเหมือนกัน
กับทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงฉบับแรก ทัง้ นี้ ในการใช้สทิ ธิในข้อ 1 นี้ คู่สญ
ั ญาฝ่าย
ที่ป ระสงค์จ ะให้ก ารเช่า ช่ วงด าเนิ นต่ อ ไปจะต้อ งแจ้งให้คู่ส ญ
ั ญาอีกฝ่า ยหนึ่ งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันครบกาหนด
ระยะเวลาการเช่ า ตามสัญ ญาเช่ า ช่ ว งหรือ ระยะเวลาการเช่ า ที่ไ ด้ต่ อ ออกไป ทัง้ นี้
ยกเว้นกรณีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับแรก คู่สญ
ั ญาฝ่ายทีป่ ระสงค์จะให้การเช่า
ช่วงดาเนินต่ อไปจะต้องแจ้งให้คู่ส ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ น ลายลักษณ์
อัก ษรเป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 3 วันก่ อ นวัน ครบก าหนดระยะเวลาการเช่ าตาม
สัญญาเช่าช่วง
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2. คู่สญ
ั ญาตกลงว่าเงื่อนไขในการต่ออายุของสัญญาเช่าช่วงตามข้อ 1 จะใช้ได้ไม่เกิน 3
คราว นับ จากวันที่สญ
ั ญาฉบับ นี้ มีผ ลใช้บ ัง คับ โดยการต่ อ อายุ ครัง้ สุดท้า ยจะครบ
กาหนดภายในปี ท่ี 6 นับจากวันที่สญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกมีผลใช้บงั คับ
(“วันที่ สญ
ั ญาเช่ าช่ วงฉบับต่ออายุฉบับแรกมีผลใช้ บงั คับ”) และสัญญาเช่าช่วง
ฉบับต่ออายุฉบับสุดท้ายจะสิน้ สุดภายในวันทีค่ รบกาหนดปี ท่ี 9 นับจากวันที่สญ
ั ญา
เช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกมีผลใช้บงั คับ
3. ภายหลังจากทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการเช่าทีไ่ ด้ต่อออกไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 – ข้อ 2
ข้างต้น หากคู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝ่ายหนึ่งยังคงประสงค์ทจ่ี ะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับต่อ
อายุฉบับสุดท้ายต่อไป คู่สญ
ั ญาฝ่ายที่ประสงค์จะให้การเช่าช่วงดาเนินต่อไปจะต้อง
แจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 12 เดือนก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาการเช่าทีไ่ ด้ต่อออกไป ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี ี
บุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์ต่อกองทรัสต์ท่จี ะเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วง โดย
ข้อเสนอเรื่องราคาและเงื่อนไขการเช่าที่สาคัญของบุคคลดังกล่าวดีกว่าข้อเสนอเรื่อง
ราคาและเงื่อนไขการเช่าทีส่ าคัญของผูเ้ ช่าช่วง กองทรัสต์จะเจรจากับผูเ้ ช่าช่วง เพื่อให้
ผู้เ ช่ า ช่ ว งพิจ ารณาและปรับ เปลี่ย นข้อ เสนอของผู้เ ช่ า ช่ ว งเพื่อ เสนอให้ก องทรัส ต์
พิจารณาต่ อไป อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สงวนสิทธิท่จี ะเสนอการดาเนินการดังกล่าว
เพื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พจิ ารณาอนุมตั กิ ่อน
4. (1) ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้ใช้สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1 แต่ผเู้ ช่า
ช่วงมีขอ้ จากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั ด้วยเหตุขาดคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดไว้
ซึง่ เป็ นเหตุในการเลิกสัญญาของสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเหตุอ่นื ใดทีม่ ไิ ด้เกิดจาก
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ ช่าช่วง อันทาให้ผเู้ ช่าช่วงไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ ให้
ถือว่าผูเ้ ช่าช่วงไม่มหี น้าทีท่ จ่ี ะเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงต่อไป
(2) อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี องทรัสต์ได้ใช้สทิ ธิในการต่ออายุสญ
ั ญาตามทีร่ ะบุไว้ ในข้อ
1 แต่ผเู้ ช่าช่วงมีขอ้ จากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั แต่ผเู้ ช่าช่วงยังคงสามารถเช่า
ช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ชวคราว
ั่
ผูเ้ ช่า
ช่วงและกองทรัสต์จะร่วมกันหาผูเ้ ช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปแทนผูเ้ ช่าช่วง ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าช่วงตกลงทีจ่ ะ
เช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปจนกว่า
จะสามารถหาผู้เ ช่ าช่ ว งรายอื่น มาเช่ าช่ ว งทรัพ ย์สินที่เ ช่ าช่ ว งต่ อไปได้ โดยที่
กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงจะร่วมกันกาหนดเงื่อนไขของการเช่าช่วงทีต่ ่อออกไป แต่
ทัง้ นี้ ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ครบ
กาหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถอื ว่าผูเ้ ช่าช่วงไม่มหี น้าทีท่ จ่ี ะเช่าช่วงทรัพย์สนิ
ทีเ่ ช่าช่วงต่อไปในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
(3) นอกจากกรณีทร่ี ะบุไว้ใน (1) – (2) ข้างต้น หากผูเ้ ช่าช่วงไม่ประสงค์ทจ่ี ะต่ออายุ
สัญ ญาเช่ า ช่ ว งหรือ การต่ อ อายุ ส ัญ ญาเช่ า ช่ ว งโดยผู้เ ช่ า ช่ ว งมีข้อ จ ากัด ทาง
กฎหมายหรือพ้นวิสยั แต่ผเู้ ช่าช่วงยังคงสามารถเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ชวคราว
ั่
หากกองทรัสต์ร้องขอ ผู้ เช่าช่วง
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และกองทรัสต์จะร่วมกันหาผู้เช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงเพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปแทนผูเ้ ช่าช่วง ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าช่วงตกลงทีจ่ ะ
เช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปจนกว่า
จะสามารถหาผู้เ ช่ าช่ ว งรายอื่น มาเช่ าช่ ว งทรัพ ย์สินที่เ ช่ าช่ ว งต่ อไปได้ โดยที่
กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงจะร่วมกันกาหนดเงื่อนไขของการเช่าช่วงทีต่ ่อออกไป แต่
ทัง้ นี้ ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ครบ
กาหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถอื ว่าผูเ้ ช่าช่วงไม่มหี น้าที่ทจ่ี ะเช่าช่วงทรัพย์สนิ
ทีเ่ ช่าช่วงต่อไปภายหลังระยะเวลาดังกล่าว
(4) อนึ่ง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากผูเ้ ช่าช่วงมีขอ้ จากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั โดยไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไป
ได้เ ลย คู่ส ัญ ญาตกลงว่ า ผู้เ ช่ า ช่ ว งจะไม่ เ ช่ า ช่ ว งทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ช่ ว งต่ อ ไปใน
ระหว่างระยะเวลาทีก่ องทรัสต์หาผูเ้ ช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วง
โดยไม่ถอื เป็ นเหตุผดิ นัดผิดสัญญาของผูเ้ ช่าช่วง
ค่าเช่า

เว้นแต่กรณีทม่ี กี ารเลื่อนการชาระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั
หรือการเลื่อนชาระค่าเช่ากรณีปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามทีก่ าหนดไว้
ในสัญญาฉบับนี้ ผูเ้ ช่าช่วงตกลงชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาฉบับนี้ โดยค่าเช่าภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ประกอบด้วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเช่าคงที่
และค่าเช่าแปรผัน โดยใช้หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยใช้วิธีการ
คานวณ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคานวณค่าเช่าตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับจนถึงสิ้ นปี 2560
1.1 ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent)
ผูเ้ ช่าช่วงตกลงทีจ่ ะชาระค่าเช่าคงทีภ่ ายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญา
ฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าคงทีต่ ่อปี ของปี 2560
คานวณจากค่าเช่าคงทีต่ ่อปี ของปี 2561 ปรับลดด้วยอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี โดย
แบ่งชาระจานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส ยกเว้นไตรมาสแรกของการเริ่ม
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการ
เช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเริม่ ระยะเวลาการเช่าจะคิดตามอัตราส่วนของ
จานวนวัน จากค่าเช่าคงทีร่ ายไตรมาส หารด้วยจานวนวันในไตรมาสนัน้ ๆ คูณ
ด้วยจานวนวันนับจากวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับจนถึงวันทีส่ น้ิ ไตรมาส
1.2 ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
ผูเ้ ช่าช่วงตกลงทีจ่ ะชาระค่าเช่าแปรผันภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดย
ใช้ห ลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง สาหรับ ช่วงเวลาตัง้ แต่ วนั ที่
สัญญาฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้วธิ กี ารคานวณที่
กาหนดในข้อ 2.2 ด้านล่างนี้
2. การคานวณค่าเช่าในกรณี ที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.1 ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent)
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ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะชาระค่าเช่าคงที่ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี ตามทีร่ ะบุในตาราง
ด้านล่าง โดยแบ่งชาระเป็ นจานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
ค่าเช่าคงที่รายปี (บาท)
2561
199,500,000
2562
206,482,500
2563
213,709,388
2.2 ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
ผูเ้ ช่าช่วงตกลงทีจ่ ะชาระค่าเช่าแปรผันภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดย
ใช้หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคานวณโดยใช้เกณฑ์ยอด
สะสม กล่าวคือ ในรอบปี บญ
ั ชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผันของไตรมาสปจั จุบนั คานวณ
จาก ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสปจั จุบนั หักด้วย ค่าเช่าแปรผัน
สะสม ณ วันที่สน้ิ สุดไตรมาสที่แล้วของปี เดียวกัน โดยค่าเช่าแปรผันดังกล่าว
คานวณได้ดงั นี้
ค่าเช่าแปรผัน = ร้อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง )
โดยที่
ก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน ค่าบริการ (Service
Charge) ที่เรียกเก็บจากผู้รบั บริการ รายได้หรือเงินที่ได้รบั จากการ
จ าหน่ า ยทรัพ ย์สิน ค่ า สิน ไหมทดแทนที่ไ ด้ร ับ จากการประกัน ภั ย
(ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนซึง่ ได้รบั จากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance)) เงินค่า ทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ และดอกเบีย้ รับ
ข = ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ในรอบไตรมาสสะสมนั น้ ได้แ ก่ ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยอาหาร และ
เครื่อ งดื่ม ต้น ทุ น วัต ถุ ดิบ และของใช้ใ นการดาเนิ น งาน (Operating
Supplies) ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด หาอุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินงานทดแทนของเดิมหรือเพิม่ เติม ต้นทุนเงินเดือน ค่าแรง และ
ผลประโยชน์อ่นื ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่า ย
ฝึกอบรมลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ซ่อมแซม และ
ตกแต่ งโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้อยู่ในสภาพดี ค่าเบี้ยประกันภัย ค่า
ภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ (ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล)
ค่าธรรมเนียมในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายทีผ่ บู้ ริหารโรงแรมฮิลตัน
พัทยา เรียกเก็บ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดาเนินงานและ

ส่วนที่ 2.4 หน้า 15

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน และค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้เงินทุนที่กนั ไว้ในอดีตของซีพเี อ็น พัทยา
ในฐานะเจ้า ของทรัพ ย์สิน เดิม และดอกเบี้ย จ่ า ย ค่ า ธรรมเนี ย มที่
เกีย่ วกับการกูย้ มื เงินหรือการจัดหาเงินทีไ่ ม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการทา
ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน
พัทยา
ค = เงินสารองสาหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพื่อทดแทนหรือจัดหา
เพิม่ เติมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน
พัทยา (FF&E Reserve Deduction) ตามทีร่ ะบุในสัญญาจ้างบริหาร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึง่ ทาระหว่างผูเ้ ช่าช่วงกับผูบ้ ริหารโรงแรมฮิลตัน
พัทยา
ง = ค่าเช่าคงทีใ่ นรอบไตรมาสสะสมนัน้ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 1.1 ข้อ 2.1
(แล้วแต่กรณี) บวกด้วยค่าเช่าตามสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์
หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสปจั จุบนั ที่คานวณตามสูตรดังกล่าวมี
จานวนน้อยกว่าศูนย์ ให้ถอื ว่าค่าเช่าแปรผันดังกล่าวเท่ากับศูนย์ และหาก ค่าเช่าแปร
ผันสะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสปจั จุบนั ที่คานวณตามสูตรดังกล่าวมีจานวนเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงทีส่ ะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสปจั จุบนั ค่าเช่าแปรผันดังกล่าว
จะถูกปรับลดให้มจี านวนร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงทีส่ ะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สน้ิ สุดไตรมาสที่แล้วที่ผู้เช่าช่วงได้ชาระแก่
กองทรัสต์ มีจานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสปจั จุบนั ทีผ่ เู้ ช่า
ช่วงควรจะชาระตามผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการคานวณตามสูตรในข้อ 2.2 ตามข้อมูลทาง
การเงินของผูเ้ ช่าช่วงทีป่ รากฏในรายงานทางการเงินทีจ่ ดั ทาโดยผูเ้ ช่าช่วงสาหรับการ
คานวณค่าเช่าแปรผันรายไตรมาส กองทรัสต์ตกลงจะนาค่าเช่าแปรผันในส่วนทีไ่ ด้รบั
ชาระเงินไว้เกินดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าแปรผันของไตรมาสถัดไปทีก่ องทรัสต์มี
สิทธิได้รบั จากผูเ้ ช่าช่วงจนกระทังยอดค่
่
าเช่าแปรผันดังกล่าวทีก่ องทรัสต์รบั ชาระเกิน
จะคงเหลือเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสุดท้าย กองทรัสต์ตกลงจะนายอดคงเหลือ
ของค่าเช่าแปรผันทีก่ องทรัสต์ได้รบั ชาระเกินทัง้ หมดทีเ่ หลืออยู่ดงั กล่าวไปหักกลบกับ
ค่าเช่าคงทีข่ องไตรมาสสุดท้ายทีก่ องทรัสต์มสี ทิ ธิได้รบั จากผูเ้ ช่าช่วง อย่างไรก็ดี หาก
ค่าเช่าคงที่ในไตรมาสสุดท้ายมีจานวนเงินน้อยกว่าค่าเช่าแปรผันที่กองทรัสต์ได้รบั
ชาระเกินทัง้ หมดที่เหลืออยู่ กองทรัสต์ตกลงจะนาเงินค่าเช่าแปรผันที่ได้รบั ไว้เกิน
ทัง้ หมดคืนให้แก่ผู้เช่าช่วงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีรบั รองรายงาน
ทางการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีของผูเ้ ช่าช่วง
นอกจากนี้ หากค่าเช่าแปรผันที่กองทรัสต์ได้รบั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีใด ๆ มีจานวน
มากกว่าหรือน้ อยกว่าค่าเช่าแปรผันสาหรับรอบปี บญ
ั ชีเดียวกันที่กองทรัสต์ควรจะ
ได้รบั ตามผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการคานวณตามสูตรในข้อ 2.2 ตามข้อมูลทางการเงินของผู้
เช่าช่วงทีป่ รากฏในรายงานทางการเงินทีร่ บั รองโดยผูส้ อบบัญชีของผูเ้ ช่าช่วงสาหรับ
ปรับปรุงค่าเช่าแปรผันประจารอบปี บญ
ั ชี กองทรัสต์จะชาระคืนค่าเช่าทีไ่ ด้รบั ไว้เกิน
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หรือผูเ้ ช่าช่วงจะจ่ายชาระค่าเช่าทีช่ าระไว้ขาด (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วัน นับจาก
วันทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รองรายงานทางการเงินสาหรับรอบปี บญ
ั ชีของผูเ้ ช่าช่วง
3. การคานวณค่าเช่ าในกรณี ที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ าช่ วงครัง้ ที่ สองและครัง้ ที่
สามเมื่อสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกครบกาหนด
ในกรณีท่มี ีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงเมื่อสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ ออายุฉบับแรกครบ
กาหนด คู่สญ
ั ญาตกลงให้ค่าเช่าคงทีส่ าหรับสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 2 (วันที่
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 3
(วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent)
ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะชาระค่าเช่าคงที่ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1
มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปี ตามทีร่ ะบุในตาราง
ด้านล่าง โดยแบ่งชาระเป็ นจานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
ค่าเช่าคงที่รายปี (บาท)
2564
221,189,216
2565
230,036,784
2566
239,652,323
2567
250,101,164
2568
261,455,757
2569
273,796,468
3.2 ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะชาระค่าเช่าแปรผันภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดย
ใช้หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้วธิ กี ารคานวณทีก่ าหนดในข้อ
2.2
อนึ่ง ในกรณีท่ขี อ้ กาหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ทเ่ี กี่ยวข้องกับ
การชาระค่าเช่าคงที่ และ/หรือค่าเช่าแปรผันมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไป
กองทรัสต์ แ ละผู้เ ช่ า ช่ ว งตกลงจะพิจ ารณาและหารือ ข้อ ก าหนดและเงื่อ นไข
เกีย่ วกับการชาระค่าเช่าคงที่ และ/หรือค่าเช่าแปรผัน ต่อไป
ในกรณีท่ผี ู้เช่าช่วงไม่มีความสามารถในการชาระค่าเช่าได้เต็มจานวนเมื่อถึง
กาหนดชาระแล้ว ให้ถอื ว่าค่าเช่าในจานวนทีก่ องทรัสต์ไม่ได้รบั ชาระเป็ นค่าเช่า
ค้างชาระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผเู้ ช่าช่วงชาระค่าเช่าค้างชาระ
ให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วันนับจากวันทีถ่ งึ กาหนดชาระ อนึ่ง การค้างชาระค่า
เช่าดังกล่าว ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องชาระดอกเบีย้ จากการผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อ
ปี โดยคานวณตามจานวนเงินทีค่ า้ งชาระและจานวนวันนับตัง้ แต่วนั ทีถ่ งึ กาหนด
ชาระจนถึงวันทีช่ าระเสร็จสิน้ เว้นแต่การค้างชาระค่าเช่าครัง้ แรกต่อปี และผูเ้ ช่า
ช่วงได้ชาระค่าเช่าค้างชาระดังกล่าวแล้วภายใน 30 วันนับจากวันทีถ่ ึงกาหนด
ช าระ ทัง้ นี้ หากผู้ เ ช่ า ช่ ว งช าระค่ า เช่ า ค้ า งช าระครัง้ แรกต่ อ ปี เ กิน ก าหนด
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ระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องชาระดอกเบีย้ จากการผิดนัดในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี โดยคานวณตามจานวนเงินทีค่ า้ งชาระและจานวนวันนับตัง้ แต่
วันทีถ่ งึ กาหนดชาระจนถึงวันทีช่ าระเสร็จสิน้ ทัง้ นี้ เงื่อนไขดังกล่าวในวรรคนี้ไม่
ใช้บงั คับกับกรณีการเลื่อนการชาระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าบางส่วนหรือ
ทัง้ หมดอันเนื่องมาจากเหตุ สุดวิสยั หรือการเลื่อนการชาระค่าเช่าในเดือนที่มี
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)
การเลื่อนการชาระค่า ในกรณี ท่ีเ กิด เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ดังต่ อ ไปนี้ ใ นระหว่ า งไตรมาสใด กองทรัสต์
ยินยอมให้ผเู้ ช่าช่วงเลื่อนชาระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดในระหว่างไตรมาสนัน้ โดยไม่ถอื
เช่าอันเนื่ องมาจาก
เป็ นเหตุผดิ นัดผิดสัญญาโดยฝา่ ยผูเ้ ช่าช่วง ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าช่วงยังคงมีหน้าทีใ่ นการชาระค่าเช่า
เหตุสุดวิ สยั
ส่วนทีย่ งั คงมีความสามารถในการชาระ (“ค่าเช่ าส่วนที่ มีความสามารถในการชาระ”)
(ถ้ามี) สาหรับไตรมาสนัน้ ตามหลักเกณฑ์การคานวณทีก่ าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
1. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตุสุดวิสยั ทีม่ ผี ลกระทบต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง ซึ่งไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลที่
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุ นัน้ จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคล
ทัวไปจะท
่
าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ เช่น อัคคีภยั น้าท่วม แผ่นดินไหว อุบตั เิ หตุท่ี
ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ และ (2) ส่งผลต่อการดาเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่
ว่าจะในเดือนที่เกิดเหตุสุดวิสยั หรือมีผลต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา และ (3) ทาให้
รายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ า
กว่ า รายได้ค่ า ห้อ งพัก เฉลี่ย ต่ อ เดือ นสาหรับ ช่ ว งระยะเวลาเดีย วกัน ในปี ก่ อ นหน้ า
เท่ากับ หรือมากกว่า ร้อยละ 20 แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 50
2. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตุสดุ วิสยั ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึง่ ไม่ได้มผี ลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง
เช่น การบัญ ญัติก ฎหมายหรือ การดาเนิน การอื่นใดของรัฐ สงคราม ข้อจ ากัด ทาง
กฎหมาย จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตุใด ๆ ทีม่ ผี ลทานองเดียวกัน
ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่ได้รบั ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดาเนินกิจการ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ว่าจะในเดือนทีเ่ กิดเหตุสดุ วิสยั หรือมีผลต่อเนื่องในระยะเวลา
ต่อมา และ (3) ทาให้
(ก) รายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลดลงต่ ากว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนสาหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี
ก่อนหน้า เท่ากับ หรือมากกว่า ร้อยละ 20 แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 50 และ
(ข) รายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มมี าตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา ลดลงต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่ อห้องสาหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกว่า ร้อยละ 15 (ถ้ามี)
3. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตุสุดวิสยั ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึง่ ไม่ได้มผี ลกระทบ
ต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ช่วง เช่น การบัญญัตกิ ฎหมายหรือการดาเนินการอื่นใดของรัฐ สงคราม ข้อจากัดทาง
กฎหมาย จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตุใด ๆ ทีม่ ผี ลทานองเดียวกัน
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ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่ได้รบั ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดาเนินกิจการ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ว่าจะในเดือนทีเ่ กิดเหตุสดุ วิสยั หรือมีผลต่อเนื่องในระยะเวลา
ต่อมา และ (3) ทาให้
(ก) รายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลดลงต่ ากว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนสาหรับช่วงระยะเวลาเดียวกั นในปี
ก่อนหน้า เท่ากับ หรือมากกว่า ร้อยละ 50 และ
(ข) รายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มมี าตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา ลดลงต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่ อห้องสาหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้า เท่ ากับ หรือ
มากกว่า ร้อยละ 15 แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 30 (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงได้รบั ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ในปี ก่อนหน้าด้วยเช่นกัน ให้นารายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
หรือ รายได้เ ฉลี่ยต่ อ ห้อ งของโรงแรมและรีสอร์ต ที่อ ยู่ในกลุ่ม การแข่งขัน ที่มีมาตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของปี ปจั จุบนั เทียบกับ
ค่าเฉลีย่ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้าปี ดงั กล่าว ซึง่ เป็ นปี ทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ช่ ว งไม่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากเหตุ สุ ด วิ ส ัย หรื อ การปิ ดปรับ ปรุ ง หรื อ ซ่ อ มแซมใหญ่
(Renovation) ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่าง ๆ ข้างต้นแทน
นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉลีย่ ต่อห้องของ
โรงแรมและรีสอร์ต ที่อ ยู่ ใ นกลุ่ ม การแข่ง ขัน ที่มีม าตรฐานเดีย วกัน ในเมือ งพัท ยา เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มเี หตุสุดวิสยั เกิดขึน้ หรือไม่ โดยในกรณีท่ไี ม่สามารถหา
รายได้เฉลีย่ ต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มการแข่งขันทีม่ มี าตรฐานเดียวกันใน
เมืองพัทยาในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้าได้ หรือไม่สามารถหารายได้ค่า
ห้องพักเฉลีย่ ต่อเดือนทีน่ ามาใช้ในการอ้างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้า
ได้ กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงจะตกลงร่วมกันในการใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือ
อัตราส่วนอื่นใดทีส่ ามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทัวไปมาเป็
่
นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แทน อนึ่ง หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้พจิ ารณาจากรายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อ
เดือนของโรงแรมฮิลตัน พัท ยาเป็ นหลัก และในกรณีท่กี องทรัสต์และผู้เช่าช่วงกาหนด
โรงแรมในกลุ่มการแข่งขันทีม่ มี าตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยามากกว่าหนึ่งแห่ง ให้คานวณ
รายได้เฉลีย่ ต่อห้องของกลุ่มการแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลีย่ (Simple Average) ของรายได้
เฉลีย่ ต่อห้องของแต่ละโรงแรมและรีสอร์ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มดังกล่าว
การยกเว้นค่าเช่าอัน
เนื่ องมาจากเหตุ
สุดวิ สยั

ในกรณี ท่ีเ กิด เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ดังต่ อ ไปนี้ ใ นระหว่ า งไตรมาสใด กองทรัสต์
ยินยอมยกเว้นค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดในระหว่างไตรมาสนัน้ ให้แก่ผเู้ ช่าช่วง โดยผูเ้ ช่า
ช่วงไม่จาเป็ นต้องชาระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดของช่วงระยะเวลานัน้ โดยไม่ถอื เป็ นเหตุ
ผิดนัดผิดสัญญาโดยฝ่ายผู้เช่าช่วง อย่างไรก็ดี ผู้เช่าช่วงยังคงมีหน้าที่ในการชาระค่าเช่า
ส่ว นที่มีค วามสามารถในการช าระ (ถ้า มี) ในระหว่ า งไตรมาสนัน้ ตามหลัก เกณฑ์ก าร
คานวณทีก่ าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
1. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตุสุดวิสยั ทีม่ ผี ลกระทบต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง ซึ่งไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลที่
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ประสบหรือใกล้จะประสบเหตุ นัน้ จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคล
ทัวไปจะท
่
าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ เช่น อัคคีภยั น้าท่วม แผ่นดินไหว อุบตั เิ หตุท่ี
ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ และ (2) ส่งผลต่อการดาเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่
ว่าจะในเดือนที่เกิดเหตุสุดวิสยั หรือมีผลต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา และ (3) ทาให้
รายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ า
กว่ า รายได้ค่ า ห้อ งพัก เฉลี่ย ต่ อ เดือ นสาหรับ ช่ ว งระยะเวลาเดีย วกัน ในปี ก่ อ นหน้ า
เท่ากับ หรือมากกว่า ร้อยละ 50
2. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตุสุดวิสยั ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึง่ ไม่ได้มผี ลกระทบ
ต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ช่วง เช่น การบัญญัตกิ ฎหมายหรือการดาเนินการอื่นใดของรัฐ สงคราม ข้อจากัดทาง
กฎหมาย จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือ สาเหตุใด ๆ ทีม่ ผี ลทานองเดียวกัน
ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่ได้รบั ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดาเนินกิจการ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ว่าจะในเดือนทีเ่ กิดเหตุสดุ วิสยั หรือมีผลต่อเนื่องในระยะเวลา
ต่อมา และ (3) ทาให้
(ก) รายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลดลงต่ ากว่ารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนสาหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี
ก่อนหน้า เท่ากับ หรือมากกว่า ร้อยละ 50 และ
(ข) รายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มมี าตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา ลดลงต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่ อห้องสาหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปี ก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกว่า ร้อยละ 30 (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงได้รบั ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ในปี ก่อนหน้าด้วยเช่นกัน ให้นารายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
หรือ รายได้เ ฉลี่ยต่ อ ห้อ งของโรงแรมและรีสอร์ต ที่อ ยู่ในกลุ่ม การแข่งขัน ที่มีมาตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของปี ปจั จุบนั เทียบกับ
ค่าเฉลีย่ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้าปี ดงั กล่าว ซึง่ เป็ นปี ทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ช่ ว งไม่ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากเหตุ สุ ด วิ ส ัย หรื อ การปิ ดปรับ ปรุ ง หรื อ ซ่ อ มแซมใหญ่
(Renovation) ใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีต่าง ๆ ข้างต้นแทน
นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉลี่ ยต่อห้องของ
โรงแรมและรีสอร์ต ที่อ ยู่ ใ นกลุ่ ม การแข่ง ขัน ที่มีม าตรฐานเดีย วกัน ในเมือ งพัท ยา เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาว่าได้มเี หตุสุดวิสยั เกิดขึน้ หรือไม่ โดยในกรณีท่ไี ม่สามารถหา
รายได้เฉลีย่ ต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มการแข่งขันทีม่ มี าตรฐานเดียวกันใน
เมืองพัทยาในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้าได้ หรือไม่สามารถหารายได้ค่า
ห้องพักเฉลีย่ ต่อเดือนทีน่ ามาใช้ในการอ้างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้า
ได้ กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงจะตกลงร่วมกันในการใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือ
อัตราส่วนอื่นใดทีส่ ามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทัวไปมาเป็
่
นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
แทน อนึ่ง หากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้พจิ ารณาจากรายได้ค่าห้องพักเฉลีย่ ต่อ
เดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นหลัก และในกรณีท่กี องทรัสต์และผู้เช่าช่วงกาหนด
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โรงแรมในกลุ่มการแข่งขันทีม่ มี าตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยามากกว่าหนึ่งแห่ง ให้คานวณ
รายได้เฉลีย่ ต่อห้องของกลุ่มการแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลีย่ (Simple Average) ของรายได้
เฉลีย่ ต่อห้องของแต่ละโรงแรมและรีสอร์ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มดังกล่าว
การคานวณค่าเช่าใน
กรณี ที่มีเลื่อนหรือการ
ยกเว้นการชาระค่า
เช่าอันเนื่ องมาจาก
เหตุสุดวิ สยั

ในกรณีท่มี กี ารเลื่อนหรือยกเว้นการชาระค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั ซึ่งเกิดขึน้ ใน
ระหว่างไตรมาสใด ให้ผเู้ ช่าช่วงมีสทิ ธิเลื่อนหรือได้รบั การยกเว้นการชาระค่าเช่าบางส่วน
หรือ ทัง้ หมดอัน เนื่ อ งมาจากเหตุ สุ ด วิสยั ของเดือ นที่เ กิด เหตุ ก ารณ์ ส าหรับ ไตรมาสนั น้
อย่างไรก็ดี ผูเ้ ช่าช่วงยังคงมีหน้าทีใ่ นการชาระค่าเช่าของเดือนทีเ่ กิดเหตุการณ์สาหรับไตร
มาสนั ้น หากเมื่ อ ค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ด ั ง ต่ อ ไปนี้ แ ล้ ว พบว่ า ผู้ เ ช่ า ช่ ว งยั ง คงมี
ความสามารถในการชาระค่าเช่าสาหรับไตรมาสนัน้ ได้ โดยการชาระค่าเช่าในส่วนนี้จะต้อง
ไม่กระทบต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาของผูเ้ ช่าช่วง โดยค่า
เช่าส่วนทีม่ คี วามสามารถในการชาระให้คานวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเช่าส่วนทีม่ คี วามสามารถในการชาระ = กก – ขข – คค – จ
โดยที่
กก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในรอบไตรมาสนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทานองเดียวกัน ค่าบริการ (Service Charge) ทีเ่ รียกเก็บจากผูร้ บั บริการ
รายได้หรือเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั จาก
การประกัน ภัย (ยกเว้น ค่ า สิน ไหมทดแทนซึ่ง ได้ร ับ จากการประกัน ภัย ธุ ร กิจ
หยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)) เงินค่าทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ และดอกเบีย้ รับ
ขข = ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในรอบไตร
มาสนัน้ ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ต้นทุนวัตถุดบิ และ
ของใช้ในการดาเนินงาน (Operating Supplies) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อุปกรณ์ ท่ใี ช้ใ นการดาเนิ นงานทดแทนของเดิม หรือเพิ่ม เติม ต้น ทุน เงินเดือ น
ค่าแรง และผลประโยชน์อ่นื ทีจ่ ่ายให้แก่ลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ฝึ ก อบรมลู ก จ้ า งและพนั ก งาน ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ซ่อมแซม และตกแต่ ง
โรงแรมฮิ ล ตั น พั ท ยา ให้ อ ยู่ ใ นสภาพดี ค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย ค่ า ภาษี แ ละ
ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ (ยกเว้ น ภาษี เ งิน ได้ นิ ติ บุ ค คล) ค่ า ธรรมเนี ย มในการ
บริหารงานและค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา เรียกเก็บ และต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดาเนินงานและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ทัง้ นี้ ไม่ ร วมถึง ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม ภาษี ธุ ร กิจ เฉพาะ หรือ ภาษี อ่ืน ใดในท านอง
เดียวกัน และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการซ่อมแซมโดยใช้เงินทุนทีก่ นั ไว้ในอดีตของซี
พีเอ็น พัทยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สนิ เดิม และดอกเบี้ยจ่ าย ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการกู้ยมื เงินหรือการจัดหาเงินที่ไ ม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา
คค = เงินสารองสาหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพื่อทดแทนหรือจัดหาเพิม่ เติม
เฟอร์นิ เ จอร์ อุ ป กรณ์ และพาหนะต่ า ง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน พัท ยา (FF&E
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Reserve Deduction) ตามทีร่ ะบุในสัญญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึง่ ทา
ระหว่างผูเ้ ช่าช่วงกับผูบ้ ริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
จ = เงินสารองสาหรับรายการตามข้อ ขข และ คค สาหรับช่วงเวลา 45 วันนับจาก
วันทีส่ น้ิ สุดไตรมาสนัน้ ๆ
การชาระค่าเช่าใน
กรณี ที่มีการเลื่อนการ
ชาระเนื่ องจากเหตุ
สุดวิ สยั

หากในไตรมาสใดที่มีการเลื่อนการชาระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดอันเนื่องมาจากเหตุ
สุดวิสยั ให้ผเู้ ช่าช่วงชาระค่าเช่าส่วนทีม่ คี วามสามารถในการชาระในรอบไตรมาสนัน้ ๆ (ถ้า
มี) โดยใช้หลักเกณฑ์การคานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ทร่ี ะบุในหัวข้อ “การคานวณค่าเช่า
ในกรณีทมี ่ เี ลือ่ นการชาระค่าเช่าอันเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิสยั ”
ทัง้ นี้ หากในไตรมาสใด ๆ ซึง่ เป็ นไตรมาสทีพ่ น้ เหตุการณ์ในกรณีทม่ี กี ารเลื่อนการชาระค่า
เช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ให้ผเู้ ช่าช่วงชาระค่าเช่าในรอบไตรมาส
ของเหตุการณ์ปกติดงั กล่าวนัน้ ให้แก่กองทรัสต์ตามลาดับการชาระหนี้ดงั ต่อไปนี้
1. ค่าเช่าผิดนัดใด ๆ (ถ้ามี)
2. ค่าเช่าคงทีข่ องเหตุการณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ๆ
3. ค่าเช่าแปรผันของเหตุการณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ๆ (ถ้ามี)
4. ค่าเช่าคงทีส่ ว่ นทีไ่ ด้มกี ารเลื่อนการชาระเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั (ถ้ามี)
5. ค่าเช่าแปรผันส่วนทีไ่ ด้มกี ารเลื่อนการชาระเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั (ถ้ามี)
6. ดอกเบีย้ ของค่าเช่าผิดนัดใด ๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง หากในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ ซึง่ เป็ นไตรมาสที่พน้ เหตุการณ์ในกรณีท่มี กี ารเลื่อน
การชาระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั และผูเ้ ช่าช่วงยังคงมีกาไร
สุทธิหลังหักภาษีซง่ึ คงเหลือหลังจากทีไ่ ด้มกี ารคานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ปกติตามทีร่ ะบุ
ในสัญญาแล้ว ผูเ้ ช่าช่วงตกลงทีจ่ ะชาระค่าเช่าส่วนทีไ่ ด้มกี ารเลื่อนการชาระเนื่องจากเหตุ
สุ ด วิส ัย ตามข้อ 4 และข้อ 5 ข้า งต้ น ในรอบไตรมาสสะสมดัง กล่ า วจนถึง วัน ที่ส้ิน สุ ด
ระยะเวลาการเช่ า ตามสัญ ญาฉบับ นี้ (ทัง้ นี้ ให้เ งื่อ นไขในข้อ นี้ บ ัง คับ ใช้ก ับ วัน ที่ส้นิ สุ ด
ระยะเวลาการเช่าของสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุโดยอนุ โลม) อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ตกลง
ให้ผเู้ ช่าช่วงไม่ตอ้ งชาระดอกเบีย้ จากการผิดนัดชาระค่าเช่าในงวดใด ๆ หรือค่าเสียหายใด
ๆ อันเกิดจากการค้างชาระค่าเช่าหรือการชาระค่าเช่าล่าช้าใด ๆ อันเกิดขึน้ หรือเป็ นผล
เกีย่ วเนื่องมาจากการเลื่อนการชาระอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว
ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องไม่คา้ งชาระค่าเช่าไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน หากผู้เช่าช่วงมีค่าเช่าค้างชาระ ผู้เช่าช่วงจะต้องชาระค่าเช่าค้างชาระแก่
กองทรัสต์ให้เสร็จสิน้ ก่อนทีส่ ญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุจะมีผลใช้บงั คับ

โรงแรมและรีสอร์ตที่
อยู่ในกลุม่ การแข่งขัน
ที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ในเมืองพัทยา

ให้หมายถึง โรงแรมและรีสอร์ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มการแข่งขันทีม่ มี าตรฐานเดียวกันกับโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ในเมืองพัทยา ตามทีก่ องทรัสต์และผูเ้ ช่ าช่วงอาจกาหนดหรือตกลงกันขึน้ และ
จะได้ระบุในงบประมาณการดาเนินการประจาปี (Annual Operating Budget) ของโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา หรือทีค่ ู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงกันในแต่ละปี ภายหลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มผี ล
ใช้บงั คับ โดยอาจพิจารณาจากสถานทีแ่ ละระยะห่างจากโรงแรมฮิลตัน พัทยา รายละเอียด
ลักษณะของทรัพย์สนิ โดยละเอียด หรือหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ทีก่ องทรัสต์จะสามารถนามาใช้ใน
การเทียบเคียงได้ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึน้ อาทิเช่น โรงแรมที่ตงั ้ อยู่บนถนน
พัทยาสาย 2 และถนนพัทยา-นาเกลือ และมีระดับราคาใกล้เคียงกัน เป็ นต้น
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หน้ าที่ของกองทรัสต์

1. กองทรัสต์จะดาเนินการให้ผใู้ ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าอาคารส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง
ในสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ ณ วันเริม่ ระยะเวลาการเช่า
2. กองทรัสต์จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้าง หรือส่วนประกอบทีส่ าคัญ
ของอาคาร (Structural Repairs) ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นทุน (Capital Expenditure) ซึง่ ไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ น FF&E รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ น FF&E ในส่วนทีเ่ กิน FF&E Reserve
ทัง้ นี้ ผู้เช่าช่วงจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เป็ น FF&E ในส่วนที่ไม่เกิน FF&E
Reserve นอกจากนี้ ในกรณีท่สี ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงโดยไม่มกี ารต่ออายุสญ
ั ญาหรือ
ในกรณีท่สี ญ
ั ญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตันพัทยาสิน้ สุดลง แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึ้น
ภายหลัง ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะส่งมอบเงินทีค่ งเหลือในบัญชีซง่ึ สารองเป็ น ค่าใช้จ่ายที่
เป็ น FF&E ทัง้ หมดให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลทีก่ องทรัสต์กาหนด
นอกจากนี้ ผู้เ ช่ า ช่ ว งยิน ยอมให้ก องทรัส ต์ป รับ ปรุ ง ค่ า เช่ า คงที่ห ากกองทรัสต์ ไ ด้
ดาเนินการปรับปรุงหรือ ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้า ง
หรือส่วนประกอบทีส่ าคัญของอาคาร (Structural Repairs) แล้ว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงที่
จะร่วมกันพิจารณาค่าเช่าใหม่ โดยกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 6 เดือ นนั บ จากวัน ที่ก องทรัส ต์ ไ ด้
ดาเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ดังกล่าว หรือระยะเวลาใดที่
คู่สญ
ั ญาจะได้ตกลงร่วมกัน
3. หากกองทรัสต์ได้ดาเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในรอบปี บญ
ั ชี
ใด ๆ กองทรัส ต์ ยิน ยอมให้ผู้เ ช่ า ช่ ว งเลื่อ นช าระค่ า เช่ า ในเดือ นที่มีป รับ ปรุ ง หรือ
ซ่อ มแซมใหญ่ (Renovation) ในระหว่ างไตรมาสนัน้ โดยไม่ ถือ เป็ น เหตุ ผิดนัด ผิด
สัญญาโดยผู้เช่าช่ วง และผู้เ ช่าช่ว งจะต้องชาระค่า เช่าในส่วนนี้ภายในรอบปี บญ
ั ชี
เดียวกัน โดยการชาระค่าเช่าจะไม่สร้างปญั หาสภาพคล่องแก่ผู้เช่าช่วงและไม่ส่งผล
กระทบต่อหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง
ทัง้ นี้ ผู้เ ช่ า ช่ ว งจะต้อ งระบุ แ ผนการปรับ ปรุ ง หรือ ซ่ อ มแซมใหญ่ (Renovation) ใน
งบประมาณการดาเนินการประจาปี (Annual Operating Budget) ซึ่งได้แจ้งให้
กองทรัสต์ท ราบ และงบประมาณค่ าใช้จ่ ายที่เ ป็ น ทุ น ประจ าปี (Annual Capital
Expenditure Budget) ของโรงแรมฮิลตัน พัทยาทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ย
ร่วมกันแล้ว
4. เมื่อจะต้องมีการเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแทน หรือเพิม่ เติมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง กองทรัสต์
จะดาเนินการเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแทน หรือเพิม่ เติมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงด้วยค่าใช้จ่าย
ของกองทรัสต์ โดยให้ถอื ว่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแทน หรือเพิม่ เติมดังกล่าว
เป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้
5. กองทรัสต์จะดาเนินการร่วมกับผูใ้ ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าอาคารดังต่อไปนี้ โดยจะใช้
ความพยายามดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มผี ลใช้
บังคับ หรือระยะเวลาใดทีค่ ่สู ญ
ั ญาจะได้ตกลงร่วมกัน ทัง้ นี้ หากมีเหตุขดั ข้องประการ
ใด กองทรัสต์จะแจ้งให้ผเู้ ช่าช่วงทราบโดยพลัน
(ก) ดาเนินการให้มกี ารแปลงหนี้ใหม่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าห้องพัก และสัญญาบริการต่าง
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ๆ เพื่อให้ผเู้ ช่าช่วงเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่
สัญญาฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ
(ข) ดาเนิน การอื่น ใดที่จ าเป็ นตามสมควรเพื่อให้ผู้เ ช่า ช่ว งสามารถประกอบธุ รกิจ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา และได้รบั ผลประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวบนทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ช่วงได้อย่างต่อเนื่องนับจากวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ
6. กองทรัสต์จะไม่กระทาการใด ๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระทาการใด ๆ ทีม่ ผี ลหรือ
จะส่งผลทาให้ผเู้ ช่าช่วงไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงได้ ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน
7. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ ได้แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้า และรายได้รบั ล่วงหน้าอื่นใด (ถ้ามี)
ซึง่ รวมถึงเงินประกันทีเ่ กิดขึน้ จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ทผ่ี เู้ ช่าช่วง
ควรจะได้รบั จากผูพ้ กั อาศัย และผูใ้ ห้เช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าอาคารได้รบั ไว้ล่วงหน้าทัง้
ก่อนและในวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ กองทรัสต์จะดาเนินการให้ผใู้ ห้เช่าภายใต้
สัญญาเช่าอาคารแจ้งให้ผู้เช่าช่วงทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้แก่ผู้เช่า
ช่ว งภายใน 30 วัน นับจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี้ มีผ ลใช้บงั คับ หรือ ในกรณี ท่ผี ู้ใ ห้เ ช่ า
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าอาคารได้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มี
ผลใช้บ ัง คับ กองทรัส ต์จ ะดาเนิ น การให้ผู้ใ ห้เ ช่ า ภายใต้สญ
ั ญาเช่ า อาคารส่ง มอบ
ผลประโยชน์ ดงั กล่าวให้แก่ผู้เช่าช่วงภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั ผลประโยชน์
ดังกล่าว
หน้ าที่ของผูเ้ ช่าช่วง

1. ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเยีย่ งผูป้ ระกอบกิจการโรงแรมโดยทัวไป
่
ใช้ในการคัดเลือกและการจ้างบุคคลใดเพื่อเข้าบริหารกิจการโรงแรม ฮิลตัน พัทยา
หรือเพื่อเข้าปฏิบตั งิ านหรือหน้าทีใ่ ด ๆ ภายใต้วตั ถุประสงค์ของการเช่าช่วงตามทีร่ ะบุ
ไว้ใ นสัญ ญาฉบับ นี้ โดยจะต้ อ งเป็ น ไปตามที่ก ฎหมายก าหนด รวมทัง้ การดู แ ล
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงให้อยู่ในสภาพทีด่ ตี ลอดระยะเวลาการเช่า
2. เพื่อให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงอยู่ในสภาพทีด่ แี ละเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์
ดัง ที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญาฉบับ นี้ ผู้เ ช่ า ช่ ว งจะรับ ผิด ชอบในการดู แ ล ( Maintenance)
ซ่อมแซม (Repairs) หรือการกระทาใด ๆ ทัง้ ปวงบนทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงในกรณี ท่ี
จาเป็ นตามความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา เพื่อให้ทรัพย์สนิ ที่
เช่าช่วงมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงานตามงบประมาณการดาเนินการ (Operating Budget) ซึง่ ได้แจ้งให้
กองทรัสต์ทราบ และงบประมาณค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นทุน (Capital Expenditure Budget)
ทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยร่วมกันอนุมตั ติ ามข้อกาหนดในสัญญาฉบับนี้
3. ผูเ้ ช่าช่วงจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ สัญญาเช่าทีด่ นิ และ
สัญญาเช่าอาคารอย่างเคร่งครัด และผูเ้ ช่าช่วงจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัด
หรือผิดสัญญา หรืออาจเป็ นการผิดนัดหรือผิดสัญญาเช่าที่ดนิ และสัญญาเช่าอาคาร
หรือเงื่อนไขใด ๆ หรือกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้สญ
ั ญาเช่าที่ดนิ และสัญญาเช่า
อาคารถูกบอกเลิกหรือเพิกถอนโดยผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาเช่าทีด่ นิ และสัญญาเช่าอาคาร
และผู้เช่าช่วงจะบอกกล่าวให้กองทรัสต์ทราบเป็ นหนังสือทันทีท่เี กิดเหตุการณ์ใด ๆ
อันเป็ นการผิดนัดหรือผิดสัญญา หรืออาจเป็ นการผิดนัดหรือผิดสัญญาเช่าที่ดนิ และ
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สัญญาเช่าอาคาร หรือเงื่อนไขใด ๆ หรือการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้สญ
ั ญาเช่า
ทีด่ นิ และสัญญาเช่าอาคารถูกบอกเลิกหรือเพิกถอนโดยผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาเช่าที่ดนิ
และสัญญาเช่าอาคารดังกล่าว
4. ผู้เช่าช่วงต้องไม่กระทาการหรือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทาการใด ๆ บน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง ซึง่ เป็ นการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือการกระทาดังกล่าวอาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีลกั ษณะ
เป็ นทีน่ ่ ารังเกียจหรือก่อให้เกิดภยันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนราคาญ
แก่บุคคลภายนอกและกองทรัสต์ และกรณีทเ่ี กิดปญั หาหรือความเสียหายดังกล่าว ผู้
เช่าช่วงมีหน้ าที่ท่จี ะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปญั หาหรือความ
เสียหายดังกล่าว รวมถึงการทาความตกลงและเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
กระทาของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
5. ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะไม่จ่ายเงินปนั ผลหรือลดทุนจดทะเบียนของผูเ้ ช่าช่วง หากผูเ้ ช่าช่วง
มีค่าเช่าค้างชาระต่ อกองทรัสต์ ในกรณีท่มี เี ลื่อนหรือการยกเว้นการชาระค่าเช่าอัน
เนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั และ/หรือในกรณีทผ่ี เู้ ช่าช่วงผิดนัดหรือผิดสัญญาตามเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในสัญญาฉบับนี้
6. ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะไม่ก่อหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ เว้นแต่การก่อหนี้หรือภาระผูกพันอัน
เกิดขึน้ ในทางการค้าปกติของผู้เช่าช่วง หรือเนื่องจากหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการ
เช่าช่วงทีร่ ะบุไว้ในสัญญาฉบับนี้และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ดาเนินการของกิจการโรงแรม หรือการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้หรือสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะดารงสัดส่วนของหนี้สนิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้
เช่าช่วงไว้ในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1 โดยคานวณเฉพาะการก่อหนี้ซง่ึ เป็ นการกูย้ มื เงิน
จากสถาบันการเงินหรือการออกตราสารหนี้ โดยไม่รวมถึงการกูย้ มื เงินจากผูถ้ อื หุน้
7. ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะจัดให้มแี ละจะดารงไว้ซ่งึ ใบอนุ ญาตต่าง ๆ ที่สาคัญต่อการประกอบ
กิจการโรงแรมตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้
8. ผูเ้ ช่าช่วงจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง
9. ผู้เช่าช่วงจะต้องรับผิดชดใช้ และกระทาการใด ๆ อันเป็ นการป้องกันให้กองทรัสต์
ปลอดจากการเรียกร้องใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเพื่อการประกอบ
ธุรกิจของผูเ้ ช่าช่วง และ/หรือการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีห่ รือภาระผูกพันในส่วน
ของผู้เช่าช่วงตามที่ระบุในสัญญานี้ รวมถึงการกระทาของตัวแทน และ/หรือบริวาร
ของผูเ้ ช่าช่วง ในกรณีทก่ี องทรัสต์ถูกฟ้องร้อง ถูกเรียกร้องให้รบั ผิด หรือถูกดาเนินคดี
เนื่องจากเหตุดงั กล่าว ผูเ้ ช่าช่วงจะปลดเปลื้องความรับผิดให้แก่กองทรัสต์โดยทั นที
โดยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าช่วงแต่เพียงฝา่ ยเดียว ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าช่วงในส่วนนี้ไม่
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามงบประมาณการดาเนินการ (Operating Budget) ซึ่งได้แจ้งให้
กองทรัสต์ทราบ หรืองบประมาณค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นทุน (Capital Expenditure Budget)
ทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยได้ร่วมกันอนุมตั ิ
10. การกระทาทีส่ าคัญบางประการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของผูเ้ ช่าช่วงทัง้ หมดหรือ
บางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น , การก่อหลักประกันในทรัพย์สนิ ของผู้เช่าช่วง ซึ่ง
รวมถึง ทรัพ ย์สิน ที่ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิจ โรงแรมฮิลตัน พัท ยา, การให้เ ช่ า ช่ ว ง
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ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ช่ ว งซึ่ง คิด เป็ น พื้น ที่เ กิน กว่ า ร้อ ยละ 50 ของพื้น ที่เ ช่ า ทัง้ หมดของ
ทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นต้น ผูเ้ ช่าช่วงจะทาได้ก็
ต่อเมื่อ (ก) ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ หรือ (ข) เป็ นกรณี
ทีไ่ ด้ระบุไว้ในงบประมาณการดาเนินการประจาปี (Annual Operating Budget) ซึง่ ได้
แจ้ง ให้กองทรัสต์ท ราบแล้ว และงบประมาณค่ าใช้จ่ ายที่เ ป็ น ทุน ประจ าปี (Annual
Capital Expenditure Budget) ของโรงแรมฮิลตัน พัทยาที่ได้รบั อนุ มตั ริ ่วมกันโดย
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยแล้ว
11. หน้าทีอ่ ่นื ๆ ทีร่ ะบุภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วง เช่น การจัดทาและนาส่งรายงานทางการเงิน
งบประมาณการดาเนินการและงบประมาณค่าใช้จา่ ยฝา่ ยทุนให้แก่กองทรัสต์ การชาระ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ (หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน) เป็ นต้น
การประกันภัย

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะจัดให้มกี ารทาประกันภัยดังต่อไปนี้
1.1 ประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ (Property All Risks Insurance) ประกันภัย
เครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance) ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance) และประกันภัย ก่อ การร้าย (Political
Violence Insurance) กับ ผู้ร ับ ประกัน ภัย ที่มีอ ยู่ ณ ป จั จุ บ ัน โดยระบุ ช่ือ ให้
กองทรัสต์ เ ป็ น ผู้ร ับ ผลประโยชน์ ร่ ว มกับ ผู้เ ช่ า ช่ ว ง รวมทัง้ ผู้ใ ห้เ ช่ า อาคารแก่
กองทรัสต์ และบริษทั ในเครือเซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษทั ในกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ซึง่
วงเงินประกันความเสีย่ งภัยในทรัพย์สนิ (Property All Risks Insurance) ต้อง
ครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สนิ ทัง้ หมด (รวมฐานรากของอาคาร) ตามวิธตี ้นทุน
ทดแทนใหม่ก่อนหักค่าเสื่อมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมูลค่า
ทีด่ นิ )
1.2 ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่อ
คุม้ ครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวติ และความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ต่อ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้ ภายใต้จ านวนทุ นประกัน ข้อ กาหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกัน ภัย ที่
กองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงเห็นชอบร่วมกัน นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าช่วงตกลงรับผิดชอบในเบีย้
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว
2. ผูเ้ ช่าช่วงตกลงทีจ่ ะใช้ความพยายามอย่างดีทส่ี ดุ ในการร่วมดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ น
เพื่อเรียกร้องให้บริษทั ประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนอันพึงได้รบั โดยเร็ว

การโอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า 1. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าช่วงไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้
สัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
ช่วงและการให้เช่าช่วง
ล่วงหน้าจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เว้นแต่เป็ นการโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่
ดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งมีคุณสมบัติและมีความสามารถที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ได้ ในกรณีท่กี องทรัสต์ยนิ ยอมให้ผู้เช่าช่วงโอนสิทธิ
และ/หรือหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ ผูเ้ ช่าช่วงจะต้องดาเนินการให้ผรู้ บั โอนยินยอมเข้า
ผูกพันตามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีก่ าหนดในสัญญาฉบับนี้ โดยระยะเวลาการเช่าทีโ่ อนไปยัง
ผูร้ บั โอนจะต้องมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผูเ้ ช่าช่วงที่
เหลืออยู่ตามสัญญาฉบับนี้
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ทัง้ นี้ “บริ ษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา” หมายถึง (ก) บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้ หรือ (ข)
บริษัทที่บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั นัน้ หรือ (ค) บริษทั ทีถ่ ูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริม่ จากการถือ
หุน้ ของบริษทั ตาม (ข) ในบริษทั ทีถ่ ูกถือหุน้ โดยการถือหุน้ ของบริษทั ดังกล่าวในแต่ละ
ทอดมีจานวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ที่
ถูกถือหุน้ นัน้ (ง) บริษทั ทีเ่ ซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษทั ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ทีถ่ ูกถือหุน้ นัน้ หรือ (จ) บริษทั ทีเ่ ซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษทั ตาม (ก)
(ข) (ค) หรือ (ง) มีอานาจควบคุมในเรื่องการกาหนดนโยบายทางการเงินและการ
ดาเนินงานของบริษทั เพื่อให้ได้มาซึง่ ประโยชน์จากกิจการต่าง ๆ ของบริษทั นัน้
2. กองทรัสต์ยิน ยอมให้ผู้เช่ า ช่ว งสามารถให้เ ช่า ช่ วงพื้นที่ใ นทรัพย์สินที่เ ช่า ช่ วงตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่าช่วงตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
3. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ กองทรัสต์ไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ภายใต้
สัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
ล่วงหน้าจากผูเ้ ช่าช่วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทรัพย์สินเสียหายและ 1. ในกรณีท่ที ่ดี นิ อันเป็ นที่ตงั ้ ของทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงถูกเวนคืนหรือทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วง
เสียหายไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญโดยไม่ใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ายใด ทา
การถูกเวนคืน
ให้ผู้เช่าช่วงไม่อาจใช้ทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงเพื่อประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจโรงแรม
ต่อไปได้ ให้ถอื ว่าสัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงในวันทีท่ รัพย์สนิ ดังกล่าวได้รบั ความเสียหาย
หรือถูกเวนคืน โดยทีค่ ่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ายไม่มสี ทิ ธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย เงิน หรือ
ประโยชน์ ตอบแทนอื่นใดจากคู่ส ญ
ั ญาอีก ฝ่า ยหนึ่ง ได้ เว้น แต่ ค่า เสีย หายที่เ กิด ขึ้น
เนื่องจากการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลง
2. ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วน และกองทรัสต์ และผูเ้ ช่า
ช่วงมีความเห็นร่วมกันว่าทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงซึ่งเสียหายหรือถูกเวนคืนบางส่วนยัง
สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ ให้ถอื ว่าสัญญานี้ยงั มีผล
ใช้บงั คับต่อไป เฉพาะในส่วนของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงในส่วนทีไ่ ม่เสียหายและยังอยู่ใน
สภาพทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถอื ว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สนิ ที่
เช่าช่วงกันตามสัญญาฉบับนี้ต่อไปโดยคู่สญ
ั ญาจะร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการปรับอัตราค่าเช่าให้สอดคล้องกับสภาพของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงทีเ่ สียหายหรือถูก
เวนคืนบางส่วนตามสมควร
เหตุ ผิ ดนั ดหรื อ เหตุ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามทีร่ ะบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี้
(1) ในกรณีท่ผี ู้เช่าช่วงจงใจฝ่าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้
แห่งการเลิ กสัญญา
หรือผิดคารับรองทีใ่ ห้ไว้ในสัญญานี้
(2) ในกรณีผู้เช่าช่วงปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขของสัญญากู้ยมื เงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระ
หนี้สนิ อื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้เช่าช่วง และอาจนาผู้เช่าช่วงไปสู่ภาวะล้มละลาย หรือฟื้ นฟู
กิจการ โดยผูเ้ ช่าช่วงไม่สามารถทาการแก้ไขเหตุดงั กล่าวให้เสร็จสิน้
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(3) เมื่อ มีก ารแก้ไ ขเปลี่ย นแปลง การงดเว้น หรือ ยกเลิก ใบอนุ ญ าต หนัง สือ รับ รอง
หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ทีผ่ เู้ ช่าช่วงได้รบั จากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
บุคคล หรือนิตบิ ุคคลใด ๆ ซึง่ ผูเ้ ช่าช่วงจาเป็ นต้องมีไว้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจ
หลัก ของผูเ้ ช่าช่วงและเหตุดงั กล่าวเป็ นเหตุทไ่ี ม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ภายใน
ระยะเวลาที่กองทรัสต์และผู้เช่าช่วงจะได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา
(4) เมื่อผูเ้ ช่าช่วงถูกดาเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคาสังของรั
่
ฐ หรือเพราะกรณีอ่นื ใด
อันมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ติ ามสัญญา
ฉบับนี้ของผูเ้ ช่าช่วง หรืออานาจในการดาเนินการหรือประกอบธุรกิจ ของผูเ้ ช่าช่วง
ต้องเปลีย่ นแปลงหรือสะดุดลง หรือทรัพย์สนิ หรือรายได้ของผู้เช่าช่วง ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วน ต้องถูกยึด อายัด เวนคืน หรือตกเป็ นของรัฐ ซึ่งกองทรัสต์เห็นว่ามี
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของผูเ้ ช่าช่วงในการปฏิบตั ติ าม
สัญญานี้
(5) ในกรณีท่ผี ู้เ ช่าช่วงได้ห ยุดประกอบกิจการทัง้ หมด หรือบางส่วนที่สาคัญซึ่งทาให้
กองทรัสต์ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงได้ซง่ึ ส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา
(6) ในกรณีท่ผี ู้เช่าช่วงถูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสังให้
่ ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ ตอนการเลิกบริษทั การชาระบัญชี หรือศาลมีคาสังให้
่ ฟ้ื นฟูกจิ การของผูเ้ ช่าช่วง
ซึง่ กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้เช่าช่วงในการชาระหนี้ หรือ
ปฏิบตั ติ ามสัญญานี้
(7) ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้เช่าช่วง มีมติให้
ขายหรือโอนกิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือควบบริษทั กับ
บุคคลอื่น ซึง่ กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อการชาระค่า
เช่าหรือการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากกองทรัสต์
(8) ในกรณีท่กี องทรัสต์จงใจฝ่าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานี้
หรือผิดคารับรองทีใ่ ห้ไว้ในสัญญานี้
(9) เมื่อ กองทรัสต์ไ ม่สามารถเข้าเป็ น ผู้ทรงสิท ธิก ารเช่าในทรัพย์สนิ ที่เช่ าช่ว งภายใต้
สัญญาเช่าอาคารได้ หรือกองทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิในการใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเนื่องจากการ
เลิกสัญญาเช่าอาคาร
(10) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี้
(11) คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(12) ในกรณีทม่ี กี ฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. มีคาสังให้
่ เลิก
กองทรัสต์โดยทีก่ องทรัสต์มไิ ด้ฝา่ ฝืน และ/หรือปฏิบตั ผิ ดิ กฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/
หรือกฎระเบียบอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของผูเ้ ช่าช่วง และกองทรัสต์
ได้แ จ้ง ให้ผู้เ ช่ า ช่ ว งทราบถึง การเลิก กองทรัส ต์เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรแล้ว โดยที่
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายมีหน้าที่ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อ
ไม่ให้สญ
ั ญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย หรือจากคาสังของ
่
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หน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมายหรือคาสังของหน่
่
วยงานใด ๆ ของรัฐ
ทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ เช่น การจัดตัง้ หรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและ
หน้าทีท่ ก่ี องทรัสต์มอี ยู่ตามสัญญาฉบับนี้แล้วก็ตาม
(13) ในกรณีทท่ี ด่ี นิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญตกอยู่
ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสารวจ เพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือ
กฎหมายอันเกีย่ วกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ ทาให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงได้อย่างมีนยั สาคัญ
ั ญา ผูเ้ ช่าช่วงตกลงจะดาเนินการต่อไปนี้
ผลของการผิ ดนัดหรือ 1. สัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงโดยไม่มกี ารต่ออายุสญ
1.1 ส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงคืนให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลทีก่ องทรัสต์กาหนดเพื่อ
ผล อั น เกิ ด จา กเห ตุ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ในสภาพทีเ่ หมาะสมและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ดงั ที่
แห่งการเลิ กสัญญา
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
1.2 ชาระค่าเช่าคงทีแ่ ละค่าเช่าแปรผันตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญาฉบับนี้ โดย
คานวณตามสัดส่วนจากระยะเวลาการเช่าจริงให้แก่กองทรัสต์ภายใน 60 วันนับ
จากวันทีม่ ผี ลเป็ นการเลิกสัญญาฉบับนี้
1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ทผ่ี เู้ ช่าช่วงได้รบั ไว้ล่วงหน้า อาทิ
เช่น ค่าเช่ารับล่วงหน้า และรายได้รบั ล่วงหน้าอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้ เงินประกัน
ให้แก่ กองทรัสต์ หรือบุคคลทีก่ องทรัสต์กาหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
อนึ่ง (ก) ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าช่วงได้รบั ผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวันทีส่ ญ
ั ญา
ฉบับ นี้ ส้ิน สุ ด ลง ผู้ เ ช่ า ช่ ว งตกลงที่ จ ะส่ ง มอบผลประโยชน์ ด ัง กล่ า ว ให้ แ ก่
กองทรัสต์ หรือ บุ ค คลที่ก องทรัสต์ก าหนดเพื่อ ประโยชน์ ข องกองทรัสต์ต าม
ข้อ ก าหนดในข้ อ นี้ และ (ข) ในกรณี ท่ี ก องทรัส ต์ หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดได้ ร ับ
ผลประโยชน์ใด ๆ ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ทผ่ี เู้ ช่าช่วงควรจะได้รบั ก่อนวันทีส่ ญ
ั ญา
ฉบับนี้จะสิน้ สุดลง กองทรัสต์ตกลงทีจ่ ะดาเนินการให้มกี ารส่งมอบผลประโยชน์
ดังกล่าวคืนให้แก่ผู้เช่าช่วง โดยทัง้ สองกรณีดงั กล่าว คู่สญ
ั ญาตกลงจะส่งมอบ
ผลประโยชน์ ด ัง กล่ า วให้แ ก่ คู่ส ญ
ั ญาอีก ฝ่า ยหนึ่ ง ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ที่
สัญญาฉบับนี้จะสิน้ สุดลงหรือวันทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์นนั ้ (แล้วแต่กรณี)
1.4 ให้ความร่ วมมือ ตามจาเป็ นและสมควรเพื่อให้บุค คลที่ก องทรัสต์ก าหนดเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ สามารถดาเนินกิจการโรงแรมได้อย่างต่ อเนื่องตาม
กฎหมาย และ/หรือตามที่หน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด ภายในเวลาอัน
สมควรหลังได้รบั คาร้องขอจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์ อ ั กษร ทัง้ นี้ โดยไม่
เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทรัสต์ รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือกองทรัสต์
หรือบุคคลทีก่ องทรัสต์กาหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ในการโอนหรือการให้
ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือการโอนสิทธิและหน้าทีต่ ามสัญญา
ต่ าง ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่ สามารถหาผู้เช่ าช่ วงรายใหม่ม าเช่า ช่ว ง
ทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงแทนได้ ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงเพื่อ
ประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปจนกว่ากองทรัสต์จะสามารถหาผูเ้ ช่า
ช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงต่อไปได้ โดยทีร่ ะยะเวลาการเช่าที่ ต่อ
ออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลาการเช่า

ส่วนที่ 2.4 หน้า 29

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

อย่างไรก็ดี ให้ถอื ว่าผูเ้ ช่าช่วงไม่มหี น้าทีท่ จ่ี ะเช่าช่วงทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงต่อไปใน
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวหากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผูเ้ ช่าช่วงมีขอ้ จากัด
หรือพ้นวิสยั
2. ในกรณีทส่ี ญ
ั ญานี้เลิกกัน คู่สญ
ั ญาย่อมไม่สน้ิ สิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย
ใด ๆ ที่ได้มอี ยู่ก่อนมีการเลิกสัญญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึน้ อันเนื่องจาก
การเลิกสัญญา และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
อนึ่ง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้และระยะเวลาใด ๆ ทีไ่ ด้ขยายออกไป
คู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งไม่มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงกับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่ง หาก
ไม่มเี หตุผดิ นัดผิดสัญญาใด ๆ ทีเ่ กิดโดยคู่สญ
ั ญาฝา่ ยนัน้
สรุปสาระสาคัญของสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์
ผูเ้ ช่า

บริษทั ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จากัด (“ผูเ้ ช่า”)

ผูใ้ ห้เช่า

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”)

ทรัพย์สินที่เช่า

อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ ทัง้ ทีต่ ดิ ตรึงตราและไม่ตดิ ตรึงตราถาวร รวมทัง้ อุปกรณ์
อื่นใดทีใ่ ช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออานวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กั อาศัย
และ/หรือผูใ้ ช้บริการอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึง่ ตัง้ และ/หรือติดตรึง
ตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ ทีข่ องอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
หรือบนพืน้ ผิวของตัวอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึง่ กองทรัสต์เป็ นผู้มี
กรรมสิทธิ ์ รวมทัง้ สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว แต่ทงั ้ นี้ไม่ใช่
ทรัพย์สนิ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ระยะเวลาการเช่าและ
เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมือ่ สัญญา
เช่าครบกาหนด

เป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับ และคู่สญ
ั ญาตกลงต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าฉบับนี้โดยอัตโนมัตเิ มื่อมีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ
ระหว่างผูเ้ ช่าและกองทรัสต์ โดยให้สญ
ั ญาเช่าสังหาริมทรัพย์ทต่ี ่อออกไปนัน้ มีระยะเวลาการ
เช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบทีไ่ ด้ต่อ
ออกไปในแต่ละคราว

การส่งมอบสิ ทธิ
ครอบครอง

กองทรัสต์ตกลงส่งมอบสิทธิครอบครองในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าให้แก่ผเู้ ช่าในวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มี
ผลใช้บงั คับ
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ค่าเช่า

เว้นแต่กรณีท่มี กี ารเลื่อนการชาระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั
ตามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาฉบับ นี้ ผู้เ ช่ า ตกลงช าระค่ า เช่ า สาหรับ ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ให้แ ก่
กองทรัสต์ต ามข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขของสัญ ญาฉบับ นี้ ต ลอดระยะเวลาการเช่ า ซึ่ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การคานวณค่าเช่าตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับจนถึงสิ้ นปี 2560
ผู้เช่าตกลงที่จะชาระค่าเช่าภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์
คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่ วนั ที่สญ
ั ญาฉบับนี้มีผลใช้
บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าต่อปี ของปี 2560 คานวณจากค่าเช่าต่อปี
ของปี 2561 ปรับลดด้วยอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่งชาระจานวนเท่า ๆ กันในแต่
ละไตรมาส ยกเว้นไตรมาสแรกของการเริม่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้
หลักเกณฑ์คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเริม่ ระยะเวลา
การเช่าจะคิดตามอัตราส่วนของจานวนวัน จากค่าเช่ารายไตรมาส หารด้วยจานวนวัน
ในไตรมาสนัน้ ๆ คูณด้วยจานวนวันนับจากวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับจนถึงวันที่
สิน้ ไตรมาส
2. การคานวณค่าเช่าในกรณี ที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผูเ้ ช่าตกลงจะชาระค่าเช่าคงที่ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์
คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี ตามทีร่ ะบุในตารางด้านล่าง โดยแบ่งชาระเป็ น
จานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
ค่าเช่ารายปี (บาท)
2561
10,500,000
2562
10,867,500
2563
11,247,863
ในกรณี ท่ีผู้เ ช่ าไม่ มีค วามสามารถในการช าระค่ าเช่ าดัง กล่ า วได้เต็ม จานวนเมื่อ ถึง
กาหนดชาระแล้ว ให้ถือว่าค่าเช่าในจานวนที่กองทรัสต์ไม่ได้รบั ชาระเป็ นค่าเช่าค้าง
ชาระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผเู้ ช่าชาระค่าเช่าค้างชาระให้แก่กองทรัสต์
ภายใน 30 วันนับจากวันทีถ่ งึ กาหนดชาระ ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นกรณีการเลื่อนการชาระค่า
เช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั
อนึ่ง การค้างชาระค่าเช่าดังกล่าว ผูเ้ ช่าจะต้องชาระดอกเบีย้ จากการผิดนัดในอัตราร้อย
ละ 15 ต่อปี โดยคานวณตามจานวนเงินที่คา้ งชาระและจานวนวันนับตัง้ แต่วนั ที่ถึง
กาหนดชาระจนถึงวันทีช่ าระเสร็จสิน้ เว้นแต่การค้างชาระค่าเช่าครัง้ แรกต่อปี และผูเ้ ช่า
ได้ชาระค่าเช่าค้างชาระดังกล่าวแล้วภายใน 30 วันนับจากวันทีถ่ ึงกาหนดชาระ ทัง้ นี้
หากผูเ้ ช่าชาระค่าเช่าค้างชาระครัง้ แรกต่อปี เกินกาหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ผูเ้ ช่า
จะต้องชาระดอกเบี้ยจากการผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคานวณตามจานวน
เงินทีค่ า้ งชาระและจานวนวันนับตัง้ แต่วนั ทีถ่ งึ กาหนดชาระจนถึงวันทีช่ าระเสร็จสิน้
3. การคานวณค่าเช่าในกรณี ที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าครังที
้ ่สองและครังที
้ ่สามเมือ่
สัญญาเช่าฉบับต่ออายุฉบับแรกครบกาหนด
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ในกรณี ท่ีมีก ารต่ อ อายุ สญ
ั ญาเช่ า เมื่อ สัญญาเช่ า ฉบับ ต่ ออายุฉ บับ แรกครบกาหนด
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ค่าเช่าสาหรับสัญญาเช่าฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และสัญญาเช่าฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 3 (วันที่ 1 มกราคม
2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้เ ช่ า ตกลงจะช าระค่ า เช่ า ภายใน 45 วัน นับจากวัน สิ้น ไตรมาส โดยใช้ห ลัก เกณฑ์
คานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสาหรับช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปี ตามทีร่ ะบุในตารางด้านล่าง โดยแบ่งชาระเป็ น
จานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
ค่าเช่ารายปี (บาท)
2564
2565
2566
2567
2568
2569

11,641,538
12,107,200
12,613,280
13,163,219
13,760,829
14,410,341

การเลื่อนการชาระค่า
เช่าและการยกเว้นค่า
เช่ า อั น เนื่ องมาจาก
เหตุสุดวิ สยั

คู่สญ
ั ญาตกลงให้นาข้อสัญญาว่าด้วย “การเลือ่ นการชาระค่าเช่าอันเนือ่ งมาจากเหตุสุดวิสยั ”
“การยกเว้นค่าเช่าอันเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิสยั ” “การคานวณค่าเช่าในกรณีทมี ่ เี ลือ่ นหรือการ
ยกเว้นการชาระค่าเช่าอันเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิสยั ” และ “โรงแรมและรีสอร์ตทีอ่ ยู่ในกลุ่มการ
แข่งขันทีม่ มี าตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยา” ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงอาคารมา
บังคับใช้โดยอนุโลมเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับสัญญาฉบับนี้

หน้ าที่ของผูเ้ ช่า

1. เพื่อให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าอยู่ในสภาพทีด่ แี ละเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที่
ระบุ ไ ว้ใ นสัญ ญาฉบับ นี้ ผู้เ ช่ า จะรับ ผิด ชอบในการดู แ ล (Maintenance) ซ่ อ มแซม
(Repairs) หรือการกระท าใด ๆ ทัง้ ปวงบนทรัพ ย์สินที่เช่ าในกรณีท่ีจาเป็ น เพื่อให้
ทรัพย์สนิ ที่เช่ามีลกั ษณะตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
โดยให้ค่ า ใช้จ่ า ยดัง กล่ า วถือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า ใช้จ่ า ยจากการด าเนิ น งานตาม
งบประมาณการดาเนินการ (Operating Budget) ซึง่ ได้แจ้งให้กองทรัสต์ทราบ
2. เมื่อ จะต้ อ งมีก ารเปลี่ย นแปลง เปลี่ ย นแทน หรือ เพิ่ม เติม ทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า ผู้เ ช่ า จะ
ดาเนินการเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแทน หรือเพิม่ เติมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้
เช่า และให้ถือว่าทรัพย์สนิ ที่ได้เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ น
ทรัพย์สนิ ของผูเ้ ช่า

ั ญาฉบับนี้ มีผ ลใช้บ ังคับ กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สนิ ที่เช่ า ในสภาพที่
หน้ าที่ของกองทรัสต์ 1. ในวัน ที่สญ
เป็ นอยู่ ณ วันเริม่ ระยะเวลาการเช่า
2. กองทรัสต์จะไม่กระทาการใด ๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระทาการใด ๆ ทีม่ ผี ลหรือจะ
ส่งผลทาให้ผเู้ ช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
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การโอนสิ ทธิ การเช่า
และการให้เช่าช่วง

1. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ ผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญา
ฉบับ นี้ ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรือ บางส่ ว น ให้แ ก่ บุ ค คลอื่น ใด โดยไม่ ไ ด้ร ับ ความยิน ยอม
ล่วงหน้าจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เว้นแต่เป็ นการโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่
ดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งมีคุณสมบัติและมีความสามารถที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามสัญญาฉบับนี้ได้ ในกรณีท่กี องทรัสต์ยนิ ยอมให้ผเู้ ช่าโอนสิทธิ และ/
หรือหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ ผูเ้ ช่าจะต้องดาเนินการให้ผรู้ บั โอนยินยอมเข้าผูกพัน
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดในสัญญาฉบับนี้ โดยระยะเวลาการเช่าทีโ่ อนไปยังผู้รบั
โอนจะต้องมีกาหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผูเ้ ช่าทีเ่ หลืออยู่
ตามสัญญาฉบับนี้
2. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี้ กองทรัสต์ไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ภายใต้
สัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
ล่วงหน้าจากผูเ้ ช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ั ญาจะ
เหตุผิดนัดและผลของ 1. เมื่อสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบได้สน้ิ สุดลง เว้นแต่ค่สู ญ
ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ให้สญ
ั ญาฉบับนี้สน้ิ สุดลงด้วยทันที โดยให้การเรียกค่าเสียหาย
การผิดนัด
ค่าใช้จ่าย เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดระหว่างคู่สญ
ั ญา เป็ นไปตามข้อกาหนด
เกีย่ วกับเหตุผดิ นัดหรือผิดสัญญาทีเ่ กิดขึน้ จริงภายใต้สญ
ั ญาเช่าช่วงอาคารและสัญญา
เช่าช่วงงานระบบทีส่ ง่ ผลให้สญ
ั ญาดังกล่าวสิน้ สุดลง
2. เมื่อคู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี้
3. เมื่อสัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลง ผูเ้ ช่าตกลงจะส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าตามสัญญาฉบับนี้ หรือ
ทรัพย์สนิ อื่นใดที่มกี ารใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลที่
กองทรัสต์กาหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ในสภาพทีเ่ หมาะสมและใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้โดยปราศจากภาระหน้าทีห่ รือภาระผูกพันใด
ๆ แต่ทงั ้ นี้ ผูเ้ ช่าไม่จาต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าคืนให้แก่กองทรัสต์ หากทรัพย์สนิ ที่
เช่าดังกล่าวสูญหายหรือเสือ่ มสลายไปทัง้ หมดหรือไม่สามารถส่งมอบได้ เนื่องจากเหตุ
สุด วิสยั หรือการใช้ง านตามปกติห รือ ตามอายุ การใช้งานของทรัพย์สินที่เช่ า หรือ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเสียหาย ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ โดยไม่ใช่ความผิดของผูเ้ ช่า
และทาให้ผเู้ ช่าไม่อาจใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจโรงแรมต่อไป
ได้
4. กองทรัสต์ตกลงซื้อทรัพย์สนิ ที่เช่าภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ท่ซี พี เี อ็น พัทยา โฮเทล เป็ น
ผูด้ าเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพิม่ เติมภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ ตามสภาพ
ของทรัพย์สนิ ทีม่ กี ารใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ ในราคาต้นทุนของทรัพย์สนิ ดังกล่าวหัก
ด้วยค่าเสือ่ มราคาโดยใช้วธิ เี ส้นตรง (Straight Line) ทีค่ ดิ ตามระยะเวลา 5 ปี หรือตาม
ราคาอื่นใดตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาได้ตกลงกัน
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4.2. ค่าตอบแทนที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รบั จาก CPNREIT
4.2.1. CPN
CPN ซึ่งเป็ นหรือจะเป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาหรับทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นโครงการศูนย์การค้าและ
โครงการอาคารสานักงาน (ยกเว้นโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลี
เวอร์ เฮ้าส์) มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในการทาหน้าทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเรียกเก็บจาก CPNREIT ตามสัญญา
แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1.

ค่าธรรมเนี ยมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์ ได้รบั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้ค่า
เช่าสุทธิของ CPNREIT โดยรายได้ค่าเช่าสุทธิ หมายถึง รายได้ทงั ้ หมดก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่
CPNREIT ได้รบั ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ รวมถึงรายได้ท่ไี ด้รบั จากพื้นที่ส่งเสริมการขาย
(Promotion Area) ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบกิจการศูนย์การค้า
ของ CPNREIT ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมเงินชดเชย เงินทดรองจ่าย (Reimbursement)
เช่น เงินเฉลีย่ ค่าภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ส่วนเฉลีย่ ค่าเบีย้ ประกันทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ช่าหรือผูเ้ ช่าช่วง และ
ค่าบริการร่วม ซึง่ ได้แก่ ค่าบริการส่วนกลาง ค่าบริการไอเย็น และค่าบริการดูดควัน ค่าน้าประปา และค่า
ไฟฟ้า (ตามมิเตอร์ของผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ต่ละราย) เป็ นต้น แล้วหักด้วยอัตราส่วนลดค่าเช่า

2.

ค่านายหน้ า (Commission) จากการจัดหาผูเ้ ช่าและการบริหารจัดการผูเ้ ช่าทุกประเภทของ CPNREIT
เมื่อมีการทาสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใหม่ หรือ มีการต่อสัญญาเช่า สาหรับสัญญาเช่าทุกประเภท ทัง้
สัญญาเช่าระยะสัน้ และระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้


ผูเ้ ช่าโครงการศูนย์การค้า

ค่าคอมมิ ชชัน่ คานวณจากอัตรา
ค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ ช่ารายนัน้ ๆ
1. ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่อสัญญาเช่า
ไม่เกิน 0.5 (ศูนย์จุดห้า) เดือน
2. ในกรณีทาสัญญากับผูเ้ ช่ารายใหม่ มี 4 (สี)่ อัตรา ขึน้ อยู่กบั อายุสญ
ั ญาเช่า
ไม่เกิน 0.5 (ศูนย์จุดห้า) เดือน
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุไม่ถงึ 1 (หนึ่ง) ปี
ไม่เกิน 1.0 (หนึ่งจุดศูนย์) เดือน
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุตงั ้ แต่ 1 (หนึ่ง) ปีขน้ึ ไป
แต่ไม่ถงึ 3 (สาม) ปี
ไม่เกิน 1.5 (หนึ่งจุดห้า) เดือน
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุตงั ้ แต่ 3 (สาม) ปีขน้ึ ไป
ไม่เกินร้อยละ 3.0 (สามจุดศูนย์) ของค่าสิทธิการเช่า
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 (สาม) ปี และ
ล่วงหน้าทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า (ค่าเซ้ง)



ผูเ้ ช่าอาคารสานักงาน

ค่าคอมมิ ชชัน่ คานวณจากอัตรา
ค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ ช่ารายนัน้ ๆ
1. ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่อสัญญาเช่า
ไม่เกิน 0.5 (ศูนย์จุดห้า) เดือน
2. ในกรณีทาสัญญากับผูเ้ ช่ารายใหม่ มี 3 (สาม) อัตรา ขึน้ อยู่กบั อายุสญ
ั ญาเช่า
ไม่เกิน 0.5 (ศูนย์จุดห้า) เดือน
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุไม่ถงึ 3 (สาม) ปี
ไม่เกิน 1.0 (หนึ่งจุดศูนย์) เดือน
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุตงั ้ แต่ 3 (สาม) ปีขน้ึ ไป
ไม่เกินร้อยละ 3.0 (สามจุดศูนย์)
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 (สาม) ปี และ
ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้าทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าได้ชาระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า (ค่าเซ้ง)
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ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะคิดค่าคอมมิชชันส
่ าหรับสัญญาทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 1 (หนึ่ง) เดือนขึน้ ไป แต่
จะไม่คิดค่าคอมมิชชันส
่ าหรับสัญญาบริการพื้นที่ส่งเสริมการขาย (Promotion Area) และสัญญาที่
เกีย่ วข้องกับสือ่ โฆษณาต่าง ๆ เช่น วีดโี อวอลล์ (Video Wall) ไลท์บอกซ์ (Light Box) เป็ นต้น
ทัง้ นี้ หากการทาสัญญาเช่าระหว่าง CPNREIT และผูเ้ ช่าเป็ นไปในรูปแบบอื่นใดทีน่ อกเหนือจากกรณี
ดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้จดั การกองทรัสต์มอี านาจในการกาหนดเงื่อนไขของการจ่ายค่านายหน้า ตามที่
เห็นสมควร
3.

ค่าธรรมเนี ยมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (Investment Properties) จากรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ทร่ี บั รองโดยทรัส
ตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซึ่งคานวณ ณ วันสุดท้ายของเดือน ทัง้ นี้ ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม และไม่รวมโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในช่วง
ระยะเวลาก่อนวันเริม่ ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าอาคาร

4.

ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ (Incentive Fee) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35
ของรายได้สทุ ธิจากอสังหาริมทรัพย์
รายได้สุทธิ จากอสังหาริ มทรัพย์ (Net Property Income) หมายถึง รายได้ทงั ้ หมดที่ CPNREIT
ได้รบั จากอสังหาริมทรัพย์ หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของ CPNREIT เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ในข้อ 1. และ 2. และค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เป็ นต้น (ทัง้ นี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ ป็ นค่าเช่าจะปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่าตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 หรือมาตรฐานทางบัญชีฉบับอื่นทีเ่ พิม่ เติมหรือใช้แทน กับต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่า
ตามสัญญาเช่า)

5.

ค่าธรรมเนี ยมการซื้อและขายอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ได้รบั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์มกี ารลงทุนเพิม่ และได้รบั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าการขาย
อสังหาริมทรัพย์ออกจากกองทรัสต์

6.

ค่ า ธรรมเนี ยมในการควบคุม งานด้ า นการปรับ ปรุง และ/หรื อ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ข อง
กองทรัส ต์ เป็ น ค่ า ตอบแทนที่ก องทรัสต์จ่ า ยให้ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ในการควบคุ ม ให้มีก าร
ดาเนินการของงานในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการให้คาแนะนาด้านการ
ปรับ ปรุ ง และ/หรือ พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทรัสต์ เพื่อ ให้อ สัง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทรัสต์ มี
ศักยภาพและสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์มากยิง่ ขึน้ (Value Enhancement) ในอัตราไม่เกินร้อยละ
2.00 ของมูลค่าต้นทุนในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาทัง้ หมดของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ทม่ี กี าร
ปรับปรุง และ/หรือพัฒนา ทัง้ นี้ ต้นทุนการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้นทุนในการซือ้ พืน้ ที่
ซึง่ จะได้ทาการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาคืนจากผูเ้ ช่าเดิมด้วย แต่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าที่
ปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ ทัง้ นี้ ให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอโครงการปรับปรุง และ/หรือ
พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ ข องกองทรัส ต์ ด ัง กล่ า ว พร้ อ มทัง้ ค่ า ธรรมเนี ย มในการควบคุ ม งาน และ
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นคราว ๆ ไป

ทัง้ นี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
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4.2.2. GLAND
GLAND ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT สาหรับโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเรียกเก็บจาก CPNREIT ตามสัญญาแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1.

ค่าธรรมเนี ยมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์ ได้รบั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้
จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนิ นงาน (Gross Property Operating Revenue) หมายถึง รายได้ทม่ี าจากค่าเช่า
ค่าบริการ และรายได้อ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนทีผ่ ่านการ
รับรองมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี (ทัง้ นี้ รายได้ทม่ี าจากค่าเช่าจะปรับปรุง
ด้ว ยส่ว นต่ า งระหว่า งรายได้ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 17 หรือ มาตรฐานทางบัญชีฉ บับ อื่น ที่
เพิม่ เติมหรือใช้แทน กับรายได้ตามสัญญาเช่า)

2.

ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ (Incentive Fee) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
ของของรายได้สทุ ธิจากการดาเนินงาน
รายได้สุทธิ จากการดาเนิ นงาน (Property EBITDA) หมายถึง รายได้จากการดาเนินงานหักด้วย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน (ทัง้ นี้
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เป็ นค่าเช่าจะปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 หรือมาตรฐานทางบัญชีฉบับอื่นที่เพิ่มเติมหรือใช้แทน กับต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่าตามสัญญาเช่า)

ทัง้ นี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
4.2.3. สเตอร์ลิง
สเตอร์ลงิ ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT สาหรับโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ มี
สิทธิได้รบั ค่าตอบแทนในการทาหน้าทีผ่ ู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยเรียกเก็บจาก CPNREIT ตามสัญญาแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1.

ค่าธรรมเนี ยมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์ ได้รบั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี ของรายได้
จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนิ นงาน (Gross Property Operating Revenue) หมายถึง รายได้ทม่ี าจากค่าเช่า
ค่าบริการ และรายได้อ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุนทีผ่ ่านการ
รับรองมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี (ทัง้ นี้ รายได้ทม่ี าจากค่าเช่าจะปรับปรุง
ด้ว ยส่ว นต่ า งระหว่า งรายได้ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 หรือ มาตรฐานทางบัญชีฉ บับ อื่น ที่
เพิม่ เติมหรือใช้แทน กับรายได้ตามสัญญาเช่า)

2.

ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ (Incentive Fee) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
ของของรายได้สทุ ธิจากการดาเนินงาน
รายได้สุทธิ จากการดาเนิ นงาน (Property EBITDA) หมายถึง รายได้จากการดาเนินงานหักด้วย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ลงทุน (ทัง้ นี้
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ต้นทุนและค่าใช้จ่ ายที่เป็ นค่าเช่าจะปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 หรือมาตรฐานทางบัญชีฉบับอื่นที่เพิ่มเติมหรือใช้แทน กับต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่าตามสัญญาเช่า)
ทัง้ นี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
4.3. ข้อมูลของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
4.3.1. CPN
(1)

ประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง (ศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน)
CPN ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่แบบครบวงจร CPN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 โดยปจั จุบนั (ณ วันที่
30 กันยายน 2563) CPN มีทุนทีอ่ อกและชาระแล้วทัง้ สิน้ 2,244 ล้านบาท โดยการประกอบธุรกิจของ CPN
แบ่งเป็ น 6 กลุ่มธุรกิจคือ (1) ศูนย์การค้า (2) อาคารสานักงาน (3) โรงแรม (4) อาคารทีพ่ กั อาศัย (5) แหล่ง
สันทนาการและบันเทิง (6) ศูนย์อาหาร
สาหรับธุรกิจศูนย์การค้าของ CPN นัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามข้อมูลจากรายงานประจาปี ล่าสุด
ของ CPN สาหรับปี 2562 CPN มีโครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวมทัง้ สิน้ 34 โครงการ โดย
แบ่งเป็ นโครงการที่ CPN เป็ นเจ้าของโครงการ 29 โครงการ และโครงการที่ CPN เป็ นผูบ้ ริหารโครงการ 5
โครงการ ซึง่ เป็ นโครงการทัง้ ในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด โดย CPN ยังมุ่งพัฒนาและขยายธรุกจิ ศูนย์การค้า
ด้วยการเปิ ดศูนย์การค้าใหม่ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ การปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมให้ทนั สมัย และการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พน้ื ทีใ่ นศูนย์การค้าในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดการเป็ นศูนย์กลางของการ
ใช้ชวี ติ (Center of Life) เพื่อตอบโจทย์ผบู้ ริโภคทีม่ คี วามชัดเจนในวิถกี ารดาเนินชีวติ (Lifestyle) มากขึน้ โดย
นาเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายให้แก่ผู้มาใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าของ CPN ควบคู่กบั การสร้างสรรค์
Destination Concepts หลายรูปแบบไว้ในศูนย์การค้าเพื่อตอบโจทย์ครบทุกกลุ่ม ทุกวัย ทีม่ ไี ลฟ์สไตล์และความ
ชื่นชอบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ในการออกแบบและตกแต่งศูนย์การค้า CPN จะนาจุดเด่นและเอกลักษณ์
ประจาท้องถิ่นมาเป็ นส่วนหนึ่งในการออกแบบศูนย์การค้าที่อยู่ในพื้นที่นัน้ อย่างกลมกลืน รวมถึงการตกแต่ง
ภายในศู น ย์ก ารค้า เพื่อ สร้า งบรรยากาศและดึง ดู ด ให้ลู ก ค้า ได้เ พลิด เพลิน กับ การเลือ กซื้อ สิน ค้า เพื่อ ให้
ศูนย์การค้าของ CPN มีเอกลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นและเป็ นผูน้ าในธุรกิจศูนย์การค้าต่อไป
นอกจากนี้ ทรัพย์สนิ ประเภทโครงการศูนย์การค้าที่ CPNREIT เข้าลงทุน/จะเข้าลงทุน ซึง่ ได้ม/ี จะมีการ
แต่งตัง้ ให้ CPN เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็ นโครงการศูนย์การค้าทีพ่ ฒ
ั นาและบริหารงานโดยกลุ่ม CPN
ทัง้ หมด ซึง่ การแต่งตัง้ ให้ CPN เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดาเนินการบริหารงานทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไป
จะทาให้การดาเนินงานของทรัพย์สนิ มีความต่อเนื่องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
สาหรับธุรกิจอาคารสานักงานของ CPN นัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามข้อมูลจากรายงานประจาปี
ล่าสุดของ CPN สาหรับปี 2562 CPN มีโครงการอาคารสานักงานภายใต้การบริหารงานรวมทัง้ สิน้ 7 โครงการ
โดยแบ่งเป็ นโครงการที่ CPN เป็ นเจ้าของโครงการ 4 โครงการ และโครงการที่ CPN เป็ นผูบ้ ริหารโครงการ 3
โครงการ โดยอาคารสานักงานดังกล่าวทัง้ หมดจะเป็ นอาคารสานักงานภายในบริเวณโครงการศูนย์การค้า
เนื่องจาก CPN เห็นว่ามีอุปสงค์ทส่ี ามารถส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้าและเป็ นการเพิม่ มูลค่าให้กบั โครงการ
จากการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ผืนเดียวกันได้อย่างคุม้ ค่า รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้และบริหารทีจ่ อดรถ
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(2)

ความเกีย่ วข้องระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
CPN ถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์รอ้ ยละ 99.99

(3)

อสัง หาริม ทรัพ ย์อ่ืน ภายใต้ก ารบริห ารจัด การของผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีอ าจแข่ง ขัน ในทางธุ ร กิจ กับ
อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT และกลไกหรือมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ CPN
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลมารีนา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เซ็นทรัลพลาซา บางนา
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุร ี
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
เซ็นทรัลเฟสติวลั สมุย
เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์
เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
เซ็นทรัลไอ-ซิต้ี
เซ็นทรัลวิลเลจ

ปี ที่ เริ่ ม
ดาเนิ นการ
ธันวาคม 2525
พฤศจิกายน 2536
มีนาคม 2538
กรกฎาคม 2538
มีนาคม 2539
ตุลาคม 2540
ธันวาคม 2544
ธันวาคม 2545
ธันวาคม 2545
ธันวาคม 2546
พฤศจิกายน 2551
มกราคม 2552
เมษายน 2552
พฤษภาคม 2552
ธันวาคม 2552
มีนาคม 2554
ตุลาคม 2554
ธันวาคม 2554
ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
เมษายน 2556
พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556
มีนาคม 2557
สิงหาคม 2557
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558
สิงหาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
กรกฏาคม 2559
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
มีนาคม 2562
สิงหาคม 2562

ที่มา: รายงานประจาปี ล่าสุดของ CPN (ปี 2562)
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หมายเหตุ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมโดย CPNREIT
-
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โครงการอาคารสานักงานภายใต้การบริหารงานของ CPN
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาคารสานักงาน ลาดพร้าว
อาคารสานักงาน ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A
อาคารสานักงาน ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ B
อาคารสานักงาน บางนา
อาคารสานักงาน เซ็นทรัลเวิลด์
อาคารสานักงาน แจ้งวัฒนะ
อาคารสานักงาน แกรนด์ พระราม 9

ปี ที่ เริ่ ม
ดาเนิ นการ
ธันวาคม 2525
มีนาคม 2538
มีนาคม 2549
ธันวาคม 2544
พฤศจิกายน 2547
มีนาคม 2552
ธันวาคม 2554

หมายเหตุ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNCG
-

ทีม่ า: รายงานประจาปี ล่าสุดของ CPN (ปี 2562)

แม้ว่าผู้จดั การกองทรัสต์ จะได้กาหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ CPN ในฐานะผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT มีการลงทุนในส่วนทีเ่ ป็ นศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน
อย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง CPNREIT กับ CPN ก็ยงั อาจเกิดขึน้ ได้ เนื่องจาก CPN ยังคง
ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสานักงานแห่งอื่น ๆ ในหลาย ๆ พื้นที่
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการของผู้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าและอาคารสานักงานที่มคี วามแตกต่า งกันในการ
เลือกสถานทีเ่ ช่า เช่น สถานทีต่ งั ้ สิง่ อานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดินทางและความสะดวกใน
การติดต่ อทางธุรกิจ เป็ นต้น ผู้เช่า พื้นที่ (Tenants) จึงเป็ นผู้กาหนดว่าจะเช่า พื้นที่ในศูนย์การค้าและ/หรืออาคาร
สานักงานใด นอกจากนี้ CPNREIT ได้ว่าจ้าง CPN ให้บริหารทรัพย์สนิ ของ CPNREIT ผ่านโครงสร้างสัญญาที่
สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ CPN ในการสร้างผลกาไรในระดับทีด่ ใี ห้แก่ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT อย่างต่อเนื่อง อันจะ
ช่วยลดความเสีย่ งจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
นอกจากนี้ ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ไ ด้ ก าหนดแนวทางในการพิจ ารณาผลการปฏิ บ ัติ ง านของผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถเปลีย่ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
-

กรณีทอ่ี ตั ราการให้เช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ (Occupancy Rate) ในทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนและอยู่ภายใต้
การบริหารของ CPN ลดลงต่ ากว่าร้อยละ 50 เป็ นระยะเวลาต่ อเนื่องกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้จดั การ
กองทรัสต์อาจเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์พจิ ารณาและลงมติให้มกี ารเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ หากที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์มมี ติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดของ CPNREIT ให้มกี ารเลิกสัญญา
ทัง้ นี้ อัตราการให้เช่าพื้นที่ให้คานวณจากจานวนพื้นที่ท่ใี ห้เช่าจริงหารด้วยพื้นที่ท่สี ามารถให้เช่าได้
ทัง้ หมด โดยจานวนพืน้ ที่ทใ่ี ห้เช่าได้ทงั ้ หมดไม่รวมพื้นทีส่ ่วนกลาง พื้นที่จดั การประชุม และพืน้ ที่ทไ่ี ม่
สามารถให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากเหตุสุดวิสยั หรือเนื่องจากการซ่อมแซมและตกแต่งพืน้ ที่
ดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานประจาเดือน ในการคานวณพืน้ ทีใ่ ห้เช่าดังกล่าว
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4.3.2. GLAND และ สเตอร์ลิง
(1)

ประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง (อาคารสานักงาน)

GLAND ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่
30 กันยายน 2563 มีทุนชาระแล้วทัง้ สิน้ 6,499,829,661 บาท และประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ โครงการที่
พักอาศัยประเภทบ้านเดีย่ ว อาคารชุดพักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอาคารสานักงานและพื้นทีค่ ้าปลีก เพื่อ
ขายและให้เช่า รวมไปถึงการให้บริการบริหารโครงการ ทัง้ นี้ CPN เข้ามาถือหุน้ ใน GLAND ผ่าน ซีพเี อ็น พัทยา ร้อย
ละ 67.53 ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561
สเตอร์ลงิ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2539 โดย ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 (ทีม่ า : ฐานข้อมูลจาก BOL) มีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วจานวน 1,800 ล้านบาท โดยสเตอร์ลงิ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ
อาคารสานักงานและพื้นที่คา้ ปลีก โดย GLAND ถือหุ้นในสเตอร์ลงิ ร้อยละ 99.99 ปจั จุบนั สเตอร์ลงิ มีการบริหาร
โครงการอาคารสานักงานให้เช่า ยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ พืน้ ทีค่ า้ ปลีกให้เช่า The Shoppes @ Unilever House
ปจั จุบนั กลุ่ม GLAND อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึง่ เป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 73 ไร่ ตัง้ อยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก ทีส่ ามารถเชื่อมต่อถนนสาคัญหลาย
สายซึง่ เป็ นทาเลทีม่ ศี กั ยภาพในการตอบรับทุกการเดินทาง โดยกลุ่ม GLAND มีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาโครงการดังกล่าว
ให้มลี กั ษณะเป็ นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) ใจกลางกรุงเทพฯ โดยโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 ประกอบด้วยโครงการและประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อโครงการ
โครงการเบ็ล แกรนด์ พระราม 9
โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9
โครงการยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9
โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
โครงการ Super Tower และศูนย์ประชุม

ประเภทหลักของโครงการ
อาคารชุดพักอาศัย
อาคารสานักงาน
อาคารสานักงาน
อาคารสานักงาน
อาคารสานักงาน และหอประชุม

6. โครงการ Arcade

พืน้ ทีค่ า้ ปลีก

7. โครงการโรงแรม

โรงแรม

8. โครงการเดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9

พืน้ ทีค่ า้ ปลีก ร้านค้า ร้านอาหาร
โดยจะตัง้ อยู่ท่ี ชัน้ ใต้ดนิ ชัน้ 1 หรือ
ชัน้ 2 ของแต่ละโครงการทีอ่ ยู่ใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9

ปี ที่ เริ่ มดาเนิ นการ
กันยายน 2555
กุมภาพันธ์ 2557
ธันวาคม 2557
กันยายน 2559
อยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบ
โครงการใหม่
อยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบ
โครงการใหม่
อยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบ
โครงการใหม่
เริม่ เปิดดาเนินการแล้วในส่วน
ของโครงการเบ็ล แกรนด์
พระราม 9 โครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9
โครงการ ยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ แกรนด์
พระราม 9 และโครงการจี ทาว
เวอร์ แกรนด์ พระราม 9

ที่มา: รายงานประจาปี ล่าสุดของ GLAND (ปี 2562)

นอกจากนี้ โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ที่
CPNREIT เข้าลงทุ น ซึ่ง เป็ นโครงการอาคารสานักงานที่พฒ
ั นาและบริหารงานโดยกลุ่ ม GLAND ทัง้ หมด โดย
CPNREIT ได้แต่งตัง้ ให้ GLAND และสเตอร์ลงิ เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดาเนินการบริหารงานทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไป อันจะทาให้การดาเนินงานของทรัพย์สนิ มีความต่อเนื่องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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(2)

ความเกีย่ วข้องระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
GLAND และผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถือหุน้ ใน GLAND ร้อยละ
67.53 และ CPN ถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99
สเตอร์ลงิ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN (โดย GLAND) ถือหุน้ ใน
สเตอร์ลงิ ร้อยละ 99.99 และ CPN ถือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ร้อยละ 99.99

(3)

อสัง หาริม ทรัพ ย์อ่ืน ภายใต้ก ารบริห ารจัด การของผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีอ าจแข่ง ขัน ในทางธุ ร กิจ กับ
อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT และกลไกหรือมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เนื่องจากโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
เป็ นส่วนหนึ่งในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึง่ เป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ทีป่ ระกอบไปด้วย
อาคารสานักงาน พืน้ ทีค่ า้ ปลีก หอประชุม โรงแรม และอาคารชุดพักอาศัย ซึง่ พัฒนาโดยกลุ่ม GLAND ภายใต้
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่ม GLAND ยังทาหน้าที่บริหารอาคารสานักงาน
โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ซึง่ ตัง้ อยู่ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 เช่นกัน จึงอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดหาผูเ้ ช่าระหว่างโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ดังกล่าวได้
โครงการอาคารสานักงานภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม GLAND
โครงการ
1. โครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9
2. โครงการยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9
3. โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

ปี ที่ เริ่ ม
ดาเนิ นการ
กุมภาพันธ์ 2557
ธันวาคม 2557
กันยายน 2559

หมายเหตุ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
-

ที่มา: รายงานประจาปี ล่าสุดของ GLAND (ปี 2562)

ทัง้ นี้ ในการดาเนินการเพื่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั ้ ใน
สัญญาตกลงกระทาการทีจ่ ะเข้าทาสัญญาระหว่าง CPNREIT GLAND และสเตอร์ลงิ ได้มขี อ้ กาหนดในสัญญา
ตกลงกระทาการ ดังต่อไปนี้
(ก)

GLAND และ สเตอร์ลงิ ในฐานะผูใ้ ห้สญ
ั ญา ตกลงว่าในการประกอบกิจการอาคารสานักงานให้
เช่าในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ผูใ้ ห้สญ
ั ญา และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ห้สญ
ั ญา จะ
ไม่ ดาเนิ น การใด ๆ อัน เป็ น การชัก ชวน เชิญ ชวน หรือ จูง ใจให้ผู้เ ช่ า พื้น ที่สานัก งานภายใน
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ไปเช่าพื้นที่สานักงานของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9

(ข)

นับจากวันที่ CPNREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าการกาหนดอัตราค่าเช่า
และค่าบริการของพืน้ ทีส่ านักงานทีใ่ ห้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่และผูร้ บั บริการรายใหม่ และผู้เช่าพื้นที่
และผู้รบั บริการรายเดิมซึ่งขอเช่าพื้นที่เพิม่ เติม ของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 ต้องไม่เป็ นการแข่งขันกับการให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงานทีใ่ ห้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละ
ผูร้ บั บริการรายใหม่ และผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายเดิมซึง่ ขอเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ เติ ม ของโครงการ
อาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเิ วอร์ เฮ้าส์ รวมถึงการ
ไม่ให้การสนับสนุนหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผเู้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายใหม่ และผูเ้ ช่า
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พืน้ ที่และผู้รบั บริการรายเดิมซึ่งขอเช่าพื้นที่เพิม่ เติม ของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งไม่เป็ นไปตามปกติทางการค้า เพื่อจูงใจให้เข้าทาสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ
ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก CPNREIT ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่า
ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน (Occupancy Rate) ของทรัพย์สนิ ที่
เช่าโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าโครงการอาคารสานักงาน
ยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ต่ ากว่าร้อยละ 92 ของแต่ละโครงการที่ CPNREIT ลงทุน ผูใ้ ห้สญ
ั ญา และ/หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ห้สญ
ั ญา จะกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน้ ทีส่ านักงานทีใ่ ห้เช่า
แก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้ร ับบริการรายใหม่ และผู้เช่าพื้นที่และผู้ร ับบริการรายเดิมซึ่ง ขอเช่าพื้น ที่
เพิม่ เติมของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้เป็ นดังนี้
-

สูงกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน้ ทีส่ านักงานทีใ่ ห้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่
และผูร้ บั บริการรายใหม่ และผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายเดิมซึง่ ขอเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ เติม ใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส

-

สูงกว่าร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน้ ทีส่ านักงานทีใ่ ห้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่
และผูร้ บั บริการรายใหม่ และผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายเดิมซึง่ ขอเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์

ซึง่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่สานักงานที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นทีแ่ ละผู้รบั บริการรายใหม่
และผู้เช่าพื้นทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายเดิมซึง่ ขอเช่าพื้นที่เพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าดังกล่าว จะถูก
กาหนดขึ้นในการจัดท างบประมาณประจาปี ในแต่ ละปี โดยผู้จดั การกองทรัสต์ โดยข้อ ตกลง
กาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวจะใช้กบั พืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าทีม่ บี ริเวณ (Zone) และ
ขนาดพื้นที่เท่าหรือใกล้เคียงกันระหว่าง (ก) พืน้ ที่ภายในโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 และ (ข) พื้นทีภ่ ายในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
และ/หรือโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
ในการนี้ คู่สญ
ั ญาตกลงว่า ข้อตกลงกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการจะไม่นามาใช้บงั คับกับพืน้ ที่
ส า นั ก งา นใ ห้ เ ช่ า ข องโ ค รงกา รใ ดใ นโ ค รง กา รย่ อย อื่ น ๆ ภ าย ใ นโค รง การเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 หากเป็ นกรณีดงั นี้
-

กรณีทผ่ี ู้ให้สญ
ั ญา และ/หรือ บุคคลที่เกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้สญ
ั ญา ได้จาหน่ าย จ่าย โอน หรือ
ให้เช่า (ทีม่ ใิ ช่เป็ นการให้เช่าพืน้ ทีใ่ นการดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงานแก่ลูกค้าทัวไป
่
ตามปกติทางการค้า) พืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าโครงการนัน้ ๆ ทัง้ หมด แก่บุคคลอื่นซึง่ ไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สญ
ั ญา ทัง้ นี้ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขในเรื่องสิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน หรือ

-

กรณีท่ี CPNREIT ลงทุนในพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าภายในโครงการนัน้ ๆ
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เพื่อประโยชน์ แห่งสัญญาข้อนี้ หากอัตราการเช่าพื้น ที่สานัก งาน (Occupancy Rate) ของ
โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ต่ า
กว่าร้อยละ 92 ตามทีก่ าหนดข้างต้น ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงเปิ ดเผยหรือจัดให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ห้
สัญญา เปิ ดเผยข้อมูลค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไข และระยะเวลาการเช่า ของพืน้ ทีส่ านักงานให้
เช่าของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้ CPNREIT ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทุกไตรมาส รวมถึงให้สทิ ธิ CPNREIT เข้าไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวตามที่
CPNREIT ร้องขอและเห็นสมควร
นอกจากนี้ การแต่งตัง้ GLAND และสเตอร์ลงิ ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการอาคาร
สานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเิ วอร์ เฮ้าส์ ตามลาดับ ได้ดาเนินการผ่าน
โครงสร้างสัญญาที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ GLAND และสเตอร์ลงิ เพื่อสร้างผลกาไรในระดับที่ดใี ห้แก่
ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยลดความเสีย่ งจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวได้
4.3.3. กลุ่มฮิ ลตัน
(1)

ประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง (โรงแรม)
กลุ่มฮิลตันเป็ นเครือข่ายผู้บริหารโรงแรมในระดับนานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตัง้ ขึน้ ในปี
2462 โดยปจั จุบนั กลุ่มฮิลตันมีแบรนด์โรงแรมภายใต้การบริหารกว่า 18 แบรนด์ และมีโรงแรมภายใต้การ
บริหารกว่า 6,300 แห่ง ใน 118 ประเทศ คิดเป็ นจานวนห้องราว 1,000,000 ห้อง (ทีม่ า : Hilton 2019 Annual
Report และ Hilton Reports Third Quarter Results 2020)

(2)

ความเกีย่ วข้องระหว่างผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ไม่มี

(3)

อสัง หาริม ทรัพ ย์อ่ืน ภายใต้ก ารบริห ารจัด การของผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีอ าจแข่ง ขัน ในทางธุ ร กิจ กับ
อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT และกลไกหรือมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โครงการโรงแรมในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของกลุ่มฮิ ลตัน
จากฐานข้อมูลของ www.hiltonhotels.com/th_TH/ ในปจั จุบนั กลุ่มฮิลตัน มีการบริหารโรงแรมทัง้ สิน้
12 โรงแรมในประเทศไทย (ซึง่ รวมถึงโรงแรมฮิลตัน พัทยา) โดยโรงแรมอื่นอีก 11 โรงแรมทีไ่ ม่ใช่โรงแรมฮิลตัน
พัทยา ตัง้ อยู่ในเมืองท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย เกาะภูเก็ต และหัวหิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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โครงการ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ
โรงแรม ดับเบิล้ ทรี บาย ฮิลตัน กรุงเทพ เพลินจิต
โรงแรม ดับเบิล้ ทรี บาย ฮิลตัน สุขมุ วิท กรุงเทพ
โรงแรมฮิลตัน สุขมุ วิท กรุงเทพ
โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ
โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมคอนราด เกาะสมุย
โรงแรม ดับเบิล้ ทรี บาย ฮิลตัน ภูเก็ต บ้านไทย รีสอร์ท
โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์เคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ ภูเก็ต บางเทา

จัดหวัด
ชลบุร ี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ประจวบคีรขี นั ธ์
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต

หมายเหตุ
ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนโดย CPNREIT
-

ทัง้ นี้ โรงแรมภายใต้การบริหารงานของกลุ่มฮิลตันในประเทศไทย นอกเหนือจากโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนในปจั จุบนั จะเป็ นโรงแรมทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอื่นซึง่ ไม่เป็ นการแข่งขัน
โดยตรงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทาให้มโี อกาสต่ าทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่าง CPNREIT และกลุ่มฮิลตัน
นอกจากนี้ ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ได้ว่าจ้าง กลุ่มฮิลตัน ให้บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ผ่านโครงสร้าง
สัญญาที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ กลุ่มฮิลตัน ในการสร้างผลกาไรในระดับที่ดใี ห้แก่ โรงแรมฮิลตัน พัทยา
อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยลดความเสีย่ งจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
4.4. ประมาณการผลตอบของแทนของกองทรัสต์สาหรับงวด 12 เดือน ภายหลังจากการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
ข้อมูลทีร่ ะบุในหัวข้อนี้ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริงในอดีตและเป็ นข้อมูลในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-looking Statement) โดยข้อมูลดังกล่าวตัง้ อยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการและอยู่ภายใต้ความเสีย่ งและ
ความไม่แน่นอนบางประการ ซึง่ อาจทาให้ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากทีป่ ระมาณการไว้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินไม่รบั รองหรือรับประกันข้อมูลในส่วนนี้ และไม่รบั รองหรือรับประกันการคาดการณ์
ภายใต้สมมติฐานที่ระบุในประมาณการ รวมตลอดจนไม่รบั รองว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่ าจะบรรลุผล
หรือถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจัดทาบนสมมติฐานในช่วงเวลาทีจ่ ดั ทาข้อมูลเท่านัน้
4.4.1. ประมาณการงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ และงบประกอบรายละเอี ย ดก าไรจากการลงทุ น สุ ท ธิ ต าม
สมมติ ฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ
โดย บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ทัง้ นี้ ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติในกรณีต่าง ๆ ประกอบด้วย
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กรณี ที่ 1: ทรัพย์สินก่อนลงทุนตามมติ ที่ประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ครังที
้ ่ 1/2562
กองทรัส ต์ ย ัง ไม่ มีก ารลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน เพิ่ม เติ ม ตามที่ไ ด้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ากที่ป ระชุ ม วิส ามัญ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 กล่าวคือ เป็ นกรณีทม่ี สี มมติฐานการลงทุนในโครงการต่อไปนี้ (1) โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (2) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (3) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้า (4) โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ (5) โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยไม่รวมถึงการลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และการจดทะเบียนสิทธิการเช่า โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินก่อนการลงทุนตามมติ ”)
ประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสมมติฐานได้แสดงผลกระทบจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงทรัพย์สนิ
ก่อนการลงทุนตามมติ ได้แก่ โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (รวม
เรียกว่า “โครงการปรับปรุง”)
นอกจากนี้ กองทรัสต์มหี ุน้ กูท้ ม่ี อี ยู่เดิมจานวนประมาณ 5,350 ล้านบาท ที่จะครบกาหนดไถ่ถอนใน
ช่วงเวลาประมาณการ โดยกองทรัสต์มแี ผนการจัดหาเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน และ/หรือออกหุน้ กูเ้ พื่อ
มาไถ่ถอนหุน้ กูท้ จ่ี ะครบกาหนดดังกล่าว
กรณี ที่ 2: ทรัพย์สินทัง้ หมดหลังการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติ ม
กองทรัสต์ในปจั จุบนั ที่มกี ารลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โครงการอาคาร
สานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และการจดทะเบียนสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วง
ต่ออายุ) จะเข้าลงทุนทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยสิทธิการเช่าทรัพย์สนิ ของโครงการ
เซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม”)
ประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จตามสมมติฐานได้แสดงผลกระทบจากการลงทุนในโครงการ
ปรับปรุง นอกจากนี้ กองทรัสต์มหี ุน้ กูท้ ม่ี อี ยู่เดิมจานวนประมาณ 5,350 ล้านบาท และเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงินจานวนประมาณ 5,260 ล้านบาท ทีจ่ ะครบกาหนดไถ่ถอนในช่วงเวลาประมาณการ โดย
กองทรัสต์มีแ ผนในการจัด หาเงิน กู้จากสถาบัน การเงิน และ/หรือออกหุ้น กู้เ พื่อลงทุน ในโครงการ
ปรับปรุง รวมถึงไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ทีจ่ ะครบกาหนดดังกล่าว
ในวันที่ 1 มกราคม 2564 กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่า อากรแสตมป์ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจัด
จาหน่ า ยและรับประกันการจัดจ าหน่ ายการเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์เพิ่ม เติม ค่ า ธรรมเนี ยมการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วงเวลาประมาณการ
เป็ นต้น รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 5,970 ล้านบาท โดยกองทรัสต์จะจัดหาแหล่งเงินทุนจากการออก
และเสนอขายหน่ วยทรัสต์ จานวนเงินประมาณ 6,400 ล้านบาท โดยมีแผนจะนาเงินส่วนเกินไปใช้ใน
การจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื โดยคาดว่าจานวนเงินกูย้ มื ภายหลังจากการชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้ว จะ
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 56 ของมูลค่าการลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
โครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ โครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรั ลพลาซา
ลาปาง
ดังนัน้ ประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จตามสมมติฐานจะเป็ นผลการดาเนินงานในอนาคตของ
กองทรัสต์ ที่เกิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่ลงทุนอยู่เดิม และทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน
เพิม่ เติม โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์และการกูย้ มื เงิน และ/หรือการออก
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หุน้ กูต้ ามสัดส่วนทีก่ าหนด
กรณี
ทรัพย์สินที่มีในปัจจุบนั (ยังดาเนิ นการตามมติ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ครังที
้ ่ 1/2562
เพิ่ มเติ ม: ไม่แล้วเสร็จและเป็ นโครงสร้างเงิ นทุนชัวคราว)
่
กองทรัสต์ในปจั จุบนั ทีม่ กี ารลงทุนเพิม่ เติมในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โครงการ
อาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และจดทะเบียนสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วง
ต่ออายุ) (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิม”) ตามโครงสร้างเงินทุนในปจั จุบนั ซึง่ ใช้แหล่งเงินทุน
จากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวน ซึง่ เป็ นกรณีทแ่ี สดงทรัพย์สนิ ในปจั จุบนั ของกองทรัสต์ซง่ึ ยังดาเนินการตามมติ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ โดยมีโครงสร้างเงินทุนชัวคราว
่
อันเป็ นผล
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิด -19 ส่ ง ผลต่ อ แผนการระดมทุ น และการลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ การลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ บางส่วนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าก
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
ประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จตามสมมติฐานได้แสดงผลกระทบจากการลงทุน ในโครงการ
ปรับปรุง นอกจากนี้ กองทรัสต์มหี ุน้ กู้และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินทีจ่ ะครบกาหนดชาระ และแผน
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการปรับปรุงรวมถึงไถ่ ถอนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่จะครบ
กาหนดดังกล่าวเช่นเดียวกับในกรณีท่ี 2
ดังนัน้ ประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จตามสมมติฐานจะเป็ นผลการดาเนินงานในอนาคตของ
กองทรัสต์ ที่เกิดจากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สนิ ที่ ลงทุนอยู่เดิม ตามโครงสร้างเงินทุนที่
เป็ นอยู่ในปจั จุบนั
ประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิ
ตามสมมติ ฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
/1

กรณี เพิ่ มเติ ม
ทรัพย์สินที่มีในปัจจุบนั (ยัง
ดาเนิ นการตามมติ ที่ประชุม
กรณี ที่ 1
กรณี ที่ 2
วิ สามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ทรัพย์สินก่อนลงทุนตามมติ ทรัพย์สินทัง้ หมดหลังการ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ
ที่ประชุมวิ สามัญผู้ถือ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน และเป็ นโครงสร้างเงิ นทุน
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
เพิ่ มเติ ม
ชัวคราว)
่
รายได้
ศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้อ่นื
รายรายได้ – ศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน
โรงแรม
ค่าเช่าคงที่
ค่าเช่าแปรผัน
รวมรายได้ – โรงแรม
รวมรายได้ขนั ้ ต้ น
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได้

4,196,615
33,518
4,230,133

5,373,327
37,002
5,410,329

4,876,175
33,518
4,909,693

246,548
28,201
274,749
4,504,882
2,557
4,507,439

246,548
28,201
274,749
5,685,078
3,961
5,689,039

246,548
28,201
274,749
5,184,442
3,131
5,187,573
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/1

กรณี เพิ่ มเติ ม
ทรัพย์สินที่มีในปัจจุบนั (ยัง
ดาเนิ นการตามมติ ที่ประชุม
กรณี ที่ 1
กรณี ที่ 2
วิ สามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ทรัพย์สินก่อนลงทุนตามมติ ทรัพย์สินทัง้ หมดหลังการ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ
ที่ประชุมวิ สามัญผู้ถือ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน และเป็ นโครงสร้างเงิ นทุน
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
เพิ่ มเติ ม
ชัวคราว)
่
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

(239,640)
(185,725)
(473,890)
(491,148)
(1,390,403)
3,117,036

(542,771)
(229,330)
(550,888)
(2,161,479)
(3,484,468)
2,204,571

(366,412)
(209,900)
(508,500)
(2,167,613)
(3,252,425)
1,935,148

รายได้สุทธิ
บวก: ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
1,534,179
1,534,179
กับค่าเช่าทีจ่ ่ายจริง
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนทางการเงินทีค่ านวนด้วยอัตรา
1,872
1,957
ดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงกับต้นทุนทางการเงินทีจ่ ่ายจริง
31,603
(3,223)
13,696
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการทีย่ งั มิได้รบั ชาระเป็ นเงินสดจริง
เงิ นสดสุทธิ ที่สามารถนามาจ่ายประโยชน์ ตอบแทน และ/หรือการ
3,148,639
3,737,399
3,484,980
ลดทุน
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ)
95.0
95.0
95.0
จานวนหน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย)
2,212.5
2,532.5
2,212.5
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและ/หรือการลดทุน
2,991,207
3,550,529
3,310,731
1.3520
1.4020
1.4964
ส่วนแบ่งกาไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่ วย (บาท)
หมายเหตุ
1. เป็ นกรณีท่แี สดงทรัพย์สนิ ในปจั จุบนั ของกองทรัสต์ซ่งึ ยังดาเนินการตามมติประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ โดยมีโครงสร้างเงินทุน
ชัวคราว
่
อันเป็ นผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อแผนการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยที่ กองทรัสต์ได้เข้า
ลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยใช้
แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ การลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ บางส่วนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562

จากรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดย บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด สาหรับประมาณการงบ
กาไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ และงบประกอบรายละเอียดกาไรสุทธิตามสมมติฐานสาหรับ ช่ว งเวลาประมาณการวันที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว่าสมมติฐานในการจัดทา
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติได้จดั ทา
ขึน้ อย่างเหมาะสมตามสมมติฐานทีส่ าคัญและเป็ นไปตามนโยบายการบัญชี โดยผูล้ งทุนสามารถพิจารณารายละเอียด
เพิม่ เติมของประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน
สาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องได้ในเอกสาร
แนบ 3 “ประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุน สุทธิตามสมมติฐาน
สาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที ่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2564”
โดยรายงานของผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีท่สี มาคมบริษัทจัดการการลงทุน
กาหนด ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 30 มกราคม 2563 ซึง่ แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีทส่ี มาคมบริษทั จัดการการลงทุนกาหนด
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและหารือร่วมกันระหว่างสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้จดั การกองทุนและ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์แล้ว
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4.4.2. ประมาณการอัตราเงิ นจ่ายผูถ้ อื หน่ วย
ประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่ วย ซึ่งจัดทาขึน้ จากประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและงบประกอบ
รายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
/1

ประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยต่อหน่วย (หน่วย: บาท/หน่วย)
ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินปนั ผล/2
ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินคืนทุน/2
ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย/3
ประมาณการสัดส่วนการกูย้ มื ของ CPNREIT ณ วันสิน้ งวด

กรณี เพิ่ มเติ ม
ทรัพย์สินที่มีในปัจจุบนั
(ยังดาเนิ นการตามมติ ที่
กรณี ที่ 1
กรณี ที่ 2
ประชุมวิ สามัญผู้ถือ
ทรัพย์สินก่อนลงทุนตาม ทรัพย์สินทัง้ หมดหลังการ หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
มติ ที่ประชุมวิ สามัญผู้ถือ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะ ไม่แล้วเสร็จและเป็ น
หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
ลงทุนเพิ่ มเติ ม
โครงสร้างเงิ นทุนชัวคราว)
่
1.3520
1.4020
1.4964
1.3520
1.4020
1.4964

-

-

-

ร้อยละ 6.76
ร้อยละ 33.5

ร้อยละ 7.01
/4
ร้อยละ 30.7

ร้อยละ 7.48
/4
ร้อยละ 33.6

หมายเหตุ
1. เป็ นกรณีท่แี สดงทรัพย์สนิ ในปจั จุบนั ของกองทรัสต์ซ่งึ ยังดาเนินการตามมติประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ โดยมีโครงสร้างเงินทุน
ชัวคราว
่
อันเป็ นผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อแผนการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ โดยที่กองทรัสต์ได้เข้า
ลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยใช้
แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ การลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ บางส่วนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
2. การแยกรายการประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยต่อหน่วยเป็ นเงินปนั ผลหรือเงินคืนทุนเป็ นเพียงสมมติฐานซึ่งยังไม่รวมผลกระทบจากกาไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึน้
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และต้นทุนทางการเงินจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า หรือผลกระทบจากการบันทึกบัญชีของรายการที่มใิ ช่เงินสด ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ได้
และทาให้มกี ารจ่ายเงินคืนทุน อย่างไรก็ตาม ประมาณการเงินจ่ายรวมทีเ่ ป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หน่ วยจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแยกรายการเป็ นเงินปนั ผลหรือ
เงินคืนทุนดังกล่าว
3. ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยดังกล่าว คานวณจากราคาหน่ วยทรัสต์ CPNREIT ที่ 20 บาท/หน่ วย ซึ่งเป็ นเพียงการแสดงการประมาณการสาหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคานวณโดยอ้างอิงจากประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียด
กาไรจากการลงทุนสุทธิของทรัพย์สนิ ตามสมมติฐานสาหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐาน
ราคาหน่วยทรัสต์ CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขายที่ 20 บาท/หน่วย เช่นเดียวกัน
4. สัดส่วนการกูย้ มื เงินคานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT ภายหลังที่ลงทุนในทรัพย์สนิ แล้วเสร็จ ทัง้ นี้ มูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT จะรวมมูลค่า
ทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่เี กี่ยวข้อง อนึ่ง หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (Lease Liability)
ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ไม่ถอื เป็ นการกู้ยมื ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีท่ไี ม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) สัดส่วนการกูย้ มื เงินหลังการลงทุนของกรณีท่ี 2 และกรณีเพิม่ เติมจะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 39.9 และ 43.1 ตามลาดับ
ทัง้ นี้ สัดส่วนการกูย้ มื ของ CPNREIT อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไปภายหลังการระดมทุนเพื่อชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ใน
ปี 2568 ซึง่ ขึน้ อยู่กบั สัดส่วนโครงสร้างการระดมทุนในขณะนัน้

การวิ เคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการเงิ นจ่ายผู้ถือหน่ วยต่อหน่ วยสาหรับช่วง
ระยะเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลีย่ นแปลงของปจั จัยทีส่ าคัญทีม่ ตี ่อประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยต่อ
หน่วย สาหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทีป่ รึกษาทางการเงินได้
พิจารณาปจั จัยทีส่ าคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย ได้แก่ ราคาหน่ วยทรัสต์
CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขาย และรายได้สทุ ธิรวมของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ดังนี้
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาหน่วยทรัสต์ CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขาย
ราคาหน่ วยทรัสต์
CPNREIT ที่ออก
และเสนอขาย
(บาท/หน่ วย)
ประมาณการเงิน
จ่า ยผู้ถือ หน่ ว ยต่ อ
ห น่ ว ย ( บ า ท /
หน่วย)
ประมาณการอัตรา
เงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย

18.00

18.20

18.40

18.60

18.80

19.00

19.20

19.40

19.50
(ราคา
เสนอขาย
สูงสุด)

1.3826

1.3830

1.3835

1.3839

1.3844

1.3848

1.3853

1.3858

1.3860

ร้อยละ
7.68

ร้อยละ
7.60

ร้อยละ
7.52

ร้อยละ
7.44

ร้อยละ
7.36

ร้อยละ
7.29

ร้อยละ
7.22

ร้อยละ
7.14

ร้อยละ
7.11

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของรายได้สทุ ธิรวมของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
รายได้สทุ ธิ รวมของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่ มเติ ม (ล้านบาท)
ประมาณการเงิน จ่ายผู้ถือ
หน่ ว ยต่ อ หน่ ว ย ที่ ร าคา
เสนอขายที่ 18 บาท/หน่วย
ประมาณการเงิน จ่ายผู้ถือ
หน่ ว ยต่ อ หน่ ว ย ที่ ร าคา
เสนอขายที่ 19 บาท/หน่วย
ประมาณการเงิน จ่ายผู้ถือ
หน่ ว ยต่ อ หน่ ว ย ที่ ร าคา
เสนอขายที่ 19.50 บาท/
หน่ วย (ราคาเสนอขาย
สูงสุด)

-7.0%

-5.0%

-3.0%

307
(กรณี ฐาน) /1

+3.0%

+5.0%

+7.0%

1.3746

1.3769

1.3792

1.3826

1.3860

1.3883

1.3905

1.3769

1.3792

1.3814

1.3848

1.3883

1.3905

1.3928

1.3780

1.3803

1.3826

1.3860

1.3894

1.3917

1.3939

หมายเหตุ
1. กรณีฐานอ้างอิงจากสมมติฐานรายได้สุทธิรวมของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมตามประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดกาไรจากการ
ลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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5.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิ จการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

5.1

ภาพรวมของเศรษฐกิ จไทย

5.1.1 ภาพรวมเศรษฐกิ จไทยที่ผา่ นมา
เศรษฐกิจไทยในครึ่ง ปี แรกของปี 2563 หดตัว ที่ร้อยละ 6.9 เมื่อ เทียบกับ ช่ว งเวลาเดียวกัน ของปี ท่ผี ่านมา
สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในไตร
มาสที่ 1 ปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากธุรกิจภาคการ
ท่องเทีย่ วและการส่งออกสินค้าได้รบั ผลกระทบรุนแรงจากเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง
ตามรายได้และความเชื่อมันที
่ ป่ รับลดลงมาก
สาหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
โดยเป็ น การชะลอลงตามมูลค่ า การส่ง ออก การบริก าร การบริโ ภค และการลงทุ น ภาคเอกชน รวมทัง้ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวสูง จากมาตรการปิ ดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคุมการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่เ ข้ม งวดทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ หลายภาคส่ ว น ต้ อ งหยุ ด
ดาเนินการชัวคราว
่
รวมทัง้ ส่งผลให้จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติและเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ หลัก ของไทยหดตัวลง
อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายของภาครัฐมีการขยายตัวจากการใช้จ่ายในงบประมาณทีม่ กี ารเร่งเบิกจ่ายหลังงบประมาณผ่าน
การอนุ มตั ิ ได้แก่ การบริโภคและการลงทุนภาครัฐ ประกอบกับเม็ดเงินเพื่อเยียวยาผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ เช่น มาตรการ
ให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 5 พันบาท เป็ นเวลา 3 เดือน เป็ นต้น รวมถึงมาตรการอื่น ๆ เช่น มาตรการ Soft Loan และ
การพักชาระหนี้ ซึง่ เป็ นปั จจัยสนับสนุนการขยายตัวของการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงไตรมาสที่ 2
โดยในช่วงทีเ่ หลือของปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ฟื้ นตัวขึน้ อย่างช้า ๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจาก
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมของภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากขึน้
การปรับตัวดีขน้ึ อย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภาครัฐ และแรงขับเคลื่อนจากการผลิตและการส่งออกสิน ค้าที่ได้ รบั ประโยชน์ จ ากมาตรการกีด กัน
ทางการค้าและการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม คาดว่าการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจอาจยังได้รบั ผลกระทบจาก
ภาคท่องเทีย่ วทีย่ งั ซบเซาต่อเนื่อง ความไม่แน่ นอนเกีย่ วกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศ
ทัว่ โลก ความไม่ แ น่ น อนของการต่ อ อายุ ม าตรการสนับ สนุ น ของภาครัฐที่ก าลัง จะหมดอายุ ลง (Policy Cliff) และ
ความเสีย่ งด้านการว่างงานและการปิ ดกิจการที่อาจเพิม่ สูงขึน้ มาก จนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพภาคการเงินจาก
หนี้เสียทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ที่ มา: ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสสองของปี 2563 กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค และศูนย์วจิ ยั
เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
5.1.2 แนวโน้ มเศรษฐกิ จไทยในอนาคต
ส าหรับ ปี 2563 คาดว่ า เศรษฐกิจ ไทยมีแ นวโน้ ม หดตัว ที่ร้อ ยละ 8.5 ต่ อ ปี โดยมีส าเหตุ ห ลัก มาจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ทีข่ ยายตัวเป็ นวงกว้าง ส่งผลให้จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติและเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้
หลักหดตัวลง ทาให้คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะหดตัวทีร่ ้อยละ 11.0 นอกจากนี้ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
คาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ 2.6 และ 12.6 ตามลาดับ สอดคล้องกับทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่ ชะลอตัวลงจากมาตรการ
ปิ ดเมือง (Lockdown) ทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลก
่
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ทัง้ นี้ ด้านนโยบายการเงิน ในปี 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับลด
อัตราดอกเบีย้ นโยบายลงร้อยละ 0.25 จากเดิมร้อยละ 0.75 เป็ นร้อยละ 0.50 ต่อปี ซึง่ เป็ นระดับอัตราดอกเบีย้ ทีต่ ่ าสุด
ในประวัตศิ าสตร์ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคาดว่าหลังการผ่อนคลายมาตรการปิ ด
เมืองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศจะทาให้โอกาสในการลดอัตราดอกเบีย้ เพิม่ เติมลดลงและคาดว่าจะคงอัตราดอกเบีย้
นโยบายอยู่ทร่ี อ้ ยละ 0.50
ส่วนค่าเงินบาทยังมีทศิ ทางแข็งค่านับตัง้ แต่ในเดือนพฤษภาคม 2563 ภายหลังจากการเริม่ ผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 เนื่องจากประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี เมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศเศรษฐกิจหลัก และการดาเนินมาตรการขยายปริมาณเงินของประเทศสาคัญ ๆ ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้ อทัวไปในปี
่
2563
มีแนวโน้มลบมากขึน้ จากปั จจัยด้านราคาพลังงานทีป่ รับลดลงตามกับทิศทางราคาน้ามันดิบในตลาดโลก สอดคล้องกับ
อุปสงค์ทล่ี ดลง จากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัวโลกและก
่
าลังการผลิตส่วนเกินของธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง
ซึง่ คาดว่าในปี 2563 อัตราเงินเฟ้ อทัวไปติ
่ ดลบทีร่ ้อยละ 1.7 และในปี 2564 คาดว่าอัตราเงินเฟ้ อทัวไปจะกลั
่
บมาเป็ น
บวกทีร่ อ้ ยละ 0.9
5.1.3 ภาพรวมเศรษฐกิ จไทยรายภูมิภาคในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวมากขึน้ จากไตรมาสก่อนจากผลของ
มาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ทีเ่ ข้มงวดในช่วงต้นไตรมาส รวมถึงมาตรการจากัดการเดินทางทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนหยุดชะงักชัวคราว
่
ก่อนจะทยอยปรับตัวดีขน้ึ ในช่วงปลาย
ไตรมาสจากการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัว อยู่ทร่ี อ้ ยละ 29.5 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ตามการใช้จ่ายในทุกหมวดจากกาลังซือ้ ทีอ่ ่อนแอและผลของมาตรการควบคุมการระบาด
ของ COVID-19 ทาให้การเดินทางและการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคลดลงมาก โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดบริการทีห่ ดตัว
สูง สอดคล้องกับภาคบริการด้านการท่ องเที่ยวทีห่ ดตัวมากขึน้ โดยจานวนผู้เยี่ยมเยือนหดตัว อยู่ท่รี ้อยละ 84.2 เมื่อ
เทีย บกับ ไตรมาสเดีย วกัน ของปี ก่ อ น ทัง้ นั ก ท่ อ งเที่ย วและนั ก ทัศ นาจรในช่ ว งเดือ นเมษายน ถึ ง พฤษภาคม
จากมาตรการห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ส่งผลให้รายได้ภาคบริการด้านโรงแรมและภัตตาคารหดตัว โดยมีอตั ราการ
เข้า พัก แรมอยู่ท่รี ้อ ยละ 5.0 ลดลงมากจากไตรมาสก่อ น นอกจากนี้ ด้า นรายได้เกษตรกรหดตัว อยู่ท่ีร้อ ยละ 10.8
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นี้ เป็ นผลมาจากผลผลิตปศุสตั ว์ท่เี พิม่ ขึน้ จากความต้องการบริโภคใน
ประเทศและส่ ง ออก ท าให้ ช ดเชยผลผลิ ต ข้ า วนาปรัง ที่ ห ดตั ว จากผลของภัย แล้ ง ได้ บ างส่ ว น ส่ ว นการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ทร่ี อ้ ยละ 16.4 และ 6.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ทผ่ี ่านมา ตามลาดับ ตามอุปสงค์ทงั ้ ในและต่างประเทศทีอ่ ่อนแอ อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวอยู่
ทีร่ อ้ ยละ 16.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา ทัง้ รายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน หลังพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562) สาหรับใน
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อทัวไปอยู
่
่ทร่ี อ้ ยละ (2.42) จากอัตราเงินเฟ้ อหมวดพลังงานทีห่ ดตัวสูงตามราคา
น้ ามันขายปลีกในประเทศทีล่ ดลงตามราคาตลาดโลก ประกอบกับค่ากระแสไฟฟ้ าและน้ าประปาทีล่ ดลงตามมาตรการ
บรรเทาค่าครองชีพ
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ภาคเหนื อ
ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวมากขึน้ จากไตรมาสก่อน โดยการระบาดของ COVID19 ส่ง ผลกระทบต่ อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็ น วงกว้า งมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่อ งเที่ยวที่หดตัว รุน แรงหลัง
หลายประเทศรวมทัง้ ไทยประกาศใช้มาตรการจากัดการเดินทางทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ สะท้อนจากจานวน
ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือหดตัวอยู่ทร่ี ้อยละ 92.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ตามลาดับ สาหรับอัตราการเข้าพักแรมอยู่ทร่ี อ้ ยละ 8.3 ลดลงมากจากไตรมาสก่อน สาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ยังคงหดตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 8.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออกตามอุ ปสงค์จาก
ประเทศคู่ค้าที่ลดลง สาหรับรายได้เกษตรกรหดตัว อยู่ท่รี ้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ตาม
ผลผลิตทีเ่ สียหายจากภัยแล้ง ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวสนับสนุ นกาลังซือ้ ที่อ่อนแอลง ประกอบกับความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคที่
ลดลงต่ อเนื่อง ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากอยู่ท่รี ้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
สาหรับการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากผลกระทบจาก
COVID-19 ทาให้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอแผนลงทุนออกไป อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ
11.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ตามการเร่งเบิกจ่ายภายหลังพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ สาหรับในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้ อทัวไปติ
่
ดลบมากขึน้
จากไตรมาสก่อน โดยอยู่ทร่ี อ้ ยละ (2.3) เป็ นผลจากราคาพลังงานทีป่ รับลดลงต่อเนื่อง
ภาคใต้
ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวมากขึน้ จากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะช่วงต้นไตรมาส ซึ่ง
หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดลงชัวคราวจากมาตรการควบคุ
่
มการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเทีย่ วทีห่ ดตัวสูง จากมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้า
ภาคใต้หดตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 98.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ปั จจัยดังกล่าวกระทบต่อกาลังซือ้ ซึง่ ส่งผลให้
การบริโภคภาคเอกชนหดตัวสูงในทุกหมวดการใช้จ่ายอยู่ทร่ี อ้ ยละ 43.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน แม้จะมี
มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงกาลังซือ้ ได้บา้ ง ด้านการส่งออกหดตัวมากขึน้ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 11.2 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอ อย่างไรก็ดี การผลิตและส่งออกถุงมือยางรวมถึง
อาหารทะเลกระป๋ องขยายตัวดีอยู่ทร่ี ้อยละ 29.4 และ 23.0 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดย
ได้รบั อานิสงส์จากความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวลงร้อย
ละ 5.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ขณะทีก่ ารใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากไตร
มาสก่อนหลังพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ทัง้ นี้ ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เริ่มปรับดีข้นึ เล็กน้ อยในช่วงปลายไตรมาส หลังมีการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมืองใน
ประเทศ ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อทัวไปติ
่
ดลบมากขึ้น จากไตรมาสก่อน โดยอยู่ท่รี ้อยละ (3.35)
เนื่องจากราคาพลังงานและอาหารสดทีป่ รับตัวลดลง
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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5.2

ภาพรวมของธุรกิ จค้าปลีกของประเทศไทย

5.2.1 วิ วฒ
ั นาการของธุรกิ จค้าปลีกและธุรกิ จที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ปั จ จุ บ ัน ภาคอสัง หาริม ทรัพ ย์ ด้ า นธุ ร กิจ ค้ า ปลีก ในประเทศไทยมีก ารน าเสนอการค้ า ปลีก ในรู ป แบบที่
มีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบด้วยศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ร้านค้าสะดวกซื้อ และ
ร้านค้าปลีกรูปแบบเฉพาะ สาหรับการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเพื่อพัฒนาให้เท่าทันกับตลาดและความต้องการของลูกค้า
ผูค้ า้ ปลีกหลายรายได้มกี ารนาเสนอธุรกิจเฉพาะอย่างและเพิม่ ผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้าของตนเอง รวมถึงผูค้ า้ ปลีกยังได้มี
การพัฒนาร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิม่ ความหลากหลายในตลาด เช่น ทัง้ เทสโก้ โลตัส และ บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ที่มีการพัฒนารูปแบบร้านค้าปลีกขนาดกลาง หรือ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ าหมายที่มีระดับรายได้
ปานกลางถึงสูง นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบร้านค้าปลีกขนาดย่อมหรือร้านค้าสะดวกซือ้ ทัง้ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ร้าน
สะดวกซือ้ 365 รวมถึง มินิบก๊ิ ซี เพราะการแข่งขันทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในย่านทาเลทีพ่ กั อาศัยด้วย
ทัง้ นี้ รูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่น้ีจะเติบโตต่ อไป โดยมีการพัฒนาขยายออกสู่จงั หวัดต่ าง ๆ ที่ผู้บริโภค
เป้ า หมายมีก าลัง ซื้อ ซึ่ง จะเป็ น การเติบโตทัง้ รูปแบบซูเ ปอร์มาร์เ ก็ตขนาดใหญ่ ร้า นค้า สมัย ใหม่ ศูน ย์ก ารค้า และ
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดทีเ่ ป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแต่ละภาค เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ภูเก็ตและ
นครศรีธรรมราช
5.2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ผา่ นมา
ทีผ่ ่านมา จานวนร้านค้าปลีกมีการเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึง่ เป็ นผลมาจากผูป้ ระกอบการเร่ง
ขยายการลงทุนสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการขยายและปรับปรุงสาขาเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าปลีกใหม่
รองรับกาลังซื้อที่คาดว่าจะปรับดีข้นึ ในอนาคต โดยสมาคมผู้ค้าปลีก ไทยระบุปี 2559 - 2561 กลุ่มค้าปลีก Modern
Chain Store มีการลงทุนเฉลีย่ 43,400 ล้านบาทต่อปี สาหรับปี 2561 พืน้ ทีค่ า้ ปลีกใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เพิ่มขึ้น 2.3 แสนตารางเมตรหรือประมาณร้อยละ 3.1 จากปี 2560 ส่งผลให้พ้นื ที่ค้าปลีกรวมในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริม ณฑล อยู่ท่ี 8.5 ล้า นตารางเมตร ในจ านวนนี้ เ ป็ น Shopping Mall ร้อ ยละ 61.0 Community Mall ร้อ ยละ 16.0
Discount Store ร้อ ยละ 10.0 Specialty Store ร้อ ยละ 6.0 Department Store ร้อ ยละ 4.0 Entertainment Complex
และ Supporting Mall ร้อยละ 5.0 ส่วนในต่างจังหวัด ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น โรบินสัน เทสโก้ โลตัส
และบิ๊กซี เร่งขยายสาขาหลายรูปแบบในจังหวัดศูนย์กลางภูมภิ าค เมืองท่องเทีย่ วและจังหวัดรอง ขณะที่ร้านค้าปลีก
ขนาดเล็กเปิ ดสาขากระจายไปในทุกจังหวัด นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการยังเร่งปรับตัวโดยนาเทคโนโลยีใหม่มาทดลองใช้
ในสาขาต้นแบบ และเพิม่ ช่องทางการขายออนไลน์ควบคู่กบั การขายผ่านหน้าร้าน (Omni Channel) ปั จจัยข้างต้นส่งผล
ให้ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ปี 2561 ปรับดีขน้ึ เกือบทุกกลุ่ม และมีอตั ราการเติบโตโดยรวมทีร่ ะดับร้อยละ 3.1
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาในปี 2561 ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ เซ็นทรัล โรบินสัน และ เดอะมอลล์
มีสาขารวมกันทัง้ สิน้ 79 แห่งทัวประเทศ
่
เพิม่ ขึน้ จาก 74 แห่งในปี 2560 โดยผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าดังกล่าว
ลงทุนขยายสาขาต่อเนื่องทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจนขยายการลงทุนสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นที่ มี ศ ั ก ยภาพทางการตลาดสู ง เช่ น เซ็ น ทรั ล เปิ ดห้ า ง Central i-City ใน มาเลเซี ย เป็ นต้ น ทั ง้ นี้
เพื่อมุ่งผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุน นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการยังปรับกลยุทธ์ธุรกิจโดยเพิม่ ช่องทางการขายผ่าน
ออนไลน์ จากเดิมทีเ่ ป็ นการขายผ่านหน้าร้าน เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการความสะดวกสบายมากขึน้
ส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจห้างสรรพสินค้าในปี 2561 เติบโตร้อยละ 4.5 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 4.0 ในปี 2560
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โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุรกิจค้าปลีกมีการหดตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี า่ น
มา เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทัง้ นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดทีท่ าให้ภาครัฐได้ออกมาตรการ
ปิ ดสถานประกอบการชัวคราว
่
(Lockdown) ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกไม่สามารถดาเนินธุรกิจได้
ชัวคราว
่
ทัง้ นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยเริม่ แสดงให้เห็นถึงทิศทางทีด่ ขี น้ึ ตามลาดับ
ส่งผลให้ภาครัฐทยอยผ่อนปรนมาตรการปิ ดสถานประกอบการชัวคราวอย่
่
างระมัดระวัง เพื่อให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจ
สามารถดาเนินการไปได้ อย่างไรก็ดี แม้ภาครัฐจะมีการทยอยผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว แต่ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทีย่ าวนาน ทาให้ภาคธุรกิจหลายรายต้องปิ ดกิจการลงชัวคราว
่
หรือบางรายไม่สามารถรักษา
สภาพคล่องได้และต้องปิ ดกิจการไป จนทาให้มแี รงงานตกงานจานวนมากประมาณ 3 - 5 ล้านคน ประกอบกับกาลังซือ้
ของผู้บริโภคที่อ่อนแรงต่อเนื่องมาก่อนหน้ านัน้ จากหลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ นหนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวในระดับสูง การ
ว่างงาน รวมถึงปั ญหาภัยแล้งทีก่ ระทบกลุ่มเกษตรกร ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ ล้วนกดดันการใช้จ่ายของผู้บริโภค และส่ง ผล
ต่อเนื่องถึงการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในปี 2563 โดยเฉพาะค้าปลีกที่ขายสินค้าไม่จาเป็ นหรือสินค้าฟุ่ มเฟื อย เช่น
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเฉพาะอย่างวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบรุนแรงและ
กลับมาฟื้ นตัวได้ช้ากว่าค้าปลีกที่เน้นขายสินค้าจาเป็ นพวกอุปโภคบริโภคอย่างซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึง รูปแบบการขาย
สินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ผู้ผลิตสินค้า และธุรกิจสินค้าและบริการ
ผ่านสือ่ ออนไลน์ (Social Commerce)
5.2.3 ภาพรวมกลุม่ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้า
พืน้ ทีโ่ ครงการ (Retail Gross Floor Area) ของศูนย์การค้าทัง้ หมดในประเทศไทยปี 2562 อยู่ท่ี 20.5 ล้านตารางเมตร
และคาดการณ์ภายในปี 2563 จะอยู่ท่ี 21.1 ล้านตารางเมตร โครงการใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ในปี 2562 ได้แก่ โครงการเซ็นทรัล
วิลเลจ ศูน ย์ก ารค้า เดอะ มาร์เ ก็ต แบงคอก ศูน ย์ก ารค้า คอสโม บาซาร์เ มือ งทองธานี ศูน ย์ก ารค้า มิก ซ์ จตุ จ ัก ร
ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์ สไตล์ ลาดกระบัง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลป่ าตอง และหลายโครงการที่มกี ารจัดสรรพื้นที่ให้
สามารถเปิ ดได้ 24 ชัวโมงมากขึ
่
น้ เช่น โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ และศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ เพื่อตอบสนอง
วิถีชวี ติ หรือไลฟ์ สไตล์ท่เี ปลี่ยนไปของลูกค้า และภายในปี 2563 จะมีโครงการศูนย์การค้าสาคัญเปิ ดใหม่ ได้แก่ โครงการ
สยามพรีเมีย่ มเอาท์เล็ต โครงการเดอะ ปาร์ค โครงการสไมล์สแควร์ โครงการซันนี่ แอท ซัมเมอร์ ลาซาล โครงการสยามสเคป
ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ บ่อวิน และศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ถลาง เป็ นต้น
ในภาวะตลาดปั จจุบนั ผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้เผชิญกับความท้าทายจากพฤติกรรม
การจับ จ่ า ยใช้ ส อยของผู้ บ ริ โ ภคที่เ ปลี่ ย นไป โดยเน้ น การสร้ า งประสบการณ์ การตอบสนองที่ ต รงใจลู ก ค้ า
(Personalization) และความสะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ ความท้าท้า ยจากการเติบโตของตลาดสิน ค้า ออนไลน์ (Online
Shopping) การเกิดขึน้ ของ Lifestyle Retail และ New Concept Retail ซึง่ ออกแบบการใช้พน้ื ทีใ่ ห้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ
ของผูบ้ ริโภคและนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริการส่งอาหาร (Food Delivery Services) ส่งผลให้
ความถี่ใ นการใช้บ ริก ารห้า งสรรพสิน ค้า และศูน ย์ก ารค้า มีแ นวโน้ ม น้ อ ยลง ปั จ จัย เหล่ า นี้ เ พิ่ม ความท้า ทายให้ก ับ
ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ ผูป้ ระกอบการจึงต้องปรับเปลี่ยน
แผนกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทีเ่ ปลีย่ นไปของลูกค้า
และส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
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ทัง้ นี้ ในปี 2563 ร้า นค้า ปลีก สมัย ใหม่ (Modern Trade) เช่ น ศู น ย์ก ารค้า และห้า งสรรพสิน ค้า คาดว่ า จะ
สูญเสียรายได้ 61,000 - 84,000 ล้านบาท เนื่องจากมาตรการปิ ดสถานประกอบการชัวคราวเพื
่
่อควบคุมการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ซึ่ง จากมาตรการดัง กล่ า วได้ส่งผลกระทบต่ อ การดาเนิน ธุร กิจ ของผู้ประกอบการศูน ย์ก ารค้าและ
ห้างสรรพสินค้า โดยกระทบต่อรายได้จากค่าเช่าพืน้ ที่ ซึง่ ลดลงจากการลดค่าเช่าหรือยกเลิกค่าเช่าร้านค้าทีไ่ ม่สามารถ
เปิ ดให้บริการได้ และค่าใช้จ่ายประจาทีผ่ ปู้ ระกอบการยังคงมีอยู่ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้า และค่าไฟ เป็ นต้น
5.2.4 ภาพรวมกลุม่ ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Mall)
ในปี 2562 ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อมมีจานวนเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องและมีจุดเด่นทีส่ ามารถตอบสนอง
ลูกค้าในชุมชนมากขึน้ ในเชิงของอัตลักษณ์และยังมีรา้ นขายสินค้าและบริการทีเ่ ป็ นกลุ่มร้านค้าย่อยทีอ่ ยู่ภายใต้บริษทั ใน
กลุ่มเดียวกัน (Chain Store) และซูเปอร์มาร์เก็ตทีม่ ชี ่อื เสียงมาเปิ ดในศูนย์การค้าขนาดย่อมมากขึน้ นอกจากนี้ยงั มีการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบโครงการให้มคี วามหลากหลายโดยมีการเปิ ด ศูนย์การค้าขนาดย่อมควบคู่กบั โรงแรม โรงพยาบาล
ปั ม๊ น้ ามัน และมีร้านค้าไดร์ฟทรู (Drive-Thru) มากขึน้ รวมถึงมีการขยายเวลาเปิ ดบริการของซูเปอร์มาร์เก็ต ฟิ ตเนส
และร้านอาหารเป็ น 24 ชัวโมง
่
โดยในปี 2562 มีพน้ื ทีเ่ พิม่ ขึน้ 190,000 ตารางเมตร และมีโครงการทีเ่ ปิ ดตัว ในปี 2562
ได้แก่ โครงการพีเพิลพาร์ค อ่อนนุ ช โครงการเวลา สินธร วิลเลจ โครงการวิสซ์ดอม 101 โครงการมาร์เก็ตเพลส ดุสติ
โครงการพอร์โต้ โก ท่าจีน โครงการแอทยูปาร์ค สุวรรณภูมิ โครงการวีพลาซ่า โรงพยาบาลวิภาวดี โครงการแอมไชน่ า
ทาวน์ และโครงการดราก้อน ทาวน์ เป็ นต้น
ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีก ในรูปแบบโครงการศูนย์การค้าขนาดย่อมนี้มกี ารแข่งขันสูงทัง้ จากร้านค้า
ชุมชนรอบข้าง ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และบริการส่งอาหาร (Food Delivery Services) ทาให้ผปู้ ระกอบการในกลุ่มนี้ยงั
ต้องปรับตัวเพื่อสร้างความแตกต่างให้สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ และตรงกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และนักท่องเทีย่ ว ไม่ว่าจะเป็ นการเลือกสถานทีต่ งั ้ ให้อยู่ในชุมชน การปรับปรุงและขยายโครงการ
การหาผูเ้ ช่าใหม่ ๆ ทีม่ ี ความหลากหลายและเทียบเคียงกับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ การใช้กจิ กรรมทางการตลาดเพื่อ
รักษาฐานลูกค้าเดิมที่มอี ยู่และขยายฐานลูกค้าในกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดให้โครงการมีสงิ่ อานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ทีค่ รบครัน โดยทัง้ หมดนี้ ต้องอาศัยความชานาญในการบริหารภายใต้ความเสีย่ งและต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ซึง่ ถือเป็ นความท้าทายของผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้
นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีภ่ าครัฐได้มกี ารออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้ องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle
Mall) ได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกับศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
5.2.5 ภาพรวมกลุม่ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
โครงการใหม่ในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทเ่ี ปิ ดให้บริการมีไม่มากนัก แต่ได้มกี ารพัฒนาห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
ให้มคี วามหลายหลายของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองวิถชี วี ติ ของลูกค้าในชุมชนมากขึน้ และผูป้ ระกอบการยังคงมุ่ ง
พัฒนาโครงการในรูปแบบซูเปอร์คอนวีเนียนสโตร์ (Super Convenience Store) ซึ่งเป็ นร้านค้าขนาดเล็กทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกับร้านสะดวกซื้อกึ่งซูเปอร์มาร์เก็ต และรูปแบบร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เช่น มินิบ๊กิ ซี เทสโก้
โลตัส เอ็กซ์เพรส ท็อปส์ เดลี่ และแม็กซ์แวลู ทันใจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการในรูปแบบตลาด เพื่อให้การขยาย
สาขาเป็ นไปได้ง่าย ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลมากขึน้ รวมทัง้ ยังมีการใช้ช่องทาง
ออนไลน์เข้ามาอานวยความสะดวก ซึง่ คาดว่าช่องทางนี้จะช่วยเพิม่ รายได้อย่างมีนยั สาคัญในอนาคตอันใกล้ เนื่องจาก
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นมาเน้นความสะดวกรวดเร็วเป็ นหลัก
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สาหรับภาพรวมกลุ่มร้านค้าสะดวกซือ้ นัน้ จะเน้นการขยายสาขาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพืน้ ที่
ต่าง ๆ ให้มากที่สุดและเน้นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี้ยงั มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวิถีก าร
ดาเนินชีวติ ของคนในปั จจุบนั โดยเน้นการเป็ นร้านอิม่ สะดวกทีม่ เี ครื่องดื่มและอาหารถูกสุขลักษณะที่หลากหลายใน
ราคาทีเ่ หมาะสมสาหรับทุกเพศทุกวัย มีสนิ ค้าและบริการทีต่ อบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในแต่ละพืน้ ที่ เน้นการ
ให้บริการทีร่ วดเร็ว รูปแบบทันสมัย และนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ เช่น ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
จาหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) เพื่ออานวยความสะดวกให้ลกู ค้าสามารถเข้ามาเลือกซือ้ สินค้าทีต่ อ้ งการได้
อย่างรวดเร็ว และยังมีการใช้ส่อื สังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
นอกจากนี้ การเพิม่ ขึน้ ของการลงทุนจากกลุ่มทุนต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้นการขยาย
สาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้มากขึน้
ทัง้ นี้ จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ธุ ร กิจ ห้า งค้า ปลีก ขนาดใหญ่ (Hypermarket) และ
ร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) ยังสามารถเปิ ดให้บริการได้ตามปกติ เนื่องจากเป็ นผูป้ ระกอบการจาหน่ายอาหาร
และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน นอกจากนี้ ในช่วงที่มจี านวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ประชาชนมีความกังวลว่าภาครัฐจะเพิม่ มาตรการที่เข้มงวดต่อการเดินทางออกจากบ้านมากขึน้ ทาให้
เกิดการกักตุนสินค้าที่มคี วามจาเป็ นในการดารงชีวติ ซึ่งทาให้ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มนี้ได้รบั ผลกระทบไม่มากเท่ ากับ
ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ เช่น บิก๊ ซี แม็คโคร และเซเว่น-อีเลฟเว่น
มีแผนการขยายสาขาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในปี 2563
5.2.6 แนวโน้ มอุตสาหกรรมค้าปลีกในอนาคต
ในปี 2563 คาดว่าภาพรวมการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกยังคงหดตัวประมาณร้อยละ 5.0 – 8.0 เมื่อเทียบกับปี ทแ่ี ล้ว
เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ นี้ ภาครัฐ ได้มีการออกมาตรการเพื่อ
ช่วยเหลือและเยียวยา ทัง้ กลุ่มผู้ประกอบการและประชาชน ประกอบกับประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ได้ จึงคาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกค่อย ๆ ทยอยฟื้ นตัวขึน้ ตามลาดับ (ทีม่ า: ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย)
อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมของภาครัฐจะ
ช่วยกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งรวมถึงธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกและจะยังคงมีการเปิ ดตัวโครงการค้าปลีก
รูปแบบผสมผสาน (Mixed-use Project) และรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 จะมีพ้นื ที่ค้าปลีกเพิม่ ขึน้ เป็ น
150,000 ตารางเมตร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการเปิ ดให้บริการของโครงการสาคัญ ๆ หลายโครงการ
โดยการเพิม่ ขึน้ ของอุปทานเป็ นไปตามอุปสงค์ในตลาดทีย่ งั เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจากการขยายตัวของการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภค
ในเมืองและกลุ่มนักท่องเทีย่ วต่างชาติ และการตอบสนองวิถกี ารดาเนินชีวติ รวมทัง้ การทางานทีเ่ ปลีย่ นไปของคนในเมือง
ส่งผลให้ผู้เช่าส่วนใหญ่ยงั มีความต้องการเช่าพืน้ ที่และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทาให้อตั ราค่าเช่าและอัตราการเช่าในปี
2563
ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ท่คี าดว่าจะเปิ ดบริการในปี 2563 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ โครงการสยาม
พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต โครงการเดอะ ปาร์ค และโครงการสไมล์สแควร์ สาหรับโครงการที่จะเปิ ดในต่ างจังหวัด ได้แก่
ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ บ่อวิน ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ถลาง และโครงการปอร์โต เดอ ภูเก็ต ของกลุ่มเซ็นทรัล เป็ นต้น
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ในปี 2564 - 2566 คาดว่าจะมีแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่เกิดขึน้ 6 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็ น
โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use) ทีส่ ามารถตอบสนองวิถกี ารดาเนินชีวติ (Lifestyle) ของคนในเมืองได้
ครบและสะดวกมากขึน้ ได้แก่ 1) โครงการวัน แบงค็อก ซึ่งเป็ นโครงการที่พฒ
ั นาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท
ทีซีซีแอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ีโฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด ตรงถนน
พระราม 4 2) โครงการดุสติ เซ็นทรัล พาร์ค ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษัท ดุสติ ธานี จากัด
(มหาชน) ตรงถนนพระราม 4 3) ศูนย์การค้าดิ เอ็มสเฟี ยร์ เป็ นศูนย์การค้าแห่งที่ 3 ในกลุ่มดิเอ็มดิสทริค ย่านพร้อมพงษ์
ของกลุ่มเดอะมอลล์ 4) ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ รามคาแหง 2 ของกลุ่มเดอะมอลล์ 5) โครงการแบงค็อก มอลล์ ของกลุ่ม
เดอะมอลล์ ตรงแยกบางนา-ตราด และ 6) โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ของแมกโนเลีย
นอกจากนี้ การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐบาล การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และการจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศจะมีความชัดเจนมากขึน้ ในปี น้ซี ง่ึ จะ
ส่งผลให้มกี ารเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศมากขึน้ ในระยะยาวรวมทัง้ เม็ดเงินลงทุนทัง้ จาก
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติทจ่ี ะมีการลงทุนต่อเนื่องในอีกหลายปี ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการจ้าง
งานในหลายพื้นที่ของประเทศและเพิม่ กาลังซื้อในวงกว้าง ทาให้กลุ่มค้าปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการใน
จังหวัดอื่น ๆ เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะเมืองทีโ่ ครงการ EEC และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง รวมถึงเส้นทางทีม่ ถี นนเชื่อมผ่านไปยังท่า
ขนส่งต่าง ๆ รวมทัง้ หัวเมืองหลัก เมืองใกล้หวั เมืองหลัก และตามแนวชายแดนในทุกภาคของประเทศไทย ด้วยปั จจัย
เหล่ า นี้ ท าให้ เ กิด โครงการมิก ซ์ ยู ส ซู เ ปอร์ ส โตร์ ม อลล์ แ ละร้ า นขายสิน ค้ า เฉพาะอย่ า ง รวมทัง้ ศู น ย์ ก ารค้ า และ
ห้างสรรพสินค้าทีม่ ขี นาดทีเ่ ล็กลงหลายโครงการได้ทยอยเปิ ดให้บริการ
การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกไม่ได้ถูกจากัดเพียงแค่กลุ่มผูป้ ระกอบการค้าปลีกอีกต่อไป แต่ยงั มีผปู้ ระกอบการ
นอกกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเข้ามามีสว่ นร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการในกลุ่มอาคารสานักงานทีม่ กี ารนาร้านค้าปลีก
เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจ หรือทีเ่ รียกว่า Retail Podium เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ามากขึน้ รวมทัง้
ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอื่นที่ต้องการมีหน้ าร้านเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึน้ ในยุคที่ลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer
Centric) อีกทัง้ ผูแ้ ข่งขันกลุ่มเดิมอย่างผูป้ ระกอบการ E-Commerce ทีม่ จี านวนผูป้ ระกอบการรายใหญ่เพิม่ มากขึน้ และ
มีการแข่งขันสูงอย่างต่ อเนื่อง โดยมีอตั ราเติบโตและส่วนแบ่งในตลาดเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดย
ไม่ได้แข่งขันในด้านของราคาเท่านัน้ แต่เริม่ มีบริการใหม่เข้ามาเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กบั ลูกค้ามากขึน้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า โดยคาดว่า
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดคลีค่ ลาย จะทาให้พน้ื ทีห่ น้าร้านค้าปลีกจะถูกลดบทบาทความสาคัญลง เนื่องจาก
พฤติกรรมของลูกค้าได้เปลีย่ นแปลงไป เช่น ลูกค้าจะมีการซือ้ สินค้าผ่านทางหน้าร้านลดลง เพราะหันไปซือ้ สินค้าผ่ าน
ช่องทางออนไลน์ทส่ี ามารถเข้าถึงสินค้าได้ค่อนข้างหลากหลายและมีความสะดวกมากขึน้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการค้าปลีก
จะมีการปรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจโดยการทารูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมหรือไลฟ์ สไตล์ของ
ลูกค้าเป้ าหมาย รวมทัง้ การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเข้าใจลูกค้าและลดต้นทุน การบริหารงานจึงเป็ นสิง่ ที่สาคัญใน
การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั ซึง่ ในปี 2563 คาดว่าผูป้ ระกอบการค้าปลีกทุกรายจะนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (Big Data) มาใช้กนั แพร่หลายมากขึน้ ทัง้ เทคโนโลยี Data Analytics หรือเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์และนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มาบริหารจัดการและเชือ่ มโยงธุรกิจค้าปลีก Online to Offline (O2O)
รวมทัง้ เพิม่ ความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ลกู ค้ามากขึน้
ที่มา: รายงานประจาปี 2562 ของ CPN ศูนย์วจิ ยั กสิกร ศูนย์วจิ ยั ธนาคารออมสิน และวิจยั กรุงศรี
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5.3

ภาพรวมของธุรกิ จอาคารสานักงานในเขตกรุงเทพฯ

5.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาคารสานักงานในเขตกรุงเทพฯ ที่ผา่ นมา
อาคารสานักงานให้เช่าในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนกว่า ร้อยละ
80.0 ของพืน้ ทีก่ ่อสร้างสานักงานทัง้ ประเทศ โดยกระจุกตัวอยู่บริเวณย่านศูนย์กลางทางธุรกิจใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
(Central Business District: CBD) ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของอาคารสานักงาน ศูนย์การค้าชัน้ นา โรงแรมและทีพ่ กั อาศัยระดับบน
โดยมีการคมนาคมขนส่งทีส่ ะดวกรวดเร็ว ด้วยระบบรถไฟฟ้ า และทางด่วน เชื่อมโยงพืน้ ทีร่ อบนอกเข้ากับ CBD ของ
กรุงเทพฯ ได้แก่ ย่านสีลม สาทร เพลินจิต วิทยุ อโศก และย่านสุขุมวิทตอนต้น (ถึงซอยสุขุมวิท 24) อย่างไรก็ตาม
ปั จจุบนั ย่าน CBD มีขอ้ จากัดจากการมีทด่ี นิ ว่างเหลือน้อยและราคาสูง ถือเป็ นหนึ่งในอุปสรรคสาคัญสาหรับการพัฒนา
อาคารสานักงานให้เช่า ดังนัน้ การพัฒนาระบบรถไฟฟ้ าตัง้ แต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
สนับสนุ นให้อาคารสานักงานใหม่ส่วนใหญ่จงึ ถูกสร้างขึน้ ในพืน้ ทีร่ อบนอก CBD เช่น รัชดาภิเษก พหลโยธิน วิภาวดี
รังสิต แจ้งวัฒนะ และบางนา เป็ นต้น
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ มีอตั ราความต้องการเช่าพื้นที่รวม (Total
Take-up) ลดลงประมาณร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อน เหลือเพียง 66,211 ตารางเมตร ซึง่ อัตราความต้องการเช่าพืน้ ทีน่ ้ี
ต่ ากว่าอัตราความต้องการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ต่อไตรมาสในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมาเล็กน้อย (อัตราความต้องการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่
ต่ อ ไตรมาสในช่วง 10 ปี ท่ีผ่ า นมาอยู่ท่ปี ระมาณ 67,126 ตารางเมตร) ทัง้ นี้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 การเช่าพื้นที่
สานักงานในกรุงเทพฯ มีพน้ื ทีส่ านักงานทีถ่ ูกเช่ารวม (Total Occupied Space) อยู่ท่ี 4.68 ล้านตารางเมตร หรือลดลง
ร้อยละ 1.0 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แย่ลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยงั คง
ยืดเยือ้ อยู่
ขณะที่พบว่าอุปทานทัง้ หมดของพื้นที่สานักงานในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 99,420 ตารางเมตร หรือร้อยละ 1.9
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยมีพน้ื ทีร่ วมทัง้ หมด 5.33 ล้านตารางเมตร โดยในปี 2563 - 2564 คาดว่าจะมีสานักงาน
เกิดขึน้ 6 แห่ง ในกรุงเทพฯ ได้แก่ 1) โครงการซัมเมอร์ พ้อยท์ 2) โครงการสยามสเคป 3) อาคารทีอาร์อาร์ 4) อาคารสีลม
เซ็นเตอร์ 5) อาคารวานิสสา 6) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจกั ร 7) อาคารรัชดา วัน ซึ่งจะเพิม่ พื้นที่อาคาร
สานัก งานหรือ อุ ป ทานใหม่ (New Supply) เข้า สู่ต ลาดประมาณ 110,000 ตารางเมตร โดยพื้น ที่อ าคารสานัก งาน
ประมาณ 52,423 ตารางเมตร หรือ คิด เป็ นร้ อ ยละ 47.0 ของอุ ป ทานใหม่ จ ะตัง้ อยู่ ใ นย่ า น CBD อย่ า งไรก็ต าม
มีอาคารสานักงาน 2 โครงการ ซึ่งมีพ้นื ที่อาคารสานักงานรวมประมาณ 47,341 ตารางเมตร ที่คาดว่าจะชะลอการ
ก่อสร้างอาคาร เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ นี้ ทาให้อุปทานส่วนเกินใน
พื้นที่เช่าสานักงาน ซึ่ง สอดคล้องกับอัตราการเช่าพื้นที่ทม่ี กี ารปรับตัวลงอยู่ท่รี ้อยละ 87.7 หรือปรับตัวลดลงร้อยละ 2.6
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
นอกจากนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2563 ค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานในทุกเกรดยังคงปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยที่
อาคารสานักงานเกรดทีส่ งู กว่ามีการเติบโตของค่าเช่ามากกว่าเป็ นประจาทุกปี ทัง้ นี้ ค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานเฉลีย่
อยู่ทป่ี ระมาณ 798 บาทต่อตารางเมตร หรือมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 2.7
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นี้ ค่าเช่าของพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานที่ตงั ้ อยู่ในย่าน CBD มีอตั ราการเพิม่
มากกว่าค่าเช่าของพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานทีต่ งั ้ อยู่นอกย่าน CBD โดยค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานในพืน้ ทีย่ ่าน CBD มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมีค่าเช่าเฉลี่ย อยู่ท่ปี ระมาณ 972 บาทต่อ
ตารางเมตร สาหรับค่าเช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานนอก CBD มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีค่าเช่าเฉลีย่ อยู่ทป่ี ระมาณ 642 บาทต่อตารางเมตร
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5.3.2 แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมสานักงานในเขตกรุงเทพฯ ในอนาคต
ในช่วงปี 2562 - 2564 คาดว่าความต้องการใช้พน้ื ทีส่ านักงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังคงอยู่ในระดับ
เดิมทีป่ ระมาณ 200,000 ตารางเมตรต่อปี ปั จจัยหนุนจากความคืบหน้าของโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐ เหนี่ยวนาให้เกิด
การลงทุนในภาคธุรกิจต่อเนื่อง โดยในปี 2561 การลงทุนจากต่างชาติเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากยอดขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน (Application Submitted Projects) มีมูลค่า 902 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.9 จากปี 2560 ซึ่ง
เป็ นดัช นี ช้ีน าด้ า นการลงทุ น ที่ส ะท้อ นความต้ อ งการพื้น ที่อ าคารส านั ก งานในระยะต่ อ ไป ทัง้ นี้ คาดว่ า ร้อ ยละ
70.0 – 75.0 ของจานวนบริษทั ต่างชาติทจ่ี ะเข้ามาเปิ ดสาขาในไทย ต้องการพืน้ ทีส่ านักงานขนาดใหญ่มากกว่า 1,000
ตารางเมตรขึน้ ไป
จากข้อจากัดด้านทีด่ นิ เพื่อพัฒนาอาคารสานักงานใหม่ทห่ี ายากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ที่ CBD จึงคาดว่ามีพน้ื ที่
สานักงานใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทยอยเข้าสู่ตลาดไม่มากนักเฉลี่ย 185,000 ตารางเมตรต่ อปี ได้แก่
อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ อาคารทรู ดิจิท ัล พาร์ค อาคารมิต รทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ และอาคารสปริง
ทาวเวอร์ เป็ นต้น โดยผลจากแนวโน้มอุปสงค์ท่มี มี ากกว่าอุปทานที่เข้าใหม่ ทาให้คาดว่าค่าเช่าจะทยอยเพิม่ ขึน้ และ
อัตราการเช่ายังคงอยู่ในระดับสูงทีป่ ระมาณร้อยละ 94.0
สาหรับแนวโน้มการแข่งขัน นอกจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันแล้ว ปั จจุบนั ยังมีธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงานรูปแบบ
Co-working Space ซึ่งให้บริการเช่าพื้นที่เพื่อทางาน จัดประชุม ฯลฯ โดยอัตราค่าเช่าพื้นที่มที งั ้ รายชัวโมง
่
รายวัน
และรายเดือน (เริม่ เปิ ดบริการตัง้ แต่ช่วงปี 2555 ทีจ่ านวนไม่ถงึ 10 แห่ง โดยในปี 2559 เพิม่ ขึน้ มาอยู่ท่ี 120 แห่ง) เพื่อ
รองรับ นั ก ธุ ร กิจ ที่ย ัง ไม่ พ ร้อ มเช่ า พื้น ที่อ าคารส านั ก งานหรือ กลุ่ ม ธุ ร กิจ ฟรีแ ลนซ์ แม้ปั จ จุ บ ัน Co-working Space
อาจยังไม่มผี ลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าโดยตรง แต่ความนิย มทีม่ ากขึน้ อาจทาให้ผปู้ ระกอบการ
อาคารสานักงานให้เช่ามีการปรับพืน้ ทีโ่ ดยมี Co-working Space รวมอยู่ในอาคารเดียวกัน และคาดว่าในระยะข้างหน้า
จะมีจานวน Co-working Space เพิ่มมากขึ้น จึงคาดว่ารูปแบบอาคารสานักงานจะมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง โดย
ผสมผสานกันระหว่างการเช่าพืน้ ทีส่ านักงานรูปแบบเดิม และรูปแบบ Co-working Space นอกจากนี้ หลายบริษทั ยังได้
นากลยุทธ์พน้ื ทีท่ างานทีม่ คี วามยืดหยุ่น (Agile Workplace) มาใช้มากขึน้ ซึง่ จะทาให้ลดการใช้พน้ื ทีส่ านักงานลงจาก
เดิม และอาจส่งผลให้อตั ราค่าเช่าพืน้ ทีม่ แี นวโน้มชะลอลงบ้างในระยะยาว
ทัง้ นี้ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลต่ อความเชื่อมันของผู
่
้ประกอบการและผู้พฒ
ั นา
โครงการอาคารสานักงานค่อนข้างมาก เพราะการทางานทีบ่ า้ นเริม่ เป็ นทางเลือกที่ จริงจังและเป็ นไปได้มากขึน้ อีกทัง้
บริษทั ต่าง ๆ เริม่ พิจารณาถึงจานวนพนักงานในบริษทั และการใช้ประโยชน์พน้ื ทีส่ านักงานของตนเอง ซึง่ มีความเป็ นไป
ได้ทอ่ี าจมีการลดขนาดขององค์กรลง ซึง่ อาจส่งผลต่อความต้องการใช้พน้ื ทีส่ านักงานลดลงในอนาคตเช่นกัน
นอกจากนี้ คาดว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use) จะทยอยแล้วเสร็จในปี 2568 ถึงกว่า
1 ล้านตารางเมตร โดยมีพ้นื ที่สานักงานในโครงการ Mixed-use 7.1 แสนตารางเมตร ทาให้ธุรกิจสานักงานให้เช่ามี
แนวโน้มเผชิญกับการแข่งขันรุนแรงมากขึน้ ในช่วง 6 ปี ขา้ งหน้า
สาหรับค่าเช่าจะยังคงเพิ่มขึน้ ตามทิศทางของอุปสงค์ และต้นทุนโครงการที่เพิม่ ขึน้ เนื่องจากอุปทานอาคาร
สานักงานใหม่จะเน้นการลงทุนด้านการออกแบบให้สวยงามและมีระบบบริหารจัดการทีด่ ี ส่วนอาคารสานักงานเก่าจะมี
การปรับปรุง (Renovation) ให้ทนั สมัย แต่จากการแข่งขันของธุรกิจที่ทวีสูงขึน้ และคาดว่าจะมีอุปทานที่ทยอยสร้าง
เสร็จเข้าสูต่ ลาดอีกประมาณ 556,000 ตารางเมตร ในช่วงปี 2562-2564 ทาให้คาดว่าค่าเช่าจะเพิม่ ในอัตราชะลอลง
สาหรับในระยะยาว ตลาดอาคารสานักงานในประเทศไทยยังมีความน่ าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมภิ าคอาเซียนเนื่องจาก 1) ประเทศไทยตัง้ อยู่บนศูนย์กลางภูมภิ าคทีส่ ามารถเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนระหว่าง
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กัน 2) อัตราค่าเช่าสานักงานไม่สงู มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง 3) มาตรการสนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้องของภาครัฐ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น สิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษีสาหรับ การจัด ตัง้ สานัก งานปฏิบ ั ติก ารภู มิภ าค (Regional Operating
Headquarters: ROH) และ 4) สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของนักลงทุนต่างชาติ โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี และ
13 ปี ภายใต้ก ารปรับ ปรุ ง พระราชบัญ ญัติส่ง เสริม การลงทุ น พ.ศ. 2520 และ 15 ปี ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติก าร
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ อุตสาหกรรมเป้ าหมาย พ.ศ. 2560 แรงจูงใจเหล่านี้จะทาให้
ตลาดอาคารสานักงานในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตต่อไปในระยะข้างหน้า
ที่มา: Knight Frank และวิจยั กรุงศรี
5.4

ภาพรวมของการท่องเที่ยวและธุรกิ จโรงแรมของประเทศไทย

ประเทศไทยนับเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเทีย่ ว ต่างชาติ จากการมีแหล่งท่องเทีย่ วที่
ดึงดูดความสนใจติดอันดับโลกกระจายอยู่ ตามภาคต่างๆ ทัวประเทศ
่
โดยกรุงเทพฯ เป็ นเมืองท่องเทีย่ วหลักที่ได้รบั
ความนิยมสูง สะท้อนจากรางวัลทีไ่ ด้รบั จากหน่ วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาคใต้และภาคตะวันออก
ยังมีแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลทีม่ ชี ่อื เสียง และพืน้ ทีห่ ลายจังหวัดในภาคเหนือยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์อกี ด้วย
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในด้านราคาห้องพักและค่าครองชีพทีอ่ ยู่ในระดับต่า ทาให้การท่องเทีย่ วใน
ไทยมีความคุ้มค่าเงิน (Value for Money) ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวกมากขึน้ จากโครงสร้างพื้นฐานที่ทยอย
พัฒนาเป็ นลาดับ ทัง้ นี้ ดัชนีขดี ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness
Index) ล่าสุดในปี 2560 ของ World Economic Forum จัดให้ไทยอยู่อนั ดับที่ 31 จากทัง้ หมด 140 ประเทศทัวโลก
่
โดย
อยู่ในอันดับที่ 3 ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะความสามารถทางการ
แข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีอนั ดับทีด่ ที ส่ี ดุ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
5.4.1 สถานการณ์ของการท่องเที่ยวและธุรกิ จโรงแรมที่ผา่ นมา
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สถานการณ์ แพร่ระบาดของ COVID-19 ทาให้ภาครัฐ ของแต่ ละประเทศมีการออก
มาตรการป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการประกาศใช้มาตรการปิ ดเมือง ซึ่งส่งผลให้การ
เดินทางท่องเทีย่ วระหว่างประเทศต้องหยุดชะงักลง เพื่อลดจานวนผูต้ ดิ เชือ้ จากการแพร่ระบาดทีเ่ กิดจากการเดินทาง
ระหว่างกันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จนทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศทัวโลกลดลงในไตรมาสที
่
่1
ของปี 2563 สูงถึงร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา ทัง้ นี้ เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผลกระทบ
กับการท่องเทีย่ วของไทย ทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดิน ทางมาท่องเทีย่ วในไทยมีจานวน 6.69 ล้านคน ซึง่
ลดลงประมาณร้อยละ 38.01 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ท่ผี ่านมา ทัง้ นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติท่เี ดินทางมา
ประเทศไทยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย และรัสเซีย ตามลาดับ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นักท่องเทีย่ วต่างชาติ
สร้ า งรายได้ ใ ห้ ก ับ ประเทศไทยประมาณ 0.33 ล้ า นล้ า นบาท ซึ่ ง ลดลงประมาณร้ อ ยละ 40.39 เมื่ อ เที ย บกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเทีย่ วจีนทีล่ ดลงถึงร้อยละ 63.96
สาหรับจานวนนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วในประเทศมีจานวน 24.10 ล้านคน ซึง่ ลดลงประมาณร้อย
ละ 29.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา ทัง้ นี้ ภูมภิ าคทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วชาวไทยเดินทางไปมากทีส่ ุด 3 อันดับ
แรก คือ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ตามลาดับ โดยนักท่องเทีย่ วชาวไทยสร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทย
ประมาณ 0.18 ล้านล้านบาท ซึง่ ลดลงประมาณร้อยละ 33.65 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา
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นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ธุรกิจโรงแรมหดตัวลงต่อเนื่อง จากปั ญหาเศรษฐกิจและการค้าของไทยและ
ต่างประเทศทีช่ ะลอตัวลงและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีเ่ ริม่ รุนแรงขึน้ และมีการแพร่ระบาดไปหลาย
ประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ เริม่ ออกมาตรการเพื่อป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
สาหรับประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิม่ สูงขึน้ มากในเดือนมีนาคม ภาครัฐจึงมีการออกมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีการสังปิ
่ ดสถานทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งในการแพร่เชือ้ โรค รวมทัง้ ออกมาตรการ
ปิ ดเมือง-ปิ ดประเทศ (Lockdown) ตามมาทาให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศยกเลิกการเดินทางและการจอง
ห้องพัก ส่งผลให้จานวนนักท่องเทีย่ วในทุกพืน้ ทีห่ ายไป ซึง่ ทาให้ธุรกิจโรงแรมจึงหดตัวลงในทุกด้าน ทัง้ จานวนห้องพัก
อัตราการเข้าพัก ราคาห้องพัก การจัดประชุม/สัมมนา และจานวนนักท่องเทีย่ ว
สาหรับ จ านวนห้อ งพัก สร้า งใหม่ ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวนห้อ งพัก 764,965 ห้อ ง มีจ านวนห้อ งพัก
สร้างใหม่เพิม่ ขึน้ 12,028 ห้อง เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2562 เพียงร้อยละ 1.6 แต่หากเปรียบเทียบกับจานวนห้องพักสร้างใหม่
ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่าลดลงถึงร้อยละ 65.5 ซึ่งเป็ นผลมาจากผู้ประกอบการชะลอการลงทุนและมีการเลื่อน
เปิ ดตัวโครงการใหม่ ๆ ออกไปก่ อน สาหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณามีการถูก ชะลอการลงทุน หรือจะนา
โครงการมาพิจารณาใหม่อกี ครัง้ เมื่อสถานการณ์มคี วามเหมาะสม ทัง้ นี้ ภูมภิ าคที่มจี านวนห้องพักเพิม่ ขึน้ น้อยทีส่ ุด
ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันตก
แผนภาพแสดงจานวนห้องพักสร้างใหม่
40,000

จานวนห้องพัก (ห้อง)

30,000

20,000

35,065
(-35.2%)

34,830
(-0.7%)

10,000

12,028
(-65.5%)

0
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ที่มา: ศูนย์วจิ ยั ด้านตลาดการท่องเทีย่ ว
ทัง้ นี้ อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) แสดงให้เห็นถึงระดับการใช้หอ้ งพักของสถานพักแรมทัง้ หมดของ
ประเทศ ซึง่ ครอบคลุมผูเ้ ข้าพักทัง้ ทีเ่ ป็ นนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติ ทัง้ นี้ ในไตรมาส 1 ปี 2563 สถานพัก
แรมของประเทศมีอตั ราการเข้าพักโดยรวมเท่ากับร้อยละ 52.39 ซึง่ อัตราการเข้าพักโดยรวมลดลงร้อยละ 26.16 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา สาหรับภูมภิ าคทีม่ อี ตั ราการเข้าพักสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ภาคใต้
และภาคตะวันตก ตามลาดับ โดยมีอตั ราการเข้าพักทีร่ อ้ ยละ 58.72 52.91 และ 52.16 ตามลาดับ
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แผนภาพแสดงอัตราการเข้าพักแรม
100.0

อัตราการเข้าพักแรม (ร้อยละ)
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78.0
76.5 (-4.1%)
69.5

66.0 65.8

63.0 63.3
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69.9
55.8
(-30.0%)

40.0
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(-72.2%)

20.0
0.0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ปี 2562
ปี 2563

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
อีกทัง้ ราคาห้องพักในไตรมาส 1 ปี 2563 มีการหดตัวลงต่อเนื่อง โดยในเดือนมีนาคมทีร่ าคาห้องพักเฉลีย่ เหลือ
เพียง 1,473.5 บาท ซึ่งหดตัวถึงร้อยละ 15.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ท่ผี ่านมา ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากจานวน
นักท่องเที่ยวทีล่ ดลงมากขึน้ เรื่อย ๆ จนทาให้ผปู้ ระกอบการต้องใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาในการแข่งขันเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั นักท่องเทีย่ ว
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แผนภาพแสดงราคาห้องพักเฉลี่ย
2,000.0

1,912.6

1,823.0

1,750.6 1,727.8 1,740.1

1,820.6 1,813.6
1,676.2 1,692.1

1,609.4

ราคาห้องพักเฉลีย่ (บาท)

1,500.0

1,667.6
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1,794.9
(-6.2%)
1,676.6
(-8.0%)
1,473.5
(-15.8%)

1,000.0

500.0

0.0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ปี 2562
ปี 2563

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
5.4.2 แนวโน้ มการท่องเที่ยวและธุรกิ จโรงแรมในอนาคต
สาหรับปี 2563 คาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยจะมีจานวนลดลงจาก 39.8 ล้านคนในปี 2562
เหลือเพียง 13.1 ล้านคน หรือลดลงร้อยละ 67.0 จากปี ก่อน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19
ในหลายประเทศที่ยงั มีความรุนแรงและยืดเยือ้ รวมทัง้ เริม่ กลับมาระบาดระลอกใหม่ในหลาย ๆ ประเทศ ทัง้ นี้ คาดว่า
อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) เฉลี่ยทัวประเทศของปี
่
2563 จะลดลงประมาณร้อยละ 35.0 - 40.0 เนื่องจาก
จานวนนักท่องเที่ยวทีล่ ดลง ในขณะที่ค่าห้องพักเฉลี่ย (Average Room Rate) จะลดลงประมาณร้อยละ 20.0 - 25.0
โดยจังหวัดทีส่ ญ
ู เสียรายได้จากการท่องเทีย่ วลดลงสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และ
กระบี่ ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจ ท่องเทีย่ ว และ
มาตรการส่งเสริมต่าง ๆ เพื่อเรียกความเชื่อมันของนั
่
กท่องเที่ยว ทัง้ ชาวไทยและต่างชาติเมื่อสถานการณ์ การแพร่
ระบาดมีความคลีค่ ลาย เช่น การส่งเสริมให้เกิดการท่องเทีย่ วอย่างปลอดภัย (Safety Tourism) และได้จดั ทาโครงการ
แนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เป็ นต้น นอกจากนี้
ภาครัฐยังได้จดั ทาโครงการกระตุ้นการท่องเทีย่ วจานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการกาลังใจ โครงการเราไปเทีย่ วกัน
และโครงการเที่ย วปั นสุข โดยมุ่ งหวัง ให้เ กิด การฟื้ นฟู ทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือ ผู้ป ระกอบการในอุต สาหกรรม
ท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมเกีย่ วเนื่อง
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ทัง้ นี้ คาดว่าทิศทางการท่องเทีย่ วและธุรกิจโรงแรมจะกลับมาฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาครัฐสามารถเริม่ ผ่อน
คลาย มาตรการป้ องกันเป็ นลาดับขัน้ จนกระทังอนุ
่ ญาตให้โรงแรมเริ่ม เปิ ดให้บริการได้ตามปกติตงั ้ แต่ กลางเดือน
พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และหากว่าภาครัฐมีการพิจารณาให้เปิ ดประเทศเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างจากัด (Travel
Bubble) หรือมีการพิจารณาให้เปิ ดประเทศเต็มรูปแบบ คาดว่านักท่องเทีย่ วต่างชาติจะเลือกประเทศไทยเป็ นจุดหมาย
ปลายทางในการเดินทางมาท่องเทีย่ วเป็ นประเทศแรก ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 อาจมีความ
รุนแรงกว่าเดิมและทาให้ทุกประเทศต้องออกมาตรการที่เข้มงวดและใช้ระยะเวลานานกว่าเดิม ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจและผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมอย่างฉับพลันอีกครัง้ หนึ่ง
นอกเหนือจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แล้ว ธุรกิจโรงแรมของไทยมีแนวโน้มการแข่งขันที่
รุนแรงขึน้ เนื่องจากปริมาณห้องพักใหม่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง โดยพืน้ ทีข่ ออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรม
และรีสอร์ตทัวประเทศในปี
่
2562 อยู่ท่ี 2.4 ล้านตารางเมตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.0 จากปี ก่อน ซึ่ง ถือเป็ นระดับสูงทีส่ ุด
นับตัง้ แต่ปี 2554 และถือเป็ นการเพิม่ ขึน้ เป็ นปี ท่ี 3 ติดต่อกัน โดยพื้นที่อนุ ญาตก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรมและ
รีสอร์ตส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาตใต้และภาคตะวันออก ซึง่ สอดคล้องกับตาแหน่ งทีต่ งั ้ ของ
เมืองท่องเทีย่ วหลักของไทย
แผนภาพแสดงพืน้ ที่อนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ตในประเทศไทย
2.5
13.0%

2.0

ล้านตารางเมตร

35.0%

1.5

22.0%
22.0%

1.0

38.0%

0.5

29.0%

0.0

9.0%
4.0%
13.0%
7.0%

2554

17.0%

45.0%

27.0%

57.0%
24.0%
37.0%

37.0%

43.0%

29.0%
13.0%

37.0%
24.0%

7.0%
11.0%

11.0%
9.0%

14.0%
9.0%

18.0%
7.0%

9.0%
5.0%
9.0%
8.0%

2555

2556

2557

19.0%

20.0%

8.0%
4.0%
2.0%

9.0%
9.0%
8.0%

2558

2559

9.0%

14.0%

15.0%
13.0%

8.0%
7.0%
6.0%

19.0%

8.0%
9.0%

2560

2561

2562

ภาคกลางและภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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ตารางแสดงพืน้ ที่อนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ตของเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทย
เมืองท่องเที่ยว

ภูเก็ต
กรุงเทพฯ
ชลบุร ี
ประจวบคีรขี นั ธ์
กระบี่
เชียงใหม่
สุราษฏร์ธานี
พังงา
จังหวัดอื่น ๆ
รวม

พืน้ ที่อนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ต (ตร.ม.)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
274,765
478,202
315,383
100,875
31,281
158,695
6,032
557,876
1,923,109

484,679
586,219
192,708
72,127
36,318
102,505
17,211
16,354
627,778
2,135,899

อัตราการขยายตัวปี 2562
(ร้อยละ)

728,653
247,677
220,483
103,486
53,624
50,935
18,058
14,905
957,711
2,395,532

50
(58)
14
43
48
(50)
5
(9)
53
12

ที่ มา: การวิเคราะห์โดยศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากข้อมูลของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ และ
สานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี้ พบว่ า จังหวัด ภู เ ก็ต มีพ้นื ที่อ นุ ญาตก่อ สร้างอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ตสูงที่สุดในปี 2562 และ
มีแนวโน้มเร่งตัวขึน้ อย่างมากตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นมา ซึง่ เป็ นผลจากการทีก่ ฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่
(อยู่ระหว่างกระบวนการร่าง) มีแนวโน้มที่จะนาหลักเกณฑ์อ ัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดนิ (Floor area ratio,
FAR) มาบังคับใช้เป็ นครัง้ แรก ซึง่ ถือเป็ นข้อจากัดในการออกแบบพืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในอาคารเนื่องจากกฎหมายผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ตฉบับปั จจุบนั มีการกาหนดเพียงความสูงของอาคารเท่านัน้ ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงมีการเ ร่งยื่น
ขอใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ตตามกฎหมายผังเมืองฉบับปั จจุบนั ไว้ก่อน แล้วรอติดตามแนวโน้ม
ของกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับใหม่ซ่งึ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปี 2564-2565 โดยใบอนุ ญาตก่อสร้าง
อาคารจะมีอายุ 2 ปี นบั จากวันทีร่ าชการออกให้ และสามารถต่ออายุได้อกี 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ปี รวมมีอายุทงั ้ หมด 6 ปี
อย่ า งไรก็ต าม จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วและผู้เ ข้า พัก ทัง้ ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ท่ีห ดตัว ลงอย่ า งมากจาก
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อาจทาให้โรงแรมทีว่ างแผนเปิ ดให้บริการในปี 2563-2564 มีเวลาปรับแผนการ
ก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายใน หรือการเลื่อนกาหนดการเปิ ดให้บริการออกไปเพื่อลดต้นทุนการดาเนินงานและ
ติดตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วอีกครัง้
นอกจากนี้ ปริมาณห้องพักหรือทีพ่ กั แรมประเภทอื่นทีน่ าเสนอทางเลือกใหม่ ๆ ในการพักแรม เช่น บ้านพักแบบ
Pool Villa ที่สามารถรองรับผู้เ ข้า พัก ได้เ ป็ นจานวนมาก รวมไปถึงห้อ งพัก ที่จองผ่ าน Booking Platform (ตัว กลาง
สาหรับผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่า) เช่น Airbnb ซึง่ มีจานวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในเมืองท่องเทีย่ วหลักและพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วสาคัญ
อื่น ๆ ของไทย รวมถึงมีการเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ตทัวไปมากขึ
่
น้ เนื่องจากมีราคาต่ากว่าโรงแรมและ
มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ตัง้ แต่บา้ นเดีย่ วแบ่งให้เช่าบางห้องและทัง้ หลังจนถึงคอนโดมิเนียม อย่างไรก็ตาม แม้จะมี
ปริมาณไม่มากในปั จจุบนั (ประมาณร้อยละ 10.0 ของจานวนห้องพักในโรงแรมและรีสอร์ตใน 5 แหล่งท่องเทีย่ วหลัก
ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เกาะสมุย และ เชียงใหม่) และยังไม่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมเท่าใดนัก แต่ในอนาคต
อาจกดดันรายได้และผลกาไรของธุรกิจโรงแรมทีเ่ น้นลูกค้ากลุ่มเดียวกัน
ที่มา: ศูนย์วจิ ยั ธนาคารออมสิน ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์และวิจยั กรุงศรี
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5.4.3 สถานการณ์ของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา
พัทยา หรือ เมืองพัทยา ตัง้ อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็ นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติท่มี ีช่อื เสียงระดับ โลก
โดยเฉพาะหาดทรายทีท่ อดยาวไปตามแนวชายฝั ง่ ทะเลจัดได้ว่ามีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย โดยพัทยาอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร และตัง้ อยู่บนฝั ง่ ทะเลทางทิศตะวันออกของ
อ่าวไทย พัทยาแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียนซึง่ ตัง้ อยู่ทางทิศ
ใต้และอยู่หางจากตัวเมืองพัทยาประมาณ 4 กิโลเมตร และสามารถเดินทางไปยังทางใต้ของระยอง เนื่องจากพัทยามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจานวนนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศทีม่ จี านวนเพิม่ มากขึน้ รัฐบาลจึงได้จดั ตัง้
พัทยาให้เป็ นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งทีต่ งั ้ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ในปี 2519 และ
รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัตเิ มืองพัทยาในปี 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) พัทยาเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วชายทะเล
ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งตัง้ แต่อดีตจวบจนปั จจุบนั โดยพัทยามีแหล่งช้อปปิ้ งและเป็ นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงยามค่ าคืน
มากกว่า 300 แห่ง โรงแรม รีสอร์ต พร้อมสิง่ อานวยความสะดวกครบครัน อีกทัง้ ยังมีร้านอาหาร ภัตตาคาร และบาร์
นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมของกีฬาทัง้ ทางน้ าและทางบก รวมทัง้ กิจกรรมสันทนาการต่าง เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ
สนามเทนนิส โรงยิม ฟิ สเนสทีม่ อี ุปกรณ์ออกกาลังกายครบครันและมวยไทย พัทยาจึงมีกจิ กรรมต่าง ๆ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้เลือกทามากมายตลอดทัง้ วันทีท่ าให้นกั ท่องเทีย่ วให้ความสนใจมาท่องเทีย่ วในเมืองพัทยากันมาก
ในปี 2562 ทีผ่ ่านมาภาพรวมการท่องเทีย่ วในพัทยามีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ จากข้อมูลสถิตทิ ม่ี กี ารปรับตัวดีขน้ึ
เมื่อ เทีย บกับ ช่ ว งเดีย วกัน ของปี ก่ อ นหน้ า ทั ง้ ในด้า นของจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย ว, อัต ราการใช้จ่ า ยโดยเฉลี่ย ของ
นักท่องเที่ยว, รายได้ต่าง ๆ จากนักท่องเที่ยว รวมไปถึงอัตราการเข้าพักและจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่มกี าร
ปรับตัวดีขน้ึ
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ภาพรวมสถิ ติการท่องเที่ยวภายใน พัทยา - ชลบุรี
ปี 2562
ผูม้ าเยือน
ไทย
ต่างชาติ
นักท่องเที่ยว
ไทย
ต่างชาติ
นักท่องเที่ยวระยะสัน้
ไทย
ต่างชาติ
ระยะเวลาการท่องเที่ ยวเฉลี่ย (วัน)
ไทย
ต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)
ผูม้ าเยือน
ไทย
ต่างชาติ
นักท่องเที่ยว
ไทย
ต่างชาติ
นักท่องเที่ยวระยะสัน้
ไทย
ต่างชาติ
รายได้ (ล้านบาท)
ผูม้ าเยือน
ไทย
ต่างชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนที่พกั
จานวนห้องพักทุกประเภท
อัตราการเข้าพัก (%)
จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก
ไทย
ต่างชาติ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ปี 2561

15,732,866
5,911,295
9,821,571
14,577,488
4,947,252
9,630,236
1,155,378
964,043
191,335
3.50
2.35
4.09

15,365,200
5,861,491
9,503,709
14,259,261
4,939,657
9,319,604
1,105,939
921,834
184,105
3.49
2.34
4.10

2.39
0.85
3.34
2.23
0.15
3.33
4.47
4.58
3.93
0.01
0.01
(0.01)

5,096.88
3,681.72
5,547.05
5,167.93
3,835.98
5,561.09
1,960.01
1,821.35
2,658.70

4,998.77
3,585.76
5,458.09
5,066.73
3,728.29
5,471.61
1,940.28
1,798.63
2,649.58

1.96
2.68
1.63
2.00
2.89
1.64
1.02
1.26
0.34

265,899.89
46,353.09
219,546.80

254,313.04
44,752.62
209,560.42

4.56
3.58
4.77

62,598
80.73
14,125,213
4,743,846
9,381,367

62,889
79.88
13,814,461
4,730,022
9,084,439

(0.46)
0.85
2.25
0.29
3.27

ที่มา: กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
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6.

ปัจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหน่ วยทรัสต์มคี วามเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล /
ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปจั จัยความเสีย่ งดังรายละเอียดข้างท้ายนี้ก่อนตัดสินใจ
ลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของ CPNREIT
ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปจั จัยความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อ CPNREIT หรือ
มูลค่าหน่ วยทรัสต์ของ CPNREIT และนอกจากปจั จัยความเสีย่ งที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล / ร่างหนังสือชี้
ชวนฉบับนี้แล้ว ยังอาจมีปจั จัยความเสีย่ งอื่น ๆ ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีป่ รึกษาทางการเงินไม่อาจทราบได้ในขณะนี้
หรือเป็ นความเสีย่ งทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ และทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็ นสาระสาคัญ แต่ความ
เสีย่ งดังกล่าวอาจเป็ นปจั จัยความเสีย่ งทีม่ นี ยั สาคัญต่อไปในอนาคต ความเสีย่ งทัง้ หลายทีป่ รากฏในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล / ร่างหนังสือชีช้ วนฉบับนี้และความเสีย่ งทีอ่ าจมีขน้ึ ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT
ข้อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูล / ร่างหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ”
“อาจ” “ประมาณ” หรือประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการธุรกิจ
แผนการขยายธุรกิจ แผนการปรับปรุง ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT การเปลี่ย นแปลงของกฎหมายที่เกี่ย วข้องในการ
ประกอบธุรกิจของ CPNREIT นโยบายของรัฐ เป็ นต้น เป็ นการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ มิได้เป็ นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้
เป็ นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว อีกทัง้ มิได้เป็ นการรับประกัน และ/หรือ รับรองว่า
ผลการดาเนินงานจริงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ ผลการ
ดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงกับการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม โดยตรวจสอบหรือ
สอบทานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ศกึ ษา
รายงานของบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สนิ รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ
ทรัพย์สนิ ตลอดจนข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมูล
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมไม่มคี วามเสียหายหรือชารุดบกพร่อง อันอาจ
ทาให้ CPNREIT มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมในจานวนทีส่ งู กว่าจานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงรายการข้อมูล /
ร่างหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของทรัพย์สนิ อาจจะตรวจพบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจ
พบได้ เนื่องจากข้อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปจั จัยอื่น ๆ ที่เป็ นข้อจากัดใน
การตรวจสอบของทัง้ ผูป้ ระเมินราคา วิศวกร และทีป่ รึกษากฎหมาย
นอกจากนี้ รายงานของบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สนิ และรายงานตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายของทรัพ ย์สนิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม อาจมีข้อ บกพร่อ งหรือ ไม่ถู ก ต้อ งทัง้ หมดหรือ บางส่วน อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม ที่อาจตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ และ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมอาจมีลกั ษณะหรือถูกนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทีเ่ ป็ นการขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง โดยการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง่ อาจส่งผลให้
CPNREIT มีค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
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ข้อมูลในส่วนนี้ท่อี า้ งถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล หน่ วยงานราชการหรือเศรษฐกิจเป็ นข้อมูลที่รวบรวมมาจาก
ข้อมูลทีม่ กี ารเปิ ดเผยหรือจากสิง่ พิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยทีผ่ ู้จดั การกองทรัสต์
มิได้ทาการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็ นผลตอบแทนใน
ระยะยาว ผูล้ งทุนจึงไม่ควรคาดหวังทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหน่ วยทรัสต์กบั
มูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคตอาจลดต่าลงหรือสูงขึน้ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั คืนต้นทุนในการลงทุน ดังนัน้ ผูท้ ป่ี ระสงค์
จะซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ จึง ควรศึก ษาข้อ มู ล เกี่ย วกับ การลงทุ น ในหน่ ว ยทรัส ต์ ข อง CPNREIT ก่ อ นตัด สิน ใจลงทุ น ใน
หน่วยทรัสต์
6.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ CPNREIT หรือการดาเนิ นงานของ CPNREIT

6.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จอันอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้า
ลงทุน
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน อันได้แก่ ศูนย์การค้า อาคารสานักงาน และโรงแรม มีความเสีย่ งจาก
ความผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนี้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวอาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปจั จัยมหภาคอื่น ๆ เช่น ปจั จัยทางการเมือง การวางผังเมือง การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและพฤติกรรมของประชากร การได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีเกิด
ความไม่สงบภายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกาลังซือ้ และ/หรือปริมาณผูม้ า
จับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้า และ/หรือปริมาณความต้องการใช้พ้นื ที่ภายในอาคารสานักงาน และ/หรือจานวน
นักท่องเทีย่ วและผูม้ าใช้บริการภายในโรงแรม
เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งอันเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปจั จัยใน
ระดับมหภาค ผู้จดั การกองทรัสต์จะวางแผนการจัดหาประโยชน์และการบริหารทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นศูนย์การค้า
ร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยกาหนดแผนการจัดหาลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ให้มฐี านลูกค้าที่ประกอบไปด้วยลูกค้า
หลากหลายกลุ่ม โดยในการจัดหาลูกค้าผูเ้ ช่าพื้นที่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะเน้นการเข้าถึง
ลูกค้าในหลากหลายธุ รกิจ และมีการนาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ท่มี ีความเหมาะสมและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยมีต้นทุนการเช่าและการให้บริการในระดับทีเ่ หมาะสม เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า อันจะทาให้ลกู ค้าผูเ้ ช่าพืน้ ทีม่ กี ารต่อสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะติดตามผลการดาเนินงานของร้านค้า และมีมาตรการดูแลช่วยเหลือผูเ้ ช่าร้านค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
เช่น การวางแผนร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และผูเ้ ช่าเพื่อพัฒนาแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย เพื่อ ดึง ดู ด ลู ก ค้ า ให้เ ข้า มาจับ จ่ า ยใช้ส อยและใช้บ ริก ารในศู น ย์ก ารค้า รวมทัง้ ให้น โยบายแก่ ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ในการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ร้านค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับฟงั ปญั หา ข้อเสนอแนะ ให้
คาปรึกษาและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานและการแข่งขันของร้านค้าให้เติบโตไปพร้อมกับ
ศูนย์การค้าในระยะยาว
สาหรับทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นอาคารสานักงาน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประเมินและติดตามผลการดาเนินงานของ
ทรัพย์สนิ ในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง และจะดาเนินการทีจ่ าเป็ นร่วมกับ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ ช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อรักษาผลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ หรือเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ น อาคารสานักงานในกรณีท่ผี ลการ
ดาเนินงานของทรัพย์สนิ ในส่วนนี้ทเ่ี กิดขึน้ จริงไม่เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมายทีก่ าหนด
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สาหรับทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประเมินและติดตามผลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ
ในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง และจะดาเนินการทีจ่ าเป็ นร่วมกับผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ รวมถึงการพิจารณางบประมาณประจาปี
ของโรงแรม เพื่อรักษาผลการดาเนินงานของทรัพย์ส ินให้เ ป็ นไปตามเป้า หมายที่วางไว้ หรือ เพื่อปรับปรุง ผลการ
ดาเนินงานของทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมในกรณีทผ่ี ลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ในส่วนนี้ทเ่ี กิดขึน้ จริงไม่เป็ นไป
ตามแผนงานและเป้าหมายทีก่ าหนด
6.1.2 ความเสี่ ยงจากการระบาดของโรคติ ดต่อที่ แพร่กระจายไปทัวโลกอาจน
่
าไปสู่ภาวะความผันผวนของ
ตลาดทุนทัวโลก
่
ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะทางการเงิ น
และผลการดาเนิ นงานของ CPNREIT ได้
การแพร่ระบาดของโรคติดต่ อ ที่เกิดขึ้น ในระดับโลกในช่ วงหลายปี ท่ีผ่านมา เช่ น การระบาดของโรคซาร์ส
(SARS) การระบาดของไข้หวัดนก (H5N1) เป็ นต้น จนกระทังในป
่ จั จุบนั ที่มกี ารระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนทัวโลกเกิ
่
ดความผันผวนอย่าง
ต่อเนื่อง หรืออาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ การระบาดของโรคดังกล่าวยังอาจทา
ให้เกิดข้อจากัดในการเดินทางและการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมทัง้ อาจทาให้ต้องมีการปิ ดสถานที่ ท่องเทีย่ ว
สถานทีท่ างาน ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบในการทางลบต่อเศรษฐกิจทัวโลก
่
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงใด ๆ ของตลาดทุนหรือ
เศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคหรือระดับทัวโลกที
่
ม่ นี ยั สาคัญอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์
การระบาดของโรคติดต่อในเรื่องดังกล่าวนี้ อาจจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อการจัดหาประโยชน์ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ CPNREIT ได้ ซึง่ ผลกระทบนี้อาจส่งผลเป็ นวงกว้างไม่เพียงแต่เฉพาะใน
ประเทศไทยและ CPNREIT เท่านัน้
ทัง้ นี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ CPNREIT อย่างมีนัยสาคัญ โดยเป็ นผลสืบเนื่องจากการลดลงของกาลังซือ้ ในประเทศ
การเกิดฐานวิถีชวี ติ ใหม่ และผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส เช่น
การประกาศพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึง่ ภายใต้พระราชกาหนดดังกล่าว
ศูนย์การค้าทัวประเทศไทย
่
รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ได้เข้าลงทุน และจะเข้าลงทุนทุกโครงการ ต้องหยุดการ
ดาเนินงานชัวคราว
่
ระหว่างช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ การมีมาตรการการ
ปิ ดน่ านฟ้าระหว่างประเทศ ซึ่งจากัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทีจ่ ะเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย ได้ส่งผล
กระทบต่อผูใ้ ช้บริการศูนย์การค้าและโรงแรมที่ CPNREIT เข้าลงทุนและจะเข้าลงทุน โดยจานวนผูใ้ ช้บริการลดลงอย่าง
มาก และทาให้ยอดขายของผูป้ ระกอบการในศูนย์การค้าลดลงเช่นกัน เป็ นต้น จากสถานการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาเนินงานในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เปิ ดเผยในส่วนที่ 2.13
“หัวข้อ 13.2 การวิเคราะห์และคาอธิบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์”
อนึ่ง แม้ว่ารายได้ของ CPNREIT จะลดลง อันเป็ นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) CPNREIT ยังมีสภาพคล่องทางการเงินทีด่ ี และคงความสามารถในการชาระภาระหนี้สนิ ที่
เกิดขึน้ จากการกูย้ มื โดยในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 CPNREIT มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
ต่อสินทรัพย์รวม อยู่ทร่ี อ้ ยละ 32.2 ซึง่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยจากงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ อยู่ท่ี
ร้อยละ 31.1 อย่างไรก็ตาม CPNREIT ยังคงสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการเงิน (Financial Covenant)

ส่วนที่ 2.6 หน้า 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าวนี้ ได้ทา
ให้เ กิด ฐานวิถีชีวิต ใหม่ ใ นสัง คมทัว่ ไป โดยประชาชนได้ป รับ เปลี่ย นวิถีชีวิต ของตนเพื่อ ปรับ ตัว ให้สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ท่เี กิดขึน้ เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านและเข้าใช้บริการสาธารณะที่ต่างๆ การเว้น
ระยะห่างทางสังคม การหลีกเลีย่ งสถานทีแ่ ออัด และการทางานจากทีบ่ า้ น เป็ นต้น ซึง่ ปจั จัยในข้างต้นส่งผลกระทบต่อ
จานวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานบริการต่างๆ รวมถึงความต้องการในการใช้
พืน้ ทีส่ านักงาน อย่างไรก็ตาม CPN ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าชัน้ นาในประเทศไทยและเป็ นผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ
โครงการของ CPNREIT ได้มกี ารกาหนดมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มันใจ”
่ เพื่อตอบสนองฐานวิถชี วี ติ ใหม่ของสังคม
ซึง่ ประกอบด้วย 5 มาตรการแกนหลัก ได้แก่ (1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra Screening) (2) มาตรการเว้น
ระยะห่างทุกจุด (Social Distancing) (3) การติดตามเพื่อความปลอดภัย (Safety Tracking) (4) การใส่ใจในความ
สะอาดทุกจุดสัมผัส (Deep Cleaning) และ (5) แนวทางการลดการสัมผัส (Touchless Experience) เพื่อสร้างความ
มันใจต่
่ อผูใ้ ช้บริการในศูนย์การค้าและอาคารสานักงานทุกแห่งที่ CPN บริหารงาน
ในสถานการณ์ดงั กล่าวนี้ ทางกลุ่ม CPN ได้ออกมาตรการเยียวยาผลกระทบทีผ่ เู้ ช่า ในพืน้ ทีศ่ ูนย์การค้าและ
อาคารสานักงานที่ได้รบั จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มีการให้
ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าที่ได้รบั ผลกระทบ โดยพิจารณาจากประเภทผู้เช่า และผลกระทบที่ผู้เช่าได้รบั ทัง้ นี้ มาตรการ
เยียวยาโดยการให้ส่วนลดดังกล่าวจะช่วยลดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่า เพื่อช่วยชดเชยกับรายได้ทล่ี ดลง อันจะ
ช่วยให้ผูเ้ ช่าสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในขณะเดียวกัน จะเป็ นการรักษาฐานผูเ้ ช่า
พืน้ ที่ในศูนย์การค้าและอาคารสานักงานต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อผลการดาเนินงานของ CPNREIT CPNREIT จึงได้ร่วมกับ CPN
หรือ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ (ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล) ในการกาหนดมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ
ทรัพ ย์สินแต่ ละแห่ง ได้แก่ การบริหารจัด การแผนการลดต้น ทุน และค่ าใช้จ่ ายการดาเนิ นงานต่ าง ๆ โดยปรับลด
ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Expense) อาทิ ค่าใช้จ่ายผูใ้ ห้บริการจากภายนอก (Outsource) บางส่วนตามระดับการ
ปฏิบตั ิงานที่ลดลง และค่าใช้จ่ายการบริหารทัวไปตามจ
่
านวนพนักงานทีส่ านักงานลดลงจากนโยบายให้ทางานจากที่
บ้าน (Work From Home) นอกจากนี้้ ยังมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ นในสถานการณ์ปจั จุบนั อาทิ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีการเจรจากับกับคู่คา้ เพื่อให้การดาเนินงานและเงื่อนไขต่าง ๆ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีจ่ าเป็ นต้องใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม
สาหรับ โรงแรมฮิ ลตัน พัทยา เนื่องจากมาตรการการปิ ดน่ านฟ้าระหว่างประเทศ ซึง่ จากัดการเดินทางของ
นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย ได้สง่ ผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการโรงแรมและผลการดาเนินงานของ
โรงแรมอย่างมาก ทัง้ นี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงอาคาร สัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ และสัญญาเช่าช่วงงาน
ระบบ ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล สามารถพิจารณาใช้สทิ ธิในการยกเว้นการชาระค่าเช่าเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั ในช่วงดังกล่าว
จนกว่าผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั จะสิน้ สุดลงได้ ซึง่ สาหรับผลการดาเนินงานในรอบ 9 เดือนปี 2563 นัน้ ซีพเี อ็น พัทยา
โฮเทล ได้ใช้สทิ ธิในการเลื่อนชาระค่าเช่าบางส่วนซึ่งรายละเอียดปรากฎในหัวข้อการวิเคราะห์และคาอธิบายของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ข้อ 13.2 ในส่วนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา อย่างไรก็ตาม CPNREIT ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ (ซีพเี อ็น
พัทยา โฮเทล) และผูบ้ ริหารโรงแรม (กลุ่มฮิลตัน) ได้มกี ารหารือร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวโดยได้ปรับกลยุทธ์
โดยได้เริ่มการปรับปรุง หรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 และเริ่มเปิ ดดาเนินการแล้ว
บางส่วนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ได้ใช้สทิ ธิเลื่อนชาระค่าเช่าในเดือนทีม่ ปี รับปรุงหรือ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จะต้องชาระค่าเช่าในเดือนทีม่ กี ารปรับปรุง
หรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ทีเ่ ลื่อนชาระภายในรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน โดยการชาระค่าเช่าจะไม่สร้างปญั หาสภาพ

ส่วนที่ 2.6 หน้า 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

คล่องแก่ผเู้ ช่าช่วง และไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วง ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
อนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีย่ งั คงดาเนินอยู่ในปจั จุบนั
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์คาดว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะยังคงมีผลกระทบ
ต่อการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน ดังนี้
ศูนย์การค้า จากการเกิดฐานวิถชี วี ติ ใหม่ โดยกระทบต่อจานวนผูใ้ ช้บริการในศูนย์การค้า และส่งผลสืบเนื่อง
ต่อยอดขายสินค้าหรือผลประกอบการของผูเ้ ช่า อันมีผลกระทบต่อรายได้ของผูเ้ ช่า รวมถึงความสามารถในการจ่ายค่า
เช่าที่ CPNREIT จะได้รบั จากผูเ้ ช่าตามลาดับ
อาคารสานักงาน จากการเกิดฐานวิถีชวี ติ ใหม่ ซึ่งผู้เช่าหลายรายได้มมี าตรการการทางานจากที่บา้ น (work
from home) ดังนัน้ อาจส่งผลสืบเนื่องให้ผู้เช่าลดพื้นที่เช่า หรือไม่ต่อสัญญาเช่าภายหลังครบอายุสญ
ั ญา อันมี
ผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าที่ CPNREIT จะได้รบั จากผูเ้ ช่าตามลาดับ
โรงแรม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ภาครัฐยังคงมีมาตรการการปิ ดน่ านฟ้าระหว่าง
ประเทศ ซึง่ จากัดการเดินทางของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย และส่ง ผลต่อรายได้ของผูเ้ ช่า
รวมถึงความสามารถในการจ่ายค่าเช่าที่ CPNREIT จะได้รบั จากผูเ้ ช่าช่วง
6.1.3 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันทางธุรกิ จที่สูงขึน้ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนิ นชีวิต
ผลประกอบการของ CPNREIT อาจได้รบั ผลกระทบจากสภาวะของตลาดอสังหาริมทรัพย์และการแข่งขัน ทาง
ธุรกิจทีส่ งู ขึน้ ทัง้ จากผูป้ ระกอบการรายเดิมและรายใหม่ทเ่ี ปิ ดและปรับปรุงศูนย์การค้า อาคารสานักงาน และโรงแรม
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การปรับเปลีย่ นวิถกี ารดาเนินชีวติ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในยุคปจั จุบนั และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ทาให้มคี วามท้าทายจากการเพิม่ ขึน้ ของช่องทางการซือ้ สินค้าและบริการทีห่ ลากหลาย เช่น การซื้อ
สินค้า บริการ และสังอาหารผ่
่
านช่องทางออนไลน์ รวมถึงทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking เป็ นต้น ซึ่ง
ตอบสนองวิถกี ารดาเนินชีวติ ของกลุ่มลูกค้ามากขึน้ ทาให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีก รวมถึงผูป้ ระกอบการศูนย์การค้า
ต้องปรับตัวและปรับเปลีย่ นแผนกลยุทธ์ให้ทนั ต่อสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (สาหรั บทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นศูนย์การค้าและ
อาคารสานักงาน) และผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ (สาหรับทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรม) ในการดาเนินการทีจ่ าเป็ น ภายใต้
ขอบเขตอานาจและความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ สัญญาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การกากับดูแลของทรัสตี อันมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงทรัพย์สนิ ดังกล่าว เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ การใช้ประโยชน์พน้ื ทีแ่ ละการ
รักษาภาพลักษณ์ ท่ดี แี ละความทันสมัยต่อผู้เช่าพื้นที่และผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของศูนย์การค้า
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะร่วมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการวางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การค้าให้
เป็ นศูนย์กลางการใช้ชวี ติ (Center of Life) ทีม่ รี ูปแบบของศูนย์การค้าและพืน้ ทีก่ ารใช้งานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้าง
บรรยากาศและประสบการณ์ใหม่ทต่ี อบสนองกับพฤติกรรมและวิถชี วี ติ ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การวางองค์ประกอบของ
ร้านค้าและบริการทีเ่ หมาะสม ควบคู่กบั การจัดกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนทีม่ คี วามสนใจในลักษณะ
เดียวกัน (Community) รวมทัง้ การใช้ Digital Platform และระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
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สือ่ สารและให้บริการกับลูกค้าทีม่ าใช้บริการในศูนย์การค้า เพื่อเพิม่ ความทันสมัยและสร้างประสบการณ์ทน่ี ่ าประทับใจ
รวมถึงทาให้การบริหารศูนย์การค้าดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้
อนึ่ง จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้เกิดฐานวิถชี วี ติ ใหม่
ในสังคม โดยประชาชนได้ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของตนเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่น การสวมใส่
หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านและเข้าใช้บริการสาธารณะทีต่ ่างๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม และการหลีกเลีย่ ง
สถานที่แออัด เป็ น ต้น ซึ่งป จั จัยข้างต้นส่งผลกระทบต่ อ ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เข้าลงทุ นและจะเข้าลงทุ น โดย
CPNREIT ได้ร่วมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (สาหรับทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน) และผู้
เช่าช่วงทรัพย์สนิ (สาหรับทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรม) ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
สาหรับศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน CPN ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าชัน้ นาในประเทศไทยและเป็ น
ผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ โครงการของ CPNREIT มีการกาหนดแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มันใจ”
่ เพื่อตอบสนองฐานวิถี
ชีวิตใหม่ของสังคม ด้วย ซึ่งประกอบด้วย 5 มาตรการแกนหลัก ได้แ ก่ (1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra
Screening) (2) มาตรการเว้นระยะห่างทุกจุด (Social Distancing) (3) การติดตามเพื่อความปลอดภัย (Safety
Tracking) (4) การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดสัมผัส (Deep Cleaning) และ (5) แนวทางการลดการสัมผัส (Touchless
Experience) เพื่อสร้างความมันใจต่
่ อผูใ้ ช้บริการในศูนย์การค้าและอาคารสานักงานทุกแห่งที่ CPN บริหารงาน
สาหรับโรงแรม ผูบ้ ริหารโรงแรม (กลุ่มฮิลตัน) ได้กาหนดมาตรการ “Hilton CleanStay” ซึง่ จะมีการดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อสร้างความมันใจให้
่
แก่ลกู ค้าทุกท่านตัง้ แต่ทก่ี า้ วเข้ามาภายในโรงแรมและตลอดระยะเวลาทีใ่ ช้บริการ เพื่อให้
มันใจถึ
่ งสุขอนามัยทีด่ ขี องลูกค้าและพนักงาน เช่น การทาความสะอาดห้องพักและการฆ่าเชือ้ บนพืน้ ผิวต่าง ๆ ภายใน
ห้องพัก การทาความสะอาดพืน้ ทีส่ าธารณะโดยเฉพาะบริเวณทีม่ กี ารสัมผัสบ่อย เช่น ลิฟต์ และห้องน้า ในทุก ๆ ชัวโมง
่
และการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะภายในห้องอาหารและห้องประชุม เป็ นต้น
6.1.4 ความเสี่ ยงจากการที่ ผลประกอบการของ CPNREIT ส่วนหนึ่ งขึ้นอยู่กบั ความสามารถของผู้จดั การ
กองทรัสต์ในการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูก้ าหนดนโยบายการดาเนินงาน การตลาด การจัดหาประโยชน์และกลยุทธ์การบริหาร
จัดการ CPNREIT ให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ การปฏิบตั หิ น้าที่
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทรัสตีและเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์ในการดาเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของ CPNREIT ให้ประสบ
ความสาเร็จ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทีไ่ ม่แน่ นอนหลายประการ ซึง่ รวมถึงความสามารถในการจัดการและจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การลงทุนของ CPNREIT รวมทัง้ การได้รบั เงื่อนไขทาง
การเงินที่ดี ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการดาเนิ นการตามกลยุ ทธ์ก ารจัด การและจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในความเป็ นจริงจะเป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ หรือสามารถทาได้
ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ให้ประสบ
ผลส าเร็จ อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ มู ลค่ า ของทรัพ ย์สิน หลัก ซึ่ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการด าเนิ น งานและ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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อย่างไรก็ดี ทรัสตีจะควบคุมและติดตามการดาเนินการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และสัญญาอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลและติดตามให้ผบู้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์และผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรม มีการดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญาต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบริหารจัดการ CPNREIT และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของ
CPNREIT มีการดาเนินการอย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
6.1.5 CPNREIT ต้องพึ่งพาบุคลากรที่ มีความชานาญและประสบการณ์ ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในการ
ดาเนิ นการจัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของ CPN GLAND และสเตอร์ลงิ ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิ
ในส่วนทีเ่ ป็ นศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน และทีมบริหารโรงแรมจากกลุ่มฮิลตัน ซึ่งทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการจัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน การสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปจะเป็ นการสูญเสียผู้มปี ระสบการณ์ ความรู้ สาย
สัมพันธ์ทางธุรกิจและความชานาญในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีท่ี CPN และ/หรือ GLAND และ/หรือ
สเตอร์ลงิ และ/หรือกลุ่มฮิลตันสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไป และไม่สามารถชักจูง จ้าง และพัฒนาบุคลากรใหม่ทม่ี คี วามรู้
ความเชีย่ วชาญ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัตทิ เ่ี กีย่ วกับการจัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพย์สนิ มาทดแทน อาจทาให้ CPNREIT มีความสามารถในการทากาไรลดลง ซึง่ จะมีผลกระทบต่อความสามารถของ
CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งในประเด็นนี้สามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจากกลุ่ม CPN รวมถึง GLAND และ
สเตอร์ลงิ มีนโยบายและมาตรการในการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ทค่ี รอบคลุมทัง้ ด้านการสรรหาและการรักษาบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้มบี ุคลากรจานวนเพียงพอ มีขดี ความสามารถเหมาะสมกับงานทีร่ บั ผิดชอบและมี
ความสุข ในการท างานพร้อ มที่จ ะทุ่ มเทและสร้า งสรรค์ผ ลงานที่ดีอ ย่ า งสม่ า เสมอ ในส่ว นของความเสี่ย งจากการ
เปลีย่ นแปลงทีมบริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา นัน้ กลุ่มฮิลตัน ซึง่ เป็ นเครือข่ายการบริห ารโรงแรมในระดับนานาชาติ มี
ระบบการทางานภายในทีด่ ี และคาดว่าสามารถส่งทีมบริหารโรงแรมชุดใหม่มาแทนทีมบริหารโรงแรมชุดเดิมได้ ในกรณี
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทีมบริหารโรงแรม ซึง่ จะทาให้การดาเนินงานและบริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถดาเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง
6.1.6 ความเสี่ยงจากการที่สญ
ั ญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รบั การต่อออกไป เมื่อครบกาหนดอายุ หรือ
แม้จะมีการต่อสัญญาออกไป ข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาฉบับใหม่หรือที่ จะต่อออกไป อาจมี
ความแตกต่างไปจากเดิ ม
ผลการดาเนินงานของโรงแรมฮิลตัน พัทยา อาจได้รบั ผลกระทบหากสัญญาจ้างบริหารโรงแรมทีจ่ ดั ทาระหว่างผู้
เช่าช่วงทรัพย์สนิ และผู้บริหารโรงแรมปจั จุบนั ไม่ได้รบั การต่ ออายุสญ
ั ญาออกไปเมื่อครบกาหนด หรือมีการยกเลิก
สัญญาก่อนครบกาหนด ทาให้ผเู้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ ต้องสรรหาและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารโรงแรมรายใหม่มาแทนผูบ้ ริหารโรงแรม
รายเดิม ซึง่ อาจทาให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการโรงแรมฮิลตัน พัทยา และถึงแม้สญ
ั ญาจ้างบริหารโรงแรม
ระหว่างผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ และผูบ้ ริหารโรงแรมปจั จุบนั (กลุ่มฮิลตัน) จะมีการต่อออกไป ก็ยงั มีความเสีย่ งว่าข้อกาหนด
และเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาฉบับใหม่หรือทีจ่ ะต่อออกไปอาจมีความแตกต่างไปจากเดิม ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้จะเป็ นปจั จัยส่วน
หนึ่งที่มผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงานและความสามารถของ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจ้างบริหารโรงแรมปจั จุบนั ยังคงเหลืออีกอยู่ประมาณ 6 ปี (สิน้ สุดวันที่
30 พฤศจิกายน 2568) และหากผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการจ่ายค่าเช่าแก่ CPNREIT ทีร่ ะบุใน
สัญ ญาเช่า ช่ ว งรวมถึง สัญญาจ้า งบริห ารโรงแรมได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนครบอายุ สญ
ั ญาจ้า งบริห ารโรงแรม ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์คาดว่ามีความเป็ นไปได้ว่าการต่อสัญญาจ้างบริหารโรงแรมเมื่อครบกาหนดอายุสญ
ั ญาจะสามารถดาเนินการ
ได้อย่างราบรื่น ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนดที่เป็ นประโยชน์ต่อคู่สญ
ั ญาทุกฝ่าย ทัง้ นี้ ในกรณีท่สี ญ
ั ญาจ้างบริหาร
โรงแรมไม่ได้รบั การต่อออกไป หรือถูกยกเลิกก่อนครบกาหนด ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ มีหน้าทีส่ รรหาและคัดเลือกผูบ้ ริหาร
โรงแรมรายใหม่ทม่ี คี วามเหมาะสม มาทดแทนผูบ้ ริหารโรงแรมรายเดิมเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าช่วงได้อย่าง
ต่อเนื่อง
6.1.7 ความเสี่ยงจากการลดลงของนักท่องเที่ยวซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิ จโรงแรม
การดาเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน อาจได้รบั ผลกระทบทางลบจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะลดความน่ าสนใจของ
ประเทศไทยทีเ่ ป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากแห่งหนึ่งในเขตภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
รวมถึงจังหวัดชลบุรีซ่งึ เป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเหตุ การณ์ ท่มี ี
ผลกระทบในทางลบดังกล่าว จะรวมถึงการเปลีย่ นแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข็งค่าของ
เงินบาทไทย มุมมองทีเ่ ป็ นลบของชาวต่างประเทศเกีย่ วกับประเทศไทย ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การ
จลาจล การประท้วง การปิ ดล้อมสนามบิน การแพร่ระบาดของโรคระบาดในภูมภิ าค อัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทไทย
ต่อเงินสกุลอื่น ๆ รวมถึงผลกระทบจากความเสีย่ งเกีย่ วกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ดังนัน้ หากเกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว สภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทยจะได้รบั ผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของ CPNREIT ด้วย
อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งดังกล่าวอาจลดลงไปได้ระดับ หนึ่ง โดยการกระจายกลุ่มลูกค้าผูม้ าใช้บริการภายใน
โรงแรม โดยไม่จากัดลูกค้าเพียงภูมภิ าคใดภูมภิ าคหนึ่ง หรือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง จึงสามารถนามาทดแทนซึง่ กันและ
กันในแต่ละฤดูกาลท่องเทีย่ วได้ ทาให้ในกรณีทเ่ี กิดปญั หากับลูกค้าจากภูมภิ าคหรือกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็ยงั มี
ลูกค้าจากกลุ่มอื่นมาทดแทนได้
6.1.8 ความเสี่ ย งเกี่ ย วกับ ใบอนุ ญ าตประกอบธุร กิ จ โรงแรมและใบอนุ ญาตในการด าเนิ นธุร กิ จ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ในกรณีทใ่ี บอนุ ญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือใบอนุ ญาตในการดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของผูเ้ ช่า
ช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นโรงแรมถูกยกเลิก หรือไม่ได้รบั การต่ออายุ ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ จะไม่สามารถดาเนินกิจการ
โรงแรมต่อไปได้ ซึง่ อาจถือเป็ นเหตุทาให้ผเู้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและหน้าทีภ่ ายใต้สญ
ั ญา
เช่าช่วง
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ จะมีการดาเนินตามขันตอนและข้
้
อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในขัน้ ตอนการขอและ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญาตในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้การดาเนินการทีเ่ กีย่ วข้องมีความ
ราบรื่นและเป็ นไปตามกฎระเบียบ
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6.1.9 รายได้ของ CPNREIT จากทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรม ขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงิ นของผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สิน
และการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาของผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สิน
ผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กบั รายได้ค่า
เช่าทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึง่ CPNREIT ได้ให้เช่าช่วงแก่ผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายเดียว (ซีพเี อ็น
พัทยา โฮเทล) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย ของ CPN โดยรายได้ของ CPNREIT ในส่วนนี้ จะประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าคงที่
(Fixed Rent) และรายได้ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) (ซึ่งคานวณตามวิธกี ารที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง) ที่
CPNREIT จะได้รบั จากซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ทาให้ CPNREIT มีความเสีย่ งจากการลงทุนในสิทธิการเช่า ทรัพย์สนิ
ประเภทโรงแรม จากการให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ แก่ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล เพียงรายเดียว ดังนัน้ ในขณะใดขณะหนึ่ง ถ้าซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล มีฐานะทางการเงินทีด่ อ้ ยลงจากผลประกอบการของโรงแรมทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีค่ าดไว้ อาจทาให้ ซพี ี
เอ็น พัทยา โฮเทล ชาระเงินล่าช้า หรือเกิดการผิดนัดชาระเงินค่าเช่าอันอาจเป็ นผลให้สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิก อันอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ ายประโยชน์ตอบแทนของ
CPNREIT
อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าช่วง ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ไม่สามารถดาเนินการใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่ อสถานะทางการเงิน ของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล นอกจากนี้ เพื่อ ลดความเสี่ยงในประเด็น นี้ ผู้จดั การ
กองทรัสต์และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ในฐานะผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ จะร่วมกันติดตามและประเมินผลประกอบการของ
ทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา อย่างต่อเนื่อง และจะร่วมกันดาเนินการทีจ่ าเป็ นเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและ
เพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของโรงแรม โดยมีการพิจารณาถึงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจและการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ CPNREIT ในภาพรวม นอกจากนี้ ภายใต้สญ
ั ญาก่อตัง้ สิทธิและการกระทาการ CPN ตกลง
จะควบคุม ดูแล และดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ นในการป้องกันและเยียวยาเพื่อให้ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
ของ CPN ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาทีซ่ พี เี อ็น พัทยา โฮเทล เป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงสัญญาจัดหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทัง้ เอกสารและสัญญาอื่นใดทีเ่ กีย่ วเนื่องและเกีย่ วกับ
การจัดหาประโยชน์ของ CPNREIT ซึง่ มีซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล มีความเกีย่ วข้องหรือเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ CPN จะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและเยียวยา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินใด ๆ ได้แก่ การให้กยู้ มื เงินแก่ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล การลงทุนเพิม่ เติมในหุน้ ของซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล กรณีท่ี
มีการเพิม่ ทุน เป็ นต้น โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการรับประกันรายได้
ให้แก่ CPNREIT แต่จะใช้เงินดังกล่าวเพื่อสนับสนุ นและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินกิจการของซีพเี อ็น
พัทยา โฮเทล เพื่อมิให้ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล ผิดนัด กระทาการฝ่าฝื นเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา
หรือกระทาผิดข้อสัญญาใด ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา โดยการวางแผนและการเบิกใช้เงินสาหรับการดาเนินกิจการ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา จะดาเนินการโดยกลุ่มฮิลตันซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารโรงแรม
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6.1.10 ความเสี่ยงจากการเลื่อนชาระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าอันเนื่ องมาจากเหตุสุดวิ สยั อันมีผลกระทบ
ต่อการดาเนิ นธุรกิ จของโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั อันมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และเข้าเงื่อนไขการเลื่อน
ชาระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ตามทีร่ ะบุในสัญญาเช่าช่วงอาคาร และสัญญาเช่าช่วงงาน
ระบบและเช่าสังหาริมทรัพย์ ของทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ในฐานะผูเ้ ช่า
ช่วง มีสทิ ธิขอเลื่อนชาระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง รวมถึง ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล มีสทิ ธิขอ
ยกเว้นไม่ตอ้ งชาระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง ให้แก่ CPNREIT โดยในกรณีทม่ี กี ารขอเลื่อน
ชาระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าโดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล รายได้และกระแสเงินสดของ CPNREIT อาจได้รบั
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายได้ตกลงให้มกี ารคานวณค่าเช่าในกรณีท่เี กิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว ซึง่ อาจทาให้ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล ยังคงมีหน้าทีใ่ นการชาระค่าเช่าบางส่วน โดยการชาระค่าเช่า
ดังกล่าวจะคานึงถึงความสามารถในการชาระค่าเช่าของซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล รวมถึงผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ของซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล และในกรณีทพ่ี ้นเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ว ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล
ยังคงต้องชาระค่าเช่าของไตรมาสปกติต่อไป ตามหลักเกณฑ์การคานวณค่าเช่าปกติ และต้องชาระค่าเช่าในส่วนทีไ่ ด้รบั
การเลื่อนในส่วนทีย่ งั ชาระไม่ครบถ้วนด้วย โดยค่าเช่าในส่วนทีไ่ ด้รบั การเลื่อนซึง่ ยังชาระไม่ครบถ้วนนี้จะถูกคานวณ
ทุก ๆ ไตรมาสตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในสัญญาเช่าช่วงอาคาร และสัญญาเช่าช่วงงานระบบและเช่าสังหาริมทรัพย์
ของทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา
อนึ่ ง จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่ลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ และเข้าตามหลักเกณฑ์ท่ีซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล
สามารถใช้สทิ ธิในการเลื่อนชาระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้ หมด สาหรับค่าเช่าตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2563 อันเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั โดยไม่ถอื เป็ นเหตุผดิ นัดผิด โดยการชาระค่าเช่าในส่วนทีม่ กี ารเลื่อนการชาระค่า
เช่าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั จะเริม่ ชาระในไตรมาสทีพ่ น้ เหตุการณ์อนั เนื่องมาจากเหตุสุดวิสยั อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ น
การบริหารจัดการผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อโรงแรมฮิลตัน พัทยา CPNREIT ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ (ซีพเี อ็น พัทยา โฮ
เทล) และผู้บริหารโรงแรม (กลุ่มฮิลตัน) ได้มกี ารหารือร่วมกันและเห็นว่า ช่วงเวลาที่มผี ู้เข้าใช้บริการลดลงนี้ จะเป็ น
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการปรับปรุง หรือซ่อมแซมใหญ่ (renovation) จากเดิมทีจ่ ะเริม่ การปรับปรุง หรือซ่อมแซมใหญ่
(renovation) ในช่วงปลายปี 2563 โดยได้เริม่ การปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (renovation) ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563
และเริม่ เปิ ดดาเนินการแล้วบางส่วนตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2563
6.1.11 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมได้ในอนาคต
กรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา สิน้ สุดลง และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ไม่ต่ออายุ
สัญญา หรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา CPNREIT อาจ
ต้องใช้เวลาในการหาบุคคลอื่น เพื่อเข้ามาเป็ นผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ ส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา แทนซีพเี อ็น พัทยา
โฮเทล รวมทัง้ CPNREIT อาจไม่สามารถหาผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่มาทดแทนซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี CPNREIT ไม่ได้ให้ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล เช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัทยา อีกต่อไป ผู้จดั การกองทรัสต์มกี ระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์เป็ นสาคัญ และด้วยจุดเด่นของโรงแรมซึ่งมีทาเลที่ตงั ้ ที่ดใี นเมืองพัทยาอันเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของประเทศไทยการจัดหาผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่มาทดแทนซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล น่าจะสามารถ
ดาเนินการได้
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อนึ่ง ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าช่วงทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา สาหรับการต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงครัง้ ที่ 3 (วันที่ 31 ธันวาคม 2569) ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ จะต้องแจ้งให้ CPNREIT ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรล่วงหน้าเป็ นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนก่อนวันครบกาหนดสัญญาดังกล่าว เกีย่ วกับความประสงค์ท่จี ะต่ออายุ
สัญญาเช่าออกไปอีกหรือไม่ ทัง้ นี้ เพื่อให้ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยสามารถสรุปข้อตกลงในการต่อสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จก่อน
สิน้ สุดระยะเวลาการเช่า หรือเพื่อให้ CPNREIT ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่มาแทน
ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ทีจ่ ะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาได้
6.1.12 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่าพื้นที่ ในศูนย์การค้าและอาคาร
สานักงาน
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจของผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้าและอาคารสานักงานที่ CPNREIT ลงทุน จะส่งผล
กระทบถึงความสามารถในการชาระค่าเช่าและค่าบริการ การต่อสัญญา หรือการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด ซึง่ ล้วน
แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และกระแสเงินสดของ CPNREIT และความสามารถของ CPNREIT ในการจ่าย
ประโยชน์ ต อบแทนให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ อย่ า งไรก็ต าม สัญ ญาเช่ า พื้ น ที่ใ นศูน ย์ก ารค้า และอาคารสานัก งานที่
CPNREIT ลงทุนส่วนใหญ่ มีอายุประมาณ 3 ปี ทาให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถปรับเปลีย่ นร้านค้าในศูนย์การค้า
และผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ นอาคารสานักงานได้ นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้กาหนดนโยบายป้องกันความเสีย่ งจากการ
ผิดนัดชาระหนี้ของผูเ้ ช่า ได้แก่ (1) การทาสัญญาเช่าโดยทัวไปจะมี
่
การเรียกเก็บเงินประกันการเช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่า
เช่าประมาณ 3-6 เดือน ซึง่ สามารถนามาใช้ชดเชยเป็ นรายได้ของ CPNREIT ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้
เช่ารายนัน้ ๆ ได้ รวมถึงนามาชดเชยรายได้ทข่ี าดหายไป และ/หรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ แก่ CPNREIT ในกรณีท่ี
ผูเ้ ช่าขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนดอายุการเช่าตามสัญญา (2) การระงับสัญญาเช่าสาหรับผูเ้ ช่าทีค่ า้ งชาระค่า
เช่าเป็ นเวลานาน พร้อมทัง้ เร่งประสานงานเพื่อเจรจาและแก้ไขปญั หาร่วมกันกับผูเ้ ช่า (3) นโยบายการติดตามหนี้สนิ
อย่างใกล้ชดิ ทัง้ นี้ หากมีการผิดนัดชาระหนี้เกิดขึน้ จะมีการประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
แก้ไขปญั หา อนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงทีผ่ ่านมา ได้ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ CPNREIT อย่างมีนัยสาคัญ โดยเป็ นผลสืบเนื่องจากการลดลงของกาลังซือ้ ในประเทศ
การเกิดฐานวิถชี วี ติ ใหม่ การลดลงของจานวนนักท่องเทีย่ ว และผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อควบคุม
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส เช่น การปิ ดศูนย์การค้า เป็ นต้น ซึง่ ปจั จัยในข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของผู้เช่า
รวมถึงความสามารถในการชาระค่าเช่าและค่าบริการของผูเ้ ช่า และแนวโน้มการต่ออายุสญ
ั ญาของผูเ้ ช่า อย่างไรก็ตาม
CPN ในฐานะผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ ได้มกี ารกาหนดมาตรการการให้สว่ นลดค่าเช่าแก่ผเู้ ช่าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ โดยพิจารณา
จากประเภทผูเ้ ช่าประกอบกับผลกระทบทีผ่ เู้ ช่าได้รบั เพื่อเยียวยาผลกระทบต่อผูเ้ ช่า เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไป
ได้จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลาย อันเป็ นการรักษาฐานผูเ้ ช่าพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้าและอาคารสานักงานในระยะยาว
6.1.13 ความเสี่ยงจากการที่ผเู้ ช่าช่วงพืน้ ที่ของโครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ซึ่งเป็ นผู้เช่าหลักของ
โครงการ ยกเลิ กสัญญาเช่าช่วงก่อนกาหนด
การจัดหาประโยชน์สาหรับโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ จะเป็ นการปล่อยเช่าช่วงให้กบั ผูเ้ ช่าจานวน
น้อยราย โดยมีผเู้ ช่าหลักคือ ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ซึง่ เป็ นบริษทั ในเครือของ Unilever ซึง่ เป็ นกลุ่มบริษทั ระดับโลกที่
ทาธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีสนิ ค้าของเครือ Unilever จาหน่ ายอยู่ในกว่า 190 ประเทศทัวโลก
่
(ทีม่ า :
Unilever Annual Report and Accounts 2019) โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ มีการเช่า
พืน้ ทีท่ งั ้ หมด 12,326 ตารางเมตร คิดเป็ นร้อยละ 66.5 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าทัง้ หมดของโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์
เฮ้า ส์ อนึ่ ง สัญ ญาเช่า ช่ว งระหว่า ง CPNREIT และ ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จะมีร ะยะเวลาเท่ ากับ สัญญาเช่า ที่
CPNREIT จะลงทุนในโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ (สิน้ สุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2577)
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ทัง้ นี้ เมื่อ CPNREIT เข้าลงทุนในโครงการนี้แล้ว ถึงแม้สญ
ั ญาเช่าช่วงที่ CPNREIT จะเข้าทากับ ยูนิลเี วอร์ ไทย
เทรดดิง้ จะมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง แต่ขอ้ กาหนดของสัญญาเช่าช่วงยังให้สทิ ธิ ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ใน
การบอกเลิกสัญญาโดยให้แจ้ง CPNREIT ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยที่ ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ CPNREIT ในอัตราร้อยละ 30 ของจานวนค่าเช่าและค่าบริการสาหรับระยะเวลาการเช่า และการ
บริการทีเ่ หลืออยู่ หรือ CPNREIT อาจริบเงินประกันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการแทนก็ได้ แล้วแต่จานวนใดจะสูง
กว่า
อย่างไรก็ดี หาก ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ใช้สทิ ธิในการเลิกสัญญาเช่าช่วงดังกล่าว CPNREIT อาจไม่สามารถ
หาผูเ้ ช่ารายใหม่ (รายเดียวหรือหลายราย) มาทดแทนยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ซึง่ เป็ นผูเ้ ช่าหลักได้ทนั ที ซึง่ ในกรณีน้ี
CPNREIT อาจจ าเป็ น ที่จ ะต้อ งดัด แปลงพื้น ที่เ พื่อ ให้สามารถน าพื้น ที่อ อกให้เ ช่ า แก่ ผู้เ ช่ า รายย่ อ ยอื่น ได้ โดยการ
ดาเนินการดังกล่าวจะมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายและมีระยะเวลาในการดาเนินการ ในระหว่างการดาเนินการดังกล่าว CPNREIT
อาจไม่สามารถหาผู้เช่ ารายใหม่ได้ ซึ่ง อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ อ รายได้ข อง CPNREIT และส่งผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT
อนึ่ง เนื่องจากโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เป็ นอาคารสานักงานทีอ่ ยู่ในบริเวณทีต่ งั ้ ทีม่ จี ุดเด่นและ
ข้อได้เปรียบ เพราะตัง้ อยู่ในศูนย์กลางย่านธุรกิจ (Central Business District) แห่งใหม่บริเวณถนนพระราม 9 และอยู่
ติดกับโครงการขนส่งมวลชนทีส่ าคัญคือรถไฟฟ้ามหานคร ประกอบกับยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ ได้ลงทุนตกแต่งพืน้ ที่
ภายในโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ซึง่ หากยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จะย้ายสถานทีเ่ ช่าก็อาจจะมีต้นทุนใน
การดาเนินการ (Switching Cost) ทีค่ ่อนข้างสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจเป็ นเหตุจงู ใจทีจ่ ะทาให้ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรด
ดิง้ ไม่ตดั สินใจย้ายสถานทีเ่ ช่าจากโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ไปยังสถานทีอ่ ่นื
6.1.14 ความเสี่ยงจากการสูญเสียผูเ้ ช่าหลัก (Anchor Tenants) ของโครงการประเภทศูนย์การค้า
การมีผเู้ ช่าหลัก (Anchor Tenants) เช่น การมีหา้ งสรรพสินค้าหรือโรงภาพยนตร์ เป็ นปจั จัยหนึ่งในการดึงดูด
ลูกค้าเพื่อให้มาซือ้ สินค้าและใช้บริการภายในศูนย์การค้า ดังนัน้ การสูญเสียผูเ้ ช่าหลักดังกล่าวอาจทาให้ความน่ าสนใจ
ของศูนย์การค้าลดลง ซึง่ อาจส่งผลให้ปริมาณผูม้ าซือ้ สินค้าและใช้บริการภายในศูนย์การค้าลดลงตามไปด้วย และอาจมี
ผลต่ อความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ของผู้เช่าประเภทอื่น ๆ รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
ศูนย์การค้าด้วย
อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งในประเด็นนี้จะลดลง เนื่องจากหากผูเ้ ช่าหลักจะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับ CPNREIT ผู้
เช่าหลักดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา ซึง่ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถ
ใช้ระยะเวลาดังกล่าวในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผูเ้ ช่า หลักรายเดิมทีจ่ ะไม่ต่ออายุสญ
ั ญา และด้วยจุดเด่นใน
ด้านทีต่ งั ้ ของศูนย์การค้าที่ CPNREIT เข้าลงทุน ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอยู่เดิมและทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
รวมถึงประสบการณ์กว่า 30 ปี ของ CPN ในการบริหารจัดการศูนย์การค้าในหลาย ๆ พืน้ ทีไ่ ด้อย่างประสบความสาเร็จ
การจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ทีร่ ายใหม่มาทดแทนผูเ้ ช่าพืน้ ทีท่ จ่ี ะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาคาดว่าน่ าจะดาเนินการได้ อนึ่ง ณ วันที่ 30
กันยายน 2563 CPNREIT ยังมิได้รบั แจ้งจากผูเ้ ช่าหลักว่าจะไม่ทาการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับ CPNREIT
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6.1.15 ความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ เมื่อต้องมีการปรับปรุงทรัพย์สินของ CPNREIT
ทรัพย์สนิ ประเภทศูนย์การค้า อาคารสานักงาน และโรงแรมของ CPNREIT แต่ละแห่ง จะต้องซ่อมแซมและ
ปรับปรุงให้ปลอดภัย ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าผูเ้ ข้ามาจับจ่ายซือ้ สินค้าและใช้บริการ
ศูนย์การค้า รวมถึงผู้เช่าพื้นที่ (สาหรับทรัพย์สนิ ส่วนที่เป็ นศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน) และของลูกค้าที่มาใช้
บริการภายในโรงแรม โดยปกติการปรับปรุงหรือการซ่อมแซมบารุงรักษาประจาปี จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของทรัพย์สนิ ของ CPNREIT มากนัก ยกเว้นในกรณีทเ่ี ป็ นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซง่ึ เป็ นการปรับปรุง
เพื่อ เปลี่ย นแปลงภาพลักษณ์ ภายนอกและภายในของทรัพ ย์สิน หรือ เป็ นการเปลี่ยนแปลงงานระบบที่สาคัญ ของ
ทรัพย์สนิ ซึง่ โดยปกติจะมีการดาเนินการทุก ๆ 10-15 ปี และโดยทัวไปจะไม่
่
มกี ารหยุดการดาเนินงานของทรัพย์สนิ นัน้
ๆ ในระหว่างช่วงการปรับปรุง โดยการปรับปรุงจะดาเนินการเป็ นส่วน ๆ เฉพาะในส่วนพืน้ ทีท่ ต่ี ้องการปรับปรุงเท่านัน้
โดยพืน้ ทีส่ ว่ นอื่นยังคงเปิ ดให้บริการตามปกติ เว้นแต่หากพิจารณาแล้วว่าการปิ ดการดาเนินงานของทรัพย์สนิ เพื่อการ
ปรับ ปรุ งซ่อ มแซมจะเป็ นประโยชน์ ม ากกว่า การทยอยดาเนิน การเป็ นส่วน ๆ ซึ่งการดาเนิน การดัง กล่ าวอาจจะมี
ผลกระทบต่อทัง้ ผูเ้ ช่าพื้นที่และลูกค้าทีม่ าจับจ่ายซือ้ สินค้าและใช้บริการ (สาหรับทรัพย์สนิ ส่วนที่เป็ นศูนย์การค้าและ
อาคารสานักงาน) และลูกค้าทีม่ าใช้บริการภายในโรงแรม ตลอดจนรายได้ของ CPNREIT
ในการปรับ ปรุ งซ่ อ มแซมใหญ่ ใ นแต่ ละครัง้ ผู้จ ัดการกองทรัสต์และผู้บ ริหารอสังหาริม ทรัพ ย์ใ นส่ว นที่เ ป็ น
ศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน รวมถึงผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ และผู้บริหารโรงแรมสาหรับส่วนที่เป็ นโรงแรม จะมี การ
วางแผนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เช่าพืน้ ที่และลูกค้าทีม่ าจับจ่ายซือ้ สินค้าและใช้บริการ (สาหรับทรัพย์สนิ ส่วนที่เป็ น
ศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน) และลูกค้าทีม่ าใช้บริการภายในโรงแรมให้น้อยทีส่ ุด โดยจะมีการพิจารณาถึงความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุนทีจ่ ะนามาใช้ดาเนินการและระยะเวลาในการดาเนินการทีเ่ หมาะสม รวมถึงจะมีการศึกษาถึง
ผลกระทบต่อรายได้และผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั ทุกครัง้ ก่อนเริม่ ดาเนินการ ทัง้ นี้ การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ถอื ว่า
เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า อาคารสานักงาน และโรงแรม เพื่อรักษาภาพลักษณ์และความทันสมัย
และให้มคี วามสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความน่ าสนใจให้แก่ทรัพย์สนิ ที่
CPNREIT ลงทุน และสามารถตอบสนองความต้องการทัง้ ของผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน
รวมถึงลูกค้าทีม่ าใช้บริการภายในศูนย์การค้า อาคารสานักงาน และโรงแรม ซึง่ ก็หมายถึงการรักษาและเพิม่ โอกาสใน
การสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่ CPNREIT ได้ในระยะยาว
อนึ่ง สาหรับการดูแลสภาพของทรัพย์สนิ หลักในส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้อยู่ในสภาพทีด่ แี ละมีความ
พร้อมและเหมาะสมสาหรับการจัดหาผลประโยชน์ ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ จะต้องใช้ความพยายามอย่างดีทส่ี ดุ (Best Effort)
เยี่ยงผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัวไปใช้
่
ในการดูแลทรัพย์สนิ ที่เช่าช่วงให้อยู่ในสภาพทีด่ ตี ลอดระยะเวลาการเช่า
และเพื่อให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงอยู่ในสภาพทีด่ แี ละเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ด ั งที่ระบุไว้ในสัญญา ผูเ้ ช่า
ช่วงทรัพย์สนิ จะต้อ งรับ ผิด ชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อ มแซม (Repairs) หรือ การกระทาใด ๆ ทัง้ ปวงบน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงในกรณีท่จี าเป็ น เพื่อให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานตามงบประมาณทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝา่ ยต้องร่วมกันพิจารณาและอนุมตั ิ
ทั ง้ นี้ CPNREIT
อยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง หรื อ ซ่ อ มแซมใหญ่ (Renovation) โครงการโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา โดยเริ่มปรับปรุงตัง้ แต่ เดือนเมษายน ปี 2563 และได้เริ่มเปิ ดดาเนินการแล้วบางส่วนตัง้ แต่ เดือ น
พฤศจิกายน 2563 และ CPNREIT ได้ดาเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) สาหรับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2564
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6.1.16 ความเสี่ยงจากการที่ CPNREIT ไม่มีสิทธิ บนพืน้ ที่ของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ภายในศูนย์การค้าบางแห่ง
ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ภายในศูนย์การค้าบางแห่งที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน ไม่ใช่ผู้เช่าพื้นที่กบั กลุ่ม
CPN ภายในพืน้ ทีอ่ าคารศูนย์การค้าทีก่ ลุ่ม CPN เป็ นเจ้าของ และ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนในพืน้ ทีข่ องห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่ดงั กล่าว ซึง่ ผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ดงั กล่าวอาจจะดาเนินการขาย ให้เช่าช่วงที่ดนิ และ/หรือ
พืน้ ทีด่ งั กล่าวแก่ผหู้ นึ่งผูใ้ ด หรือเปลีย่ นรูปแบบการทาธุรกิจ โดยที่ CPNREIT ไม่มสี ทิ ธิโต้แย้ง ซึง่ การกระทาดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารศูนย์การค้าและผลการดาเนินงานของ CPNREIT ได้
อย่างไรก็ตาม ปจั จัยแห่งความสาเร็จประการหนึ่งในการดาเนินธุรกิจห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ คอื การมีทาเลทีต่ งั ้
ของห้างทีด่ แี ละมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง โดยการทีห่ า้ งตัง้ อยู่ในพื้นทีศ่ ูนย์การค้าที่ CPNREIT ลงทุน/
จะเข้าลงทุน โดยทีศ่ ูนย์การค้า ดังกล่าวมีทาเลที่ตงั ้ ทีด่ แี ละมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง ถือเป็ นปจั จัยที่
สาคัญประการหนึ่งทีท่ าให้การดาเนินธุรกิจของห้างดังกล่าวประสบความสาเร็จมาอย่างต่อเนื่อง อันทาให้ความเสีย่ งที่
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะย้ายออกจากพืน้ ทีศ่ นู ย์การค้าลดลงไปมาก
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ในศูนย์การค้าที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ศูนย์การค้าที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
4. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา
5. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

6.1.17 ความเสี่ยงอันเป็ นผลกระทบจากความเสียหายที่เกิ ดขึน้ ในพืน้ ที่ซึ่ง CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุน
เนื่องจากการลงทุนของ CPNREIT เป็ นการลงทุนในพืน้ ทีข่ องอาคารศูนย์การค้าบางส่วน ทาให้ CPNREIT อาจ
ไม่ได้เป็ นผูท้ ส่ี ามารถใช้สทิ ธิเรียกร้องหรือผูร้ บั ผลประโยชน์สาหรับการคุม้ ครองความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในส่วนของ
พืน้ ทีซ่ ง่ึ CPNREIT ไม่ได้ลงทุน ดังนัน้ ในกรณีทเ่ี กิดความเสียหายในส่วนของพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับพืน้ ทีท่ ่ี CPNREIT ได้
เข้าลงทุน ความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อ CPNREIT ในการจัดหารายได้ รวมถึงการให้เช่าพืน้ ทีแ่ ละการ
ให้บริการของ CPNREIT ได้ ซึง่ ในกรณีเช่นนี้ แม้ CPNREIT จะจัดให้มกี ารประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance) แล้วก็ตาม แต่ CPNREIT อาจจะไม่ได้รบั ค่าชดเชยตามกรมธรรม์ป ระกันภัยเนื่องจากการ
ประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายทีก่ ระทบทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ได้เข้าลงทุนเท่านัน้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนัน้ ในกรณีทพ่ี น้ื ทีซ่ ง่ึ CPNREIT ได้เข้าลงทุนต้องหยุดชะงักในการดาเนินธุรกิจเป็ นการชัวคราว
่
(ทัง้ ทีพ่ น้ื ทีด่ งั กล่าวไม่ได้รบั ความเสียหาย) จากการทีพ่ น้ื ทีอ่ ่นื ซึง่ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุน เกิดความเสียหายและไม่
สามารถใช้ดาเนินธุรกิจได้ จนมีผลกระทบต่อพืน้ ทีใ่ นส่วนที่ CPNREIT ได้เข้าลงทุน CPNREIT อาจจะไม่ได้รบั
ค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
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6.1.18 ความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ทาง CPNREIT ได้เข้าทา/จะเข้าทาสัญญาเช่า และ/
หรือเช่าช่วงทีด่ นิ และ/หรืออาคาร สัญญาเช่า และ/หรือซือ้ ขายงานระบบ สัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์ และสัญญาตก
ลงกระทาการเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รวมถึงทรัพย์สนิ ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สนิ ดังกล่าว และ/หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT เพื่อประโยชน์ในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของ CPNREIT และดาเนินการใด ๆ เพื่อให้
คู่สญ
ั ญาปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีขอ้ กาหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรือผิดสัญญาได้ ในกรณีเช่นนี้ แม้ CPNREIT จะมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา เรียกร้องค่าเสียหาย รวมตลอดจน
เรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที่ชาระไปแล้วตามสัดส่วนระยะเวลาเช่าทีค่ งเหลือก็ตาม แต่เหตุการณ์ท่คี ่สู ญ
ั ญาผิด
สัญญาดังกล่าว อาจทาให้ CPNREIT ไม่ได้รบั ผลประโยชน์อนั พึงได้ จากการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการหรือการ
บังคับให้เป็ นไปตามสัญญาตามทีก่ าหนดไว้ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามสิทธิของ CPNREIT ตาม
ข้อกาหนด หรือในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญาปฏิบตั ิผดิ ข้อกาหนดและเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว คู่สญ
ั ญาอาจไม่ชาระ
ค่าเสียหายตามที่ CPNREIT เรียกร้อง ดังนัน้ CPNREIT จึงอาจต้องนาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรมโดย
การฟ้องร้องต่อศาลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ การดาเนินการดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ถงึ ระยะเวลาและ
ผลกระทบในการดาเนินการ รวมถึงจานวนเงินที่ CPNREIT จะได้รบั ชดเชย เยียวยาจากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว
นอกจากนี้ ผลแห่งคดีขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของศาลทีเ่ กีย่ วข้อง และถึงแม้ศาลจะมีคาพิพากษาให้ CPNREIT ชนะคดี ทาง
CPNREIT อาจไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่ วยทรัสต์จงึ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั
ผลตอบแทนตามจานวนหรือภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ไว้
6.1.19 ความเสี่ ยงจากการยกเลิ กสัญญาเช่ าช่ วงที่ ดินในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า เนื่ องจากสัญญาเช่าที่ดินหลักถูกยกเลิ ก
เนื่องจากการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า มีการลงทุน
ในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน แม้ว่าการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดนิ จะได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาวไว้ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทเ่ี กีย่ วข้องแล้วก็ตาม แต่ CPNREIT ก็ยงั คงมีความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเลิกสัญญาเช่าช่วง
ทีด่ นิ ซึง่ เป็ นผลมาจากสัญญาเช่าทีด่ นิ ทีจ่ ดั ทาระหว่างผูใ้ ห้เช่าช่วงทีด่ นิ แก่ CPNREIT และเจ้าของทีด่ นิ มีอนั ต้องสิน้ สุด
หรือระงับลง เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ CPNREIT จึงได้จดั ให้มกี ารดาเนินการเพื่อเป็ นการประกันความ
เสีย่ งดังกล่าวดังนี้
ก)

ดาเนินการขอความยินยอมพร้อมกาหนดเงื่อนไขในการเช่าช่วงที่ดนิ กับเจ้าของที่ดนิ ตามสัญญาเช่า
ทีด่ นิ ทีเ่ ซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีอยู่กบั เจ้าของทีด่ นิ พร้อมกับ CPNREIT ได้จดั ให้มกี ารป้องกันความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการระงับไปซึง่ สัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าว โดยได้รบั สิทธิจากเจ้าของทีด่ นิ ในการสวม
สิทธิสญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ แทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 CPNREIT (เดิมคือกองทุนรวม CPNRF) ยังไม่ได้รบั สิทธิดงั กล่าวจาก
เจ้าของทีด่ นิ ดังนัน้ CPNREIT จึงได้ตกลงกับ CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ในการวางมาตรการ
เพิม่ เติมจนกว่า CPNREIT จะได้มาซึง่ สิทธิในการสวมสิทธิตามสัญญาเช่าทีด่ นิ โดย CPNREIT รวมถึง
CPN และเซ็น ทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ดาเนิ นการมาตรการดังต่ อ ไปนี้ แล้ว เสร็จตัง้ แต่ ว ันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2550
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1. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ให้สทิ ธิแก่ CPNREIT ในการชาระค่าเช่าทีด่ นิ แทนเซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 ในกรณีทเ่ี ซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ไม่ชาระค่าเช่าทีด่ นิ ให้แก่เจ้าของทีด่ นิ ตามสัญญา
เช่าทีด่ นิ
2

เซ็น ทรัล พัฒ นา พระราม 2 มี ก ารจัด ส่ ง หลัก ฐานการช าระค่ า เช่ า มาให้ แ ก่
ทุก ๆ เดือน

CPNREIT

3. CPN และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ดาเนินการให้มหี ลักประกันที่ CPNREIT ยอมรับได้
ในรูปของหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่อเป็ นประกันในการชาระค่าเช่าตามข้อ 1
ข้างต้น ในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที่ดนิ ที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะต้องชาระแก่เจ้าของที่ดนิ ใน
ระยะเวลา 2 ปี
4. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีนโยบายในการดาเนินกิจการของบริษัทเท่าที่จาเป็ น เพื่อให้เป็ น
บริษทั ทีม่ คี วามเสีย่ งทางธุรกิจต่า โดยมีการดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
วัตถุประสงค์ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินกิจการของบริษทั เท่าทีจ่ าเป็ น
5. CPN ตกลงให้มกี ารรักษาอัตราส่วนทางการเงินในระดับที่ CPNREIT ยอมรับได้ โดยจะเป็ น
อัตราส่วนเดียวกับที่ CPN มีขอ้ ตกลงกับเจ้าหนี้เงินกู้ยมื ต่าง ๆ ซึง่ ได้แก่อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
(D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้สนิ (DSCR: Debt Service Coverage
Ratio) หาก CPN ไม่สามารถรักษาอัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 3
เดือน เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 หรือ CPN จะต้องวางเงินประกันหรือจานาตราสารที่ CPNREIT
เห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที่ดนิ ที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีภาระจะต้องชาระแก่เจ้าของ
ทีด่ นิ คงเหลือทัง้ หมด
ทัง้ นี้ มาตรการเพิม่ เติมดังกล่าวข้างต้นจะถูกยกเลิกเมื่อ CPNREIT ได้รบั สิทธิจากเจ้าของทีด่ นิ ในการ
สวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ แทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เรียบร้อยแล้ว หรือมีแนวทางอื่นที่ CPNREIT
ยอมรับได้มาทดแทน
ข)

CPN ได้ดาเนินการแก้ไขสัญญาเช่าที่ดนิ อันเป็ นที่ตงั ้ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า ระหว่าง
CPN กับบริษทั ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด โดยกาหนดให้ CPNREIT สามารถเข้าสวมสิทธิ
ตามสัญญาเช่าทีด่ นิ ในกรณีท่ี CPN ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวอันอาจมีผลให้เลิกสัญญาเช่า
ที่ดนิ และรวมถึงการแก้ไขสัญญาเช่าที่ดิน โดยกาหนดให้ในกรณีท่บี ริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์
ส โ ต ร์ จ า กั ด มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ โ อ น ก ร ร ม สิ ท ธิ ์ใ น ที่ ดิ น อั น เ ป็ น ที่ ตั ้ ง ข อ ง ศู น ย์ ก า ร ค้ า
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น เกล้า บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด จะต้อ งกาหนดให้ผู้รบั โอน
กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ จะต้องรับไปซึง่ สิทธิและหน้าทีท่ งั ้ ปวงทีผ่ ใู้ ห้เช่ามีอยู่กบั ผูเ้ ช่า ตามทีก่ าหนดในสัญญา
เช่าทีด่ นิ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ จะสิน้ สุดลงไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม CPNREIT ยังคงดารงสถานะเป็ นผูม้ ี
สิทธิครอบครองอาคารในฐานะผูเ้ ช่าอาคาร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้ต่อไป ทัง้ นี้ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญา
เช่าช่วงทีด่ นิ สิน้ สุดลงอันเนื่องมาจากความผิดของผูใ้ ห้เช่าช่วงสิทธิในทีด่ นิ และ CPNREIT ไม่ใช้สทิ ธิหรือไม่สามารถใช้
สิทธิในการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ แทนผูใ้ ห้เช่าช่วงสิทธิในทีด่ นิ ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงทีด่ นิ ได้ ทาง
CPNREIT จะได้รบั ค่าเช่าช่วงทีด่ นิ ทีไ่ ด้ชาระล่วงหน้าคืนจากผูใ้ ห้เช่าช่วงสิทธิในทีด่ นิ ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วง
ทีด่ นิ ทีเ่ หลืออยู่ นอกจากนี้ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ ทีจ่ ดั ทาระหว่างผูใ้ ห้เช่าช่วงสิทธิในทีด่ ินแก่ CPNREIT และเจ้าของ
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ทีด่ นิ มีอนั ต้องสิน้ สุดหรือระงับลง จนเป็ นเหตุให้อาคารและสิง่ ปลูกสร้างทีต่ งั ้ อยู่บนทีด่ นิ ดังกล่าวต้องตกเป็ นของเจ้าของ
ทีด่ นิ ทางเจ้าของทีด่ นิ ดังกล่าวยังคงมีภาระผูกพันและความรับผิดชอบตามกฎหมายทีจ่ ะต้องให้เช่าอาคารและสิง่ ปลูก
สร้างแก่ CPNREIT เพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
6.1.20 ความเสี่ ย งจากการอาจไม่ ไ ด้ ร บั การต่ อ สัญ ญาเช่ า โครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 3 ในปี ที่ 30
และปี ที่ 60
เนื่องจากสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที่ CPNREIT ทากับเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 นัน้ จะ
สิน้ สุดในวันที่ 15 สิงหาคม 2578 โดยเมื่อสิน้ สุดกาหนดเวลาการเช่าดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ตกลงให้
คามันแก่
่ CPNREIT ว่าจะให้ CPNREIT มีสทิ ธิในการต่อสัญญาเช่าได้อกี 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ทัง้ นี้ แม้ว่า CPNREIT
จะมีสิท ธิใ นการต่ อ สัญ ญาเช่ า ดัง กล่ า วตามค ามัน่ ที่เ ซ็น ทรัลพัฒ นา พระราม 3 ได้ใ ห้ไ ว้ต ามสัญ ญาเช่ า ก็ต าม แต่
CPNREIT อาจไม่สามารถใช้สทิ ธิในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ดี เช่น การผิดสัญญาโดยเจตนาของ
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 หรือมีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายหรือข้อปฏิบตั ทิ างกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาเช่า หรือผูร้ บั
โอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่าซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบตั ิตามคามัน่ หรือการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือ
ฟื้นฟูกจิ การของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็ นต้น
เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งดังกล่าว CPNREIT จึงกาหนดเงื่อนไขในสัญญาเช่าให้เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ให้
คารับรองว่าจะไม่ขาย จาหน่ ายหรือโอนกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทีเ่ ช่า ทัง้ นี้ เพื่อดารงสถานะของผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาเช่า
และกาหนดให้ CPNREIT มีสทิ ธิในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ช่าได้ หากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ไม่สามารถให้
CPNREIT ใช้สทิ ธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าตามทีไ่ ด้ให้คามันไว้
่ รวมทัง้ CPN ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี านาจควบคุมของเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 3 ตกลงทีจ่ ะควบคุมดูแลให้เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
CPNREIT ได้จดั ให้เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 นาทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้เช่ามาจานองกับ CPNREIT เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเช่าและเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ CPNREIT จากการทีไ่ ม่สามารถใช้ทรัพย์สนิ ที่เช่าได้ตาม
สัญ ญาเช่ าอีกด้วย อย่า งไรก็ดี การดาเนิน การดังกล่า วอาจไม่สามารถเยีย วยาความเสีย หายทัง้ หมดที่เ กิด ขึ้น แก่
CPNREIT ได้ทงั ้ หมด
6.1.21 การลงทุนของ CPNREIT ในทรัพย์สินบางโครงการจะไม่ได้ลงทุนในที่ดิน
เนื่องจากการลงทุนของ CPNREIT ในทรัพย์สนิ บางโครงการจะไม่ได้ลงทุนในทีด่ นิ ซึง่ ทาให้ CPNREIT อาจไม่
มีอานาจในการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ เยีย่ งเจ้าของที่ดนิ หรือผูท้ รงสิทธิการเช่าในที่ดนิ อย่างไรก็ดี ผู้ให้เช่าทรัพย์สนิ แก่
CPNREIT ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นที่ดิน และ/หรือผู้ทรงสิท ธิการเช่าในที่ดินที่เป็ น ที่ตงั ้ ของโครงการส่วนที่
CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน จะยินยอมให้ CPNREIT ลูกค้า คู่สญ
ั ญา ผู้เช่าพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าจาก CPNREIT
รวมถึงผู้ใช้บริการของโครงการ สามารถใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ เพื่อเป็ นทางเข้า -ออก และสัญจรภายในโครงการได้ ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่าการไม่ได้ลงทุนในทีด่ นิ จะไม่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะ
เข้าลงทุน
นอกจากนี้ CPN ในฐานะบริษทั ใหญ่ของผูท้ รงสิทธิการเช่าในทีด่ นิ กับบุคคลภายนอกสาหรับทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของ
โครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน จะควบคุม ดูแล และดาเนินการใด ๆ ให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าทีด่ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องทีบ่ ริษทั ดังกล่าวเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด (รวมถึงการ
้
ให้ค วามช่ ว ยเหลือ ทางการเงิน ใด ๆ) เพื่อ ป อ งกัน และเยีย วยาหากมีเ หตุ ท่ีจ ะท าให้บ ริษัท ดัง กล่ า วไม่ ป ฏิบ ัติต าม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญา หรือหากจะมีการเลิกสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นว่ามาตรการนี้จะ
ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ทรงสิทธิการเช่าในที่ดนิ กับบุคคลภายนอกดังกล่าวกระทาการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้มีการยกเลิก
สัญญาเช่าที่ดนิ นอกจากนี้ ตามสัญญาเช่า อสังหาริมทรัพย์สาหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ได้
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กาหนดหน้าทีข่ องผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ ว่าจะต้องไม่กระทาการใด ๆ ให้เกิดการรอนสิทธิข อง CPNREIT หรือกระทาการ
ใด ๆ ทีม่ ผี ลหรือจะส่งผลกระทบทาให้ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ซึง่ ถ้าหาก CPNREIT
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าได้เนื่องจากการผิดสัญญาดังกล่าว ผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ จะต้องชาระค่าเช่าที่
CPNREIT ได้ชาระไปแล้วล่วงหน้าคืนให้แก่ CPNREIT โดยคานวณตามระยะเวลาการเช่าที่คงเหลือ นอกจากนี้
CPNREIT ยังสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการเลิกสัญญาดังกล่าวจากผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ ได้ดว้ ย ทัง้ นี้ รายละเอียด
โครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT ไม่ได้ลงทุนในทีด่ นิ และเจ้าของกรรมสิทธิ/ผู
์ ท้ รงสิทธิการเช่าในทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้
ของโครงการส่วนที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน เป็ นดังนี้
โครงการ
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดิน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล ทีด่ นิ บางส่วนเป็นของ
ตัน พัทยา
บุคคลภายนอก และบางส่วนเป็น
ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2/1
โครงการเซ็นทรัลมารีนา
บุคคลภายนอก
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง
บุคคลภายนอก
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
บุคคลภายนอก
โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
GLAND/1
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
สเตอร์ลงิ /1

ผูท้ รงสิ ทธิ การเช่าในที่ ดิน
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2/1 สาหรับทีด่ นิ
ส่วนของบุคคลภายนอก ซึ่งให้เช่าช่วง
ต่อแก่ซพี เี อ็น พัทยา/1
CPN
เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์/1
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2/1
-

หมายเหตุ
1. เป็ นบริษทั ย่อยของกลุ่ม CPN

6.1.22 ความเสี่ ย งจากการลงทุนในพื้นที่ เ ช่ า ช่ วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติ วลั พัท ยา บี ช และโครงการ
เซ็นทรัลมารีนา
เนื่องจากพืน้ ที่อาคารบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที่ CPNREIT ลงทุนประมาณ 4,827
ตารางเมตร และพืน้ ทีอ่ าคารบางส่วนในโครงการเซ็นทรัล มารีนา ที่ CPNREIT จะลงทุนประมาณ 3,924 ตารางเมตร
เป็ นพืน้ ทีเ่ ช่าช่วงในอาคารที่ผใู้ ห้เช่าไปเช่ามาจากเจ้าของกรรมสิทธิ ์ (กล่าวคือ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
เจ้าของกรรมสิทธิใ์ นพื้นที่ คือ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) ให้เช่าพื้นที่
ดังกล่าวแก่ ซีพเี อ็น พัทยา และโครงการเซ็นทรัลมารีนา เจ้าของกรรมสิทธิในพื
์ น้ ที่ คือ บริษทั เซ็นทรัลพัทยา จากัด
(ปจั จุบนั ได้ควบรวมกับบริษทั อื่น เป็ น บริษทั บิก๊ ซี รีเทล โฮลดิง้ จากัด) ให้เช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการดังกล่าวให้แก่ CPN)
ซึง่ การลงทุนในพืน้ ทีเ่ ช่าช่วงดังกล่าว ทาให้ CPNREIT ไม่มอี านาจควบคุมการปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าพืน้ ทีข่ องคูส่ ญ
ั ญาที่
เกีย่ วข้อง ดังนัน้ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มกี ารยกเลิกสัญญาเช่าพืน้ ที่ ดงั กล่าว ซึง่ เหตุดงั กล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ในอนาคต
อย่างไรก็ดี พืน้ ที่เช่าช่วงดังกล่าวในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโครงการเซ็นทรัลมารีนา เป็ น
เพียงพื้นที่บางส่วนในอาคารซึ่งมีจานวนไม่มาก และมี สดั ส่วนการลงทุน ที่ต่ าเมื่อเทียบกับพื้นที่ในอาคารทัง้ หมดที่
CPNREIT ลงทุน อีกทัง้ CPN ในฐานะที่เป็ นบริษทั ใหญ่ของซีพเี อ็น พัทยา ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้เช่าอาคารโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช ได้กาหนดมาตรการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามสัญญาของซีพเี อ็น พัทยา และมาตรการในการ
ป้องกันและเยียวยาเพื่อมิให้ซพี เี อ็น พัทยา กระทาการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัดสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ซึง่ CPNREIT
ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิในพื
์ น้ ทีโ่ ครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในการให้ CPNREIT เข้าสวม
สิทธิแทนซีพเี อ็น พัทยา หากซีพเี อ็น พัทยา ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าวได้
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นอกจากนี้ ในกรณีท่ี CPNREIT ไม่สามารถนาพืน้ ทีท่ เ่ี ช่าช่วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ไปจัดหา
ประโยชน์ได้เนื่องจากเป็ นความผิดของซีพเี อ็น พัทยา หรือ CPNREIT ไม่สามารถนาพื้นที่ท่เี ช่าช่วงในโครงการ
เซ็นทรัลมารีนาไปจัดหาประโยชน์ได้เนื่องจากเป็ นความผิดของ CPN CPNREIT จะมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที โดย
ทีซ่ พี เี อ็น พัทยา และ CPN (แล้วแต่กรณี) จะต้องคืนค่าเช่าสาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงสาหรับระยะเวลาการเช่าช่วงที่
คงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั ไว้ในนาม CPNREIT คืนให้แก่ CPNREIT อีกทัง้ จะต้องชาระค่าขาด
ประโยชน์จากการที่ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซง่ึ ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงให้แก่ CPNREIT ด้วย
ดังนัน้ การเช่าช่วงพืน้ ทีอ่ าคารในโครงการดังกล่าวจึงมีความเสีย่ งต่อ CPNREIT ในระดับต่า และไม่มผี ลกระทบ
ต่อการจัดหาประโยชน์ของ CPNREIT จากทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
6.1.23 ข้อจากัดในการจัดหาประโยชน์ในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
สัญญาเช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส กับผูเ้ ช่าบางราย มีขอ้ จากัดห้ามมิให้ผใู้ ห้เช่า
ประกอบธุรกิจหรืออนุญาตให้บุคคลใดประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของผูเ้ ช่าภายในพืน้ ทีโ่ ครงการเดอะไนน์
ทาวเวอร์ส ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าดังกล่าว ซึง่ ข้อกาหนดดังกล่าวอาจทาให้ CPNREIT มีขอ้ จากัดในการจัดหา
ประโยชน์จากพืน้ ทีโ่ ครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
อย่างไรก็ดี เนื่องจากอัตราการเช่าพืน้ ที่ (Occupancy Rate) ของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
ในปจั จุบนั มีอตั ราค่อนข้างสูง ดังนัน้ ข้อจากัดดังกล่าวจึงอาจไม่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดหาประโยชน์ในพืน้ ที่ โครงการ
อาคารส านั ก งานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส อย่ า งมี นั ย ส าคัญ แต่ อ ย่ า งใด ทัง้ นี้ ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์จะใช้ความพยายามในการลดข้อจากัดในการจัดหาผลประโยชน์ดงั กล่าว เมื่อมีการพิจารณาการต่อ
สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในครัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ ณ 30 กันยายน 2563 สัดส่วนพืน้ ที่เช่าของผู้เช่าบางรายที่มี
ข้อจากัดดังกล่าวในสัญญาเช่าพืน้ ทีค่ ดิ เป็ นประมาณร้อยละ 2.5 ของพืน้ ทีใ่ ห้เช่าของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์
ทาวเวอร์ส ทัง้ หมด
6.1.24 ความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ จากการกู้ยืมเงิ น
ในกรณีท่ี CPNREIT ได้ดาเนินการกูย้ มื เงินตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยคาดว่าสัดส่วนการ
กู้ยืมเงินของ CPNREIT ภายหลังการลงทุนจะอยู่ท่ปี ระมาณร้อยละ 30.7 (คานวณจากสัดส่วนการกู้ยืมเงินของ
CPNREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT ภายหลังทีล่ งทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติมแล้วเสร็จ จะรวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐาน
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง แต่ไม่รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
(ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากไม่ถอื เป็ นการกูย้ มื ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี หากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ
จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) สัดส่วนการกูย้ มื เงินหลังการลงทุนจะอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 39.9)
CPNREIT อาจมีความเสีย่ งจากการกูย้ มื เงินดังกล่าวได้ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้
และความสามารถในการชาระหนี้ของคู่สญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ CPNREIT ทาให้
CPNREIT อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ รวมถึง CPNREIT อาจมีความเสีย่ ง
จากความสามารถในการชาระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ทีล่ ดลง นอกจากนี้ CPNREIT อาจมีความเสีย่ งทางการเงิน
หากมีการชาระคืนเงินกูย้ มื โดยการ Refinance โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อกระแสเงินสดของ CPNREIT ลดลงเนื่องจากการ
สิน้ สุดของสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนบางโครงการ รวมทัง้ ความเสีย่ งทีอ่ าจมีต้นทุนดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และอาจมี
ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ รวมถึงอาจมีความจาเป็ นที่ CPNREIT จะต้องเพิม่ ทุน
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื
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ทัง้ นี้ CPNREIT จะใช้ความพยายามในการดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ นเพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว อย่างไรก็ ตาม
ในการดาเนินการใด ๆ ดังกล่าว CPNREIT จะดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
6.1.25 ความเสี่ยงจากการที่ CPN เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และผูม้ ีอานาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ CPN โดย CPN ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทาให้ CPN มีอานาจควบคุมนโยบายทางธุรกิจ
การดาเนินงานและการเงินของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ทงั ้ หมด นอกจากนี้ CPN ยังเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รายใหญ่ทส่ี ุด
ของ CPNREIT ทาให้ CPN มีสดั ส่วนการมีสทิ ธิออกเสียงอย่างมีนัยสาคัญ ในการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของ
CPNREIT สาหรับวาระที่ CPN ไม่ใช่ผมู้ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ
อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของทรัสตี โดยในการบริหาร
จัดการ CPNREIT ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงในการดาเนินการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระในสัดส่วนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะทาหน้าที่
ในการพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ขอ้ สังเกตเกีย่ วกับรายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องของ CPNREIT หรือรายการทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบและถ่ วงดุลภายในโครงสร้างคณะกรรมการของผู้จดั การ
กองทรัสต์
นอกจากนี้ ในการเข้าทารายการได้มา/จาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน รวมถึงรายการ
อื่นใดทีม่ นี ัยสาคัญโดย CPNREIT ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้มกี ารพิจารณาและอนุ มตั ิการทารายการ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใดทีม่ กี ารพิจารณาในทีป่ ระชุม
จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
6.1.26 ความเสี่ ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึ้นระหว่าง CPNREIT และกลุ่ม CPN ซึ่ งทา
หน้ าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
แม้ว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้กาหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง CPN, GLAND และสเตอร์ลงิ
ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของ CPNREIT ในส่วนทีเ่ ป็ นศูนย์การค้าและอาคาร
สานักงาน อย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง CPNREIT และกลุ่ม CPN ยังอาจเกิดขึน้ ได้จากการ
ทีก่ ลุ่ม CPN ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการพืน้ ทีภ่ ายในศูนย์การค้าและอาคารสานักงานในหลาย ๆ พืน้ ที่ เป็ นธุรกิจ
หลัก รวมถึงกลุ่ม CPN ยังมีหน้าทีใ่ นการจัดหาผูเ้ ช่าร้านค้าและผูเ้ ช่าในอาคารสานักงานให้แก่ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT
ด้วย ซึง่ อาจทาให้ศูนย์การค้า และ/หรืออาคารสานักงานของ CPNREIT มีอตั ราการเช่าลดลง ค่าเช่าทีเ่ รียกเก็บจากผู้
เช่าพืน้ ทีล่ ดลงหรือไม่สามารถขึน้ อัตราค่าเช่าได้
อย่างไรก็ตาม โอกาสทีจ่ ะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั ้ มีไม่มากนัก เนื่องจากการตัดสินใจเลือกเช่าพืน้ ที่
จะขึ้นอยู่กบั ความต้องการของผู้เช่าแต่ ละรายในการเลือกพื้นที่ซ่งึ จะขึ้นอยู่กบั ทาเลที่ตงั ้ ของอาคารสานักงานหรือ
ศูนย์การค้า และขนาดของพื้นที่ รวมทัง้ โครงการต่าง ๆ ของกลุ่ม CPN มีความแตกต่างกัน ทัง้ ในแง่ของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย การให้บริการ สถาปตั ยกรรมและการตกแต่ง และทาเลทีต่ งั ้ ซึง่ ล้วนแต่เป็ นปจั จัยสาคัญในการตัดสินใจเข้าใช้
บริก ารของลูก ค้า ผู้เช่ าพื้นที่ ดัง นัน้ ลูกค้า ผู้เ ช่าพื้นที่จึง เป็ น ผู้ก าหนดและตัด สินใจว่ าจะเลือกเช่า พื้น ที่ใ นโครงการ
ศูนย์การค้าหรืออาคารสานักงานโครงการใด ให้ตรงตามความต้องการของตนเองเป็ นหลัก
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นอกจากนี้ CPNREIT ได้ทาการว่าจ้างกลุ่ม CPN ให้บริหารทรัพย์สนิ ของ CPNREIT ในส่วนทีเ่ ป็ นศูนย์การค้า
และอาคารสานักงาน ผ่านโครงสร้างสัญญาทีจ่ ะสร้างแรงจูงใจให้แก่ กลุ่ม CPN ในการสร้างผลกาไรในระดับทีด่ ใี ห้แก่
CPNREIT อย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ CPN มีการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของ CPNREIT ในส่วนทีเ่ ป็ น
ศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน เพื่อเพิม่ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ โดยมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม อันจะช่วยลดความเสีย่ งจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
ส าหรับ มาตรการป้ องกัน ความขัด แข้ง ทางผลประโยชน์ ใ นส่ ว นของทรัพ ย์ ส ิน ที่ CPN เป็ น ผู้ บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้กาหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบ ัตงิ านของ CPN ในสัญญาแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์สามารถเปลีย่ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
-

กรณีทอ่ี ตั ราการให้เช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ (Occupancy Rate) ในทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนและอยู่ภายใต้การ
บริหารของ CPN ลดลงต่ากว่าร้อยละ 50 เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 3 เดือน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อาจเสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ พิ จ ารณาและลงมติ ใ ห้ มีก ารเลิก สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ได้ หากที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์มมี ติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดของ CPNREIT ให้มกี ารเลิกสัญญา
ทัง้ นี้ อัตราการให้เช่าพื้นที่ให้คานวณจากจานวนพื้นที่ท่ใี ห้เช่าจริงหารด้วยพื้นที่ท่สี ามารถให้เช่าได้
ทัง้ หมด โดยจานวนพื้นที่ทใ่ี ห้เช่าได้ทงั ้ หมดไม่รวมพื้นทีส่ ่วนกลาง พื้นที่จดั การประชุม และพื้นที่ท่ไี ม่
สามารถให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากเหตุสุดวิสยั หรือเนื่องจากการซ่อมแซมและตกแต่งพืน้ ที่
ดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานประจาเดือน ในการคานวณพืน้ ทีใ่ ห้เช่าดังกล่าว

สาหรับมาตรการป้องกันความขัดแข้งทางผลประโยชน์ในส่วนของทรัพย์สนิ ที่ GLAND หรือสเตอร์ลงิ เป็ น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาตกลงกระทาการทีจ่ ะเข้าทาระหว่าง CPNREIT กับ GLAND และ CPNREIT กับสเตอร์
ลิง ได้มขี อ้ กาหนดในสัญญาตกลงกระทาการ ดังต่อไปนี้
(1)

GLAND และ สเตอร์ลงิ ในฐานะผูใ้ ห้สญ
ั ญา ตกลงว่าในการประกอบกิจการอาคารสานักงานให้
เช่าในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ผูใ้ ห้สญ
ั ญา และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ห้สญ
ั ญา จะ
ไม่ ดาเนิ น การใด ๆ อัน เป็ น การชัก ชวน เชิญ ชวน หรือ จูง ใจให้ผู้เ ช่ า พื้น ที่สานัก งานภายใน
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน ไปเช่าพืน้ ที่สานักงานของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9

(2)

นับจากวันที่ CPNREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่าการกาหนดอัตราค่าเช่า
และค่าบริการของพืน้ ทีส่ านักงานทีใ่ ห้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่และผูร้ บั บริการรายใหม่ และผู้เช่าพื้นที่
และผู้รบั บริการรายเดิมซึ่งขอเช่าพื้นที่เพิม่ เติม ของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 ต้องไม่เป็ นการแข่งขันกับการให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงานทีใ่ ห้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละ
ผูร้ บั บริการรายใหม่ และผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายเดิมซึง่ ขอเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ เติม ของทรัพย์สนิ
ที่เ ช่ า อาคารสานั ก งานโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า โครงการอาคาร
สานักงานยูนิลเิ วอร์ เฮ้าส์ รวมถึงการไม่ให้การสนับสนุ นหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ แก่ผเู้ ช่า
พืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายใหม่ และผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายเดิมซึง่ ขอเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ เติม ของ
โครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามปกติทางการค้า
เพื่อจูงใจให้เข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
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ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก CPNREIT ผูใ้ ห้สญ
ั ญาตกลงว่า
ตลอดระยะเวลาการเช่า หากอัตราการเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน (Occupancy Rate) ของทรัพย์สนิ ที่
เช่าโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าโครงการอาคารสานักงาน
ยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ต่ ากว่าร้อยละ 92 ของแต่ละโครงการที่ CPNREIT ลงทุน ผูใ้ ห้สญ
ั ญา และ/หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ห้สญ
ั ญา จะกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน้ ที่สานักงานทีใ่ ห้เช่า
แก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้ร ับบริการรายใหม่ และผู้เช่าพื้นที่และผู้ร ับบริการรายเดิมซึ่ง ขอเช่าพื้น ที่
เพิม่ เติมของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้เป็ นดังนี้
-

สูงกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน้ ทีส่ านักงานที่ให้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่
และผูร้ บั บริการรายใหม่ และผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายเดิมซึง่ ขอเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ เติม ใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส

-

สูงกว่าร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการของพืน้ ทีส่ านักงานทีใ่ ห้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่
และผูร้ บั บริการรายใหม่ และผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายเดิมซึง่ ขอเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ เติม ใน
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์

ซึง่ อัตราค่าเช่าและค่าบริการของพื้นที่สานักงานที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นทีแ่ ละผู้รบั บริการรายใหม่
และผู้เช่าพื้นทีแ่ ละผูร้ บั บริการรายเดิมซึง่ ขอเช่าพื้นที่เพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าดังกล่าว จะถูก
กาหนดขึ้นในการจัดท างบประมาณประจาปี ในแต่ ละปี โดยผู้จดั การกองทรัสต์ โดยข้อ ตกลง
กาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวจะใช้กบั พืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าทีม่ บี ริเวณ (Zone) และ
ขนาดพื้นที่เท่าหรือใกล้เคียงกันระหว่าง (ก) พืน้ ที่ภายในโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 และ (ข) พื้นทีภ่ ายในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
และ/หรือโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
ในการนี้ คู่สญ
ั ญาตกลงว่า ข้อตกลงกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการจะไม่นามาใช้บงั คับกับพืน้ ที่
ส า นั ก งา นใ ห้ เ ช่ า ข องโ ค รงกา รใ ดใ นโ ค รง กา รย่ อย อื่ น ๆ ภ าย ใ นโค รง การเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 หากเป็ นกรณีดงั นี้
-

กรณีทผ่ี ู้ให้สญ
ั ญา และ/หรือ บุคคลที่เกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้สญ
ั ญา ได้จาหน่ าย จ่าย โอน หรือ
ให้เช่า (ทีม่ ใิ ช่เป็ นการให้เช่าพืน้ ทีใ่ นการดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงานแก่ลูกค้าทัวไป
่
ตามปกติทางการค้า) พืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าโครงการนัน้ ๆ ทัง้ หมด แก่บุคคลอื่นซึง่ ไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สญ
ั ญา ทัง้ นี้ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขในเรื่องสิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน หรือ

-

กรณีท่ี CPNREIT ลงทุนในพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าภายในโครงการนัน้ ๆ

เพื่อประโยชน์ แห่งสัญญาข้อนี้ หากอัตราการเช่าพื้น ที่สานัก งาน (Occupancy Rate) ของ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าโครงการยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ต่ากว่า
ร้อยละ 92 ตามทีก่ าหนดข้างต้น ผู้ให้สญ
ั ญาตกลงเปิ ดเผยหรือจัดให้บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับผูใ้ ห้
สัญญา เปิ ดเผยข้อมูลค่าเช่าและค่าบริการ เงื่อนไข และระยะเวลาการเช่า ของพืน้ ทีส่ านักงานให้
เช่าของโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้ CPNREIT ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทุกไตรมาส รวมถึงให้สทิ ธิ CPNREIT เข้าไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวตามที่
CPNREIT ร้องขอและเห็นสมควร

ส่วนที่ 2.6 หน้า 22

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

นอกจากนี้ ภายในระยะเวลาประมาณ 4 ปี (สิน้ สุดวันที่ 18 เมษายน 2567) นับจากวันที่ CPNREIT ได้ลงทุนใน
โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ หาก GLAND หรือ
สเตอร์ลงิ และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ GLAND หรือสเตอร์ลงิ มีความประสงค์จะจาหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า (ทีม่ ใิ ช่
เป็ นการให้เช่าพืน้ ทีใ่ นการดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงานแก่ลูกค้าทัวไปตามปกติ
่
ทางการค้า) ไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่
บางส่วนของทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจพืน้ ทีส่ านักงานให้เช่าทีอ่ ยู่ในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 GLAND
หรือสเตอร์ลงิ ตกลงว่า GLAND หรือสเตอร์ลงิ และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ GLAND หรือสเตอร์ลงิ จะดาเนินการให้
CPNREIT ได้รบั สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวนัน้
ศูนย์การค้าของกลุ่ม CPN ทีอ่ าจมีการแข่งขันกันกับโครงการศูนย์การค้าที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโครงการเซ็นทรัลมารีนา อาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขัน กับ
ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม CPN ในปจั จุบนั ซึง่ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี อย่างไรก็ตาม
ความเสีย่ งจากประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลงไปได้ เนื่องจากในด้านของทาเลทีต่ งั ้ ของศูนย์การค้า
เซ็น ทรัลพลาซา ชลบุรี มีพ้ืน ที่ท่อี ยู่ห่ า งจากโครงการเซ็น ทรัลมารีน า และโครงการเซ็น ทรัลเฟสติว ัล พัท ยา บีช
ค่อนข้างมาก โดยเดินทางประมาณ 57 และ 58 กิโลเมตร ตามลาดับ โดยทีท่ งั ้ สามศูนย์การค้ามีกลุ่มลูกค้า (Shoppers)
แนวคิดของศูนย์การค้า และจุดเด่นของศูนย์การค้าทีแ่ ตกต่างกัน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขัน กับศูนย์การค้าภายใต้การ
บริหารงานของกลุ่ม CPN ในปจั จุบนั ซึ่งได้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งจาก
ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลงไปได้ เนื่องจากในด้านของทาเลทีต่ งั ้ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั เชียงใหม่ มีพน้ื ทีท่ อ่ี ยู่ห่างจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ค่อนข้างมาก โดยเดินทางประมาณ
9 - 13 กิโลเมตร แล้วแต่เส้นทาง โดยทีท่ งั ้ สองศูนย์การค้ามีกลุ่มลูกค้า (Shoppers) แนวคิดของศูนย์การค้า และจุดเด่น
ของศูนย์การค้าทีแ่ ตกต่างกัน
ทัง้ นี้ การที่ CPN มีการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกันในบางพืน้ ที่ เนื่องจาก CPN เห็นว่า
พื้นที่ดงั กล่าวมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจและศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาวที่ดี อันเป็ นผลจากเนื่องจากพื้นที่มกี าร
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความเจริญมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้จานวนประชากรและกาลังซื้อของ
ประชากรในพืน้ ทีด่ งั กล่าวและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกันเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยฝา่ ยบริหารของ CPN และทีมงาน
ได้มีการศึกษาและประเมินปจั จัยที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าการพัฒนาและก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าใหม่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกับโครงการศูนย์การค้าทีม่ อี ยู่เดิม จะไม่กระทบต่อความต้องการเช่าพืน้ ที่ (Cannibalization) ในโครงการทีม่ ี
อยู่เดิม เนื่องจากมีความต้องการเช่าพืน้ ทีใ่ นระยะยาวทีเ่ พียงพอสาหรับทัง้ โครงการทีม่ อี ยู่เดิมและโครงการทีจ่ ะพัฒนา
และก่อสร้างเพิม่ เติม
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ตารางเปรียบเทียบศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติ วลั พัทยา บีช ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
รายการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติ วลั พัทยา บีช

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

การลงทุนของ
CPNREIT

โครงการที่ CPNREIT ลงทุน

ที่ตงั ้

333/99 หมูท่ ่ี 9 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัด 78/54 และ 78/12 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตาบลหนอง 55/88-89, 55/91 หมูท่ ่ี 1 ตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุร ี 20260
ปรือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 20260
ชลบุร ี 20000
อยู่ห่างจากโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช ค่อนข้างมาก โดยเดินทางประมาณ
57 และ 58 กิโลเมตร ตามลาดับ

ระยะห่างจาก
ศูนย์การค้าที่
CPNREIT ลงทุน/จะ
เข้าลงทุน
แนวคิ ดของ
ศูนย์การค้า

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

โครงการที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน

-

- ศูนย์การค้าติดชายหาดธรรมชาติทใ่ี หญ่และครบครัน - ศูน ย์การค้าที่ต อบสนองกลุ่ มลูก ค้าหลากหลาย ทัง้ - ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ทใ่ี หญ่ และ
อันประกอบด้วยศูนย์การค้าและโรงแรม
นัก ท่ อ งเที่ย ว ผู้อ ยู่ อ าศัย ในท้อ งถิ่น ผู้เ ดิน ทางไป
ทันสมัย สมบูรณ์ในตัวเมืองชลบุร ี
ั
ประชุมสัมมนาและเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด
- เป็ น ศูน ย์ร วมไลฟ์ ส ไตล์ข องชีว ิต แห่ ง ความทัน สมัย
- มีการออกแบบด้านสถาปตยกรรมที
ม่ คี วามโดดเด่น
และความสนุ กสนานของเมืองท่องเที่ยว ซึ่งโดดเด่น - ลูก ค้าเป้าหมายรวมถึงนัก ท่ อ งเที่ย ว คนท างานที่ม ี
ด้วยระเบียงชมวิวชายหาดพัทยาได้ 360 องศา
กาลังซื้อปานกลาง วัยรุ่นและครอบครัวในเมืองพัทยา
- มีลานกิจกรรมบริเวณหน้าศูนย์การค้าทีส่ ร้างสีสนั และ
ชีวติ ชีวาให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
นักท่องเทีย่ ว คนทางานที่มกี าลังซื้อ รวมถึงครอบครัวใน นักท่องเที่ยว คนทางานทีม่ กี าลังซื้อปานกลาง วัยรุ่นและ ครอบครัว คนทางานและวัย รุ่น ในอ าเภอเมือ ง จัง หวัด
เมืองพัทยา
ครอบครัวในเมืองพัทยา
ชลบุร ี
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รายการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติ วลั พัทยา บีช

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

จุดเด่น

- เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว ม ร้ า น ค้ า แ ฟ ชั น่ แ บ ร น ด์ ด ั ง ข อ ง
ต่างประเทศมากทีส่ ุดในภาคตะวันออก
- เป็ น ศู น ย์ ร วมร้ า นอาหารชัน้ น ามากที่สุ ด ในภาค
ตะวันออก
- ศู น ย์ ร ว มทางธนาคาร รว มถึ ง บริ ก าร Private
Banking ในเมืองพัทยา

- เป็ น แหล่ งรวมร้านอาหารไว้ห ลากหลาย ครบครัน
ทั น สมั ย ตอบโจทย์ ลู ก ค้ า กลุ่ ม ครอบครั ว และ
นักท่องเทีย่ ว
- มีโซน Market Market ที่มสี นิ ค้าหลากหลายและ
ทันสมัย
- มีค่ายโทรศัพท์มอื ถือครบครัน
- มี Nike Factory Outlet ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในภาคตะวันออก

ห้างสรรพสิ นค้า

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

-

- มีรา้ นค้าแฟชันแบรนด์
่
ดงั ทีค่ รบครันมากทีส่ ุดในเมือง
ชลบุร ี
- มีร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มแบรนด์ดงั ที่ครบครัน
มากทีส่ ุดในเมืองชลบุร ี
- มีธนาคารและค่ายโทรศัพท์มอื ถือครบครันมากที่สุด
ในเมืองชลบุร ี
- มีโรงภาพยนตร์ทท่ี นั สมัยและใหญ่ทส่ี ุดในเมืองชลบุร ี
- มีฟิตเนสทีท่ นั สมัยและใหญ่ทส่ี ุดในเมืองชลบุร ี
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

ซูเปอร์มาร์เก็ต

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

ไทย เฟเวอริท บาย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และบิก๊ ซี ซูเปอร์ ท็อปส์ มาร์เก็ต และบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เซ็นเตอร์
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ตารางเปรียบเทียบศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติ วลั เชียงใหม่
รายการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติ วลั เชียงใหม่

การลงทุนของ
CPNREIT
ที่ตงั ้

โครงการที่ CPNREIT ลงทุน

-

2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ระยะห่างจาก
ศูนย์การค้าที่
CPNREIT ลงทุน/จะ
เข้าลงทุน
แนวคิ ดของศูนย์
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

-

99, 99/1 และ 99/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลาปาง ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
อยู่ห่ างจากโครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชีย งใหม่ แอร์พอร์ต ค่ อนข้างมาก โดยเดิน ทาง
ประมาณ 9 - 13 กิโลเมตร แล้วแต่เส้นทาง

จุดเด่น

ห้างสรรพสิ นค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ต

ศูนย์การค้าและศูนย์รวมความบันเทิงสาหรับครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายหลัก: ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายย่อย: คนทางานและนักท่องเทีย่ ว
- ทาเลทีต่ งั ้ เดินทางสะดวก และอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
- เป็นศูนย์การค้าทีม่ รี า้ นค้าหลากหลายและครบครันทีส่ ุดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
- มีผู้เช่าหลักที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโรบิน สัน ท็อปส์ มาร์เก็ต และโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
- มีโ ซนร้ า นค้ า ส าหรับ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ย วที่ม ีส ิน ค้ า ให้ เ ลือ กอย่ า งครบครัน และ
สะดวกสบาย ได้แก่ Northern Village ซึง่ จาหน่ ายสินค้า ของทีร่ ะลึก และหัตถกรรม
พืน้ เมืองทีม่ ชี อ่ื เสียงของทางภาคเหนือ และกาดหลวง แอร์พอร์ต ซึ่งจาหน่ ายอาหาร
พืน้ เมืองและของฝาก
- มีอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ทส่ี ามารถใช้จดั งานประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ
- เป็นแหล่งรวมธนาคารทีม่ คี วามครบครันทีส่ ุดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ท็อปส์ มาร์เก็ต
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ศูนย์การค้าทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับนักท่องเทีย่ วและคนทันสมัย
กลุ่มเป้าหมายหลัก: คนทางาน
กลุ่มเป้าหมายย่อย: ครอบครัวและนักท่องเทีย่ ว
- ศูน ย์การค้าที่ต งั ้ อยู่ใกล้กบั ถนนซุ ปเปอร์ไ ฮเวย์และถนนที่เชื่อ มโยงไปยังจังหวัด
ใกล้เคียง
- เป็ น ศู น ย์ ก ารค้า ที่ร วบรวมแบรนด์ ส ิน ค้ า ทัง้ ของไทยและต่ า งประเทศ รวมถึ ง
ร้านอาหารไว้มากมาย
- มีผเู้ ช่าหลักทีแ่ ข็งแกร่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์
- มีลานกิจกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่กว่า 4,500 ตารางเมตร

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
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อาคารสานักงานของกลุ่ม GLAND (ซึ่งรวมถึงสเตอร์ลิง ) ที่อาจมีการแข่งขันกันกับ โครงการอาคารสานักงานที่
CPNREIT เข้าลงทุน
กลุ่ม GLAND มีแผนที่จะพัฒนาโครงการย่อยอื่น ๆ ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งอาจเป็ น
โครงการอาคารสานักงานที่ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุน โดยปจั จุบนั กลุ่ม GLAND มีโครงการอาคารสานักงานทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วเสร็จที่ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนจานวน 1 โครงการ คือโครงการจี ทาวเวอร์ ซึง่ เริม่ เปิ ดดาเนินการในเดือน
กันยายน 2559 และมีแผนพัฒนาโครงการบนทีด่ นิ เปล่าซึง่ จะประกอบด้วยอาคารสานักงาน ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ระหว่างการ
ทบทวนรูปแบบโครงการใหม่ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม GLAND ได้วางรูปแบบของโครงการอาคารสานักงานแต่ละโครงการ
ภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ไว้แตกต่างกัน โดยโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็ น
อาคารสานักงานเกรด B โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เป็ นอาคารสานักงานเกรด B สาหรับผูเ้ ช่าเฉพาะ
ราย ในขณะที่ โครงการจี ทาวเวอร์ เป็ นอาคารสานักงานเกรด A โดยมีอตั ราค่าเช่า และค่าบริการทีส่ งู กว่า โครงการ
อาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ซึ่งทาให้โครงการย่อยในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 แต่ละโครงการมี
เป้าหมายของกลุ่มผูเ้ ช่าและอัตราค่าเช่าทีแ่ ตกต่างกัน
6.1.27 ความเสี่ยงในโครงการเซ็นทรัลมารีนา โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง และโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่ ว งต่ อ อายุ ) เนื่ อ งจากเจ้ า ของที่ ดิ น ไม่ ป ระสงค์จ ะรับ โอนอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่
CPNREIT จะลงทุน
เนื่องจากสัญ ญาเช่าที่ดิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง กาหนดให้ผู้เช่าที่ดินซึ่งเป็ น ผู้ให้เ ช่าทรัพย์สนิ ที่
CPNREIT จะลงทุน ต้องรือ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้างเมื่อสัญญาเช่าทีด่ นิ สิน้ สุดลง โดยการรือ้ ถอนจะต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิน้ ภายใน 180 วัน นับจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าทีด่ นิ สิน้ สุดลงด้วยค่าใช้จ่ายของผูเ้ ช่าทีด่ นิ ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ แก่
CPNREIT ส่วนสัญญาเช่าที่ดิน โครงการเซ็นทรัลมารีนาและโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ ออายุ )
กาหนดให้เป็ นสิทธิของเจ้าของทีด่ นิ ว่าจะเลือกรับโอนกรรมสิทธิในอาคารและสิ
ง่ ปลูกสร้างหรือไม่ โดยหากเจ้าของทีด่ นิ
์
เลือกที่จะไม่รบั โอนกรรมสิทธิในอาคารและสิ
ง่ ปลูกสร้าง ผู้เช่าทีด่ นิ ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ แก่ CPNREIT จะต้องรื้อ
์
ถอนอาคารและส่งปลูกสร้างโดยรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนด้วย
อย่างไรก็ดี สัญญาเช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้างในโครงการดังกล่าวได้กาหนดเงื่อนไขให้ CPNREIT มีหน้าที่
ดาเนิ นการรื้อถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้างแทนผู้เช่าที่ดินซึ่ง เป็ น ผู้ให้เ ช่าทรัพย์สนิ แก่ CPNREIT ในกรณีดงั กล่า ว
CPNREIT จะต้องรับภาระในการรือ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้างสาหรับ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง หรืออาจจะ
ต้องรับภาระหน้าทีใ่ นการรือ้ ถอนอาคารและสิง่ ปลูกสร้างสาหรับ โครงการเซ็นทรัลมารีนาและโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) หากเจ้าของทีด่ นิ เลือกทีจ่ ะไม่รบั โอนกรรมสิทธิในอาคารและสิ
ง่ ปลูกสร้างเมื่อสัญญาเช่าทีด่ นิ
์
สิน้ สุดลง โดยกองทรัสต์จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการรือ้ ถอน
อย่างไรก็ดี ในการพิจารณามูลค่าการเข้าลงทุน ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ทาการประเมินมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการรื้อถอน รวมถึงระยะเวลาที่จาเป็ นสาหรับการรื้อถอนที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งจะกระทบกับการจัดหารายได้
ในช่วงดังกล่าวไว้แล้ว
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6.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน

6.2.1 ความเสี่ ยงในสิ ทธิ การใช้ ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์
ปจั จุบนั ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคาร
สานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ มี 2 ทาง ประกอบด้วย ทางเข้าออกด้านถนนพระราม 9 และทางเข้าออกด้านถนน
รัชดาภิเษก ซึง่ ทางเข้าออกสูท่ างสาธารณะของโครงการทัง้ 2 มีความเสีย่ งในสิทธิการใช้ทางเข้าออกดังกล่าว ดังนี้
(1)

ทางเข้าออกของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ด้านถนนพระราม 9

GLAND ได้รบั อนุ ญาตจากสานักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ตัดคันหินทางเท้าเพื่อเชื่อมทางเข้าออก
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ถนนพระราม 9 ทัง้ นี้การอนุ ญาตดังกล่าวมีเงื่อนไขโดยกาหนดต้องให้ประชาชน
ทัวไปใช้
่
ถนนภายในโครงการดังกล่าวเป็ นเส้นทางลัดระหว่างถนนรัชดาภิเษกกับถนนพระราม 9 โดยไม่มกี ารปิ ดกัน้
ดังนัน้ ในกรณีท่ี GLAND ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการอนุ ญาตดังกล่าว กรุงเทพมหานครอาจพิจารณายกเลิกการ
อนุญาตตัดคันหินทางเท้าเพื่อเปิ ดทางเข้าออกสูถ่ นนพระราม 9 ได้
(2)

ทางเข้าออกของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ด้านถนนรัชดาภิเษก

รฟม. มีหนังสืออนุ ญาตให้ GLAND สาหรับโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ บริเวณ
ดังกล่าวเพื่อผ่านเข้าออกสู่ถนนรัชดาภิเษกได้ อย่างไรก็ดี หาก รฟม. มีความจาเป็ นจะต้องดาเนินการใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการบารุงรักษาความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้า และความปลอดภัยของบุคคลทีอ่ ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า
ไม่ว่าทางตรง และ/หรือทางอ้อม หรือเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนหรือสาธารณะอื่นใด รฟม. มีอานาจเปลีย่ นแปลง แก้ไข
ตาแหน่งทีด่ นิ ทีอ่ นุ ญาต ย้าย หรือลดขนาดทีด่ นิ ทีอ่ นุญาตไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน รวมทัง้ ยกเลิกการอนุ ญาตนี้ได้โดย
ไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า โดย GLAND จะเรียกร้องเอาค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ ดังนัน้ หาก GLAND ไม่
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการอนุญาตดังกล่าว หรือ รฟม. ใช้อานาจดังกล่าว อาจทาให้โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์
ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ไม่สามารถใช้ทางออกด้านถนนรัชดาภิเษกได้
สาหรับถนนภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 และถนนบริเวณด้านหน้าโครงการอาคารสานักงานเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ GLAND ได้มกี ารจดทะเบียนภาระจายอมในทีด่ นิ ส่วน
ถนนบริเวณดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ช่าพืน้ ทีแ่ ละผูร้ บั บริการของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ รวมถึงบริวารของบุคคลดังกล่าว
ทัง้ นี้ CPNREIT ผู้เช่าและผู้รบั บริการต้องใช้ทางเข้าออกและถนนภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
ร่วมกับบุคคลอื่นภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ดังนัน้ CPNREIT ผู้เช่าและผู้รบั บริการอาจประสบความ
ยุ่งยากในการใช้ทางเข้าออกและถนนได้ หากบุคคลอื่นนัน้ ละเมิดการใช้สทิ ธิของ CPNREIT และทาให้ทางเข้าออกและ
ถนนเกิดความเสียหาย
อย่างไรก็ตาม ในสัญญาเช่าพื้นที่สานักงาน ที่จ อดรถ และงานระบบ และ/หรือสัญ ญาตกลงกระทาการ ได้
กาหนดหน้าที่ของ GLAND และสเตอร์ลงิ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามใบอนุ ญาต หนังสือ
อนุ ญาต รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และ/หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ CPNREIT ผู้เช่าและ
ผู้รบั บริการ และบริวารของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สอยและใช้ประโยชน์ จากทางเข้าออกและทางสัญจรภายใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 สู่ถนนสาธารณะได้ รวมถึงกาหนดให้ GLAND และสเตอร์ลิง มีหน้ าที่ในการ
บารุงรักษาและซ่อมแซมถนนโครงการและทางเข้าออกให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมสาหรับการใช้ประโยชน์ของ
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CPNREIT ตลอดระยะเวลาการเช่าของ CPNREIT ซึ่งหาก GLAND และสเตอร์ลงิ ไม่ดาเนินการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมถนนโครงการและทางเข้าออกให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสม CPNREIT มีสทิ ธิดาเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง
หรือให้บุคคลอื่นดาเนินการ โดยค่าใช้จ่ายของ GLAND และสเตอร์ลงิ แต่เพียงผูเ้ ดียว
6.2.2 ความเสี่ ยงจากการที่ โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงาน
ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ เป็ นโครงการย่อยภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
เนื่องจากโครงการเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เป็ นโครงการย่อยภายในโครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 ซึง่ เป็ นโครงการขนาดใหญ่ท่ี กลุ่ม GLAND กาลังพัฒนาขึน้ ให้มลี กั ษณะเป็ นศูนย์กลางย่านธุรกิจ
(Central Business District) แห่งใหม่ในบริเวณถนนพระราม 9 ซึง่ จะประกอบไปด้วยโครงการศูนย์การค้า โครงการ
อาคารชุดเพื่ออยู่อาศัย โครงการอาคารสานักงาน โครงการโรงแรม และอื่น ๆ ดังนัน้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี กลุ่ม GLAND อาจไม่สามารถพัฒนาโครงการย่อยอื่น ๆ ภายใน
โครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ให้เป็ นไปตามรูปแบบและแนวทาง (Concept) ทีก่ าหนดไว้ หรือพัฒนาโครงการเดอะ
แกรนด์ พระราม 9 ไม่เสร็จเรียบร้อยตามทีค่ าดการณ์ไว้ หรืออาจมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบของโครงการเดอะ แกรนด์
พระราม 9 โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจาก CPNREIT ดังนัน้ CPNREIT อาจมีความเสีย่ งจากการทีส่ ภาพแวดล้อม
โดยรวมของโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 เปลีย่ นแปลงไปจากทีค่ าดการณ์ไว้ อันอาจส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์
ของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ซึง่ อาจส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าพื้นทีห่ รือต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ของผูเ้ ช่า รวมทัง้ อาจส่งผลให้การจัดหาผู้เช่ามาเช่าพืน้ ที่ในโครงการทัง้ สอง
โครงการดังกล่าวดาเนินการได้ยากขึน้
6.2.3 ความเสี่ยงจากกรณี การถูกเวนคืนที่ดิน
CPNREIT อาจมีความเสีย่ งจากการที่ทด่ี นิ ทีเ่ กี่ยวข้องกับโครงการที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน อาจถูก
เวนคืนได้ตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลาใด ๆ ระหว่างระยะเวลาที่ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว ซึง่ ค่าชดเชย
ใด ๆ ที่ CPNREIT จะได้รบั เพื่อชดเชยความเสียหายจากการถูกเวนคืนดังกล่าว อาจเป็ นจานวนต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สนิ
ตามบัญชีของ CPNREIT ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์จงึ มีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากทรัพย์สนิ ของ CPNREIT
ตามทีไ่ ด้ประมาณการไว้
6.2.4 ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน อยู่ภายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม โดยการปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้ CPNREIT มีค่าใช้จ่าย
และภาระความรับผิดหลายด้าน
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน อยู่ภายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ กฎหมายด้านสุขอนามัย กฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ า การทิง้ ของเสีย และ
การควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึ่งภายใต้กฎหมายเหล่านี้ เจ้าของทรัพย์สนิ หรือผูท้ ่คี วบคุมการดาเนินการและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สนิ อาจมีความรับผิด ซึง่ รวมถึงโทษปรับหรือโทษจาคุกหากฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
นอกจากนี้ CPNREIT อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวเหล่านี้ หากมีการ
ปนเปื้ อนหรือเกิดมลภาวะต่าง ๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาจส่งผลให้ CPNREIT มีความรับ
ผิด หรืออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสาคัญในการนาอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า

ส่วนที่ 2.6 หน้า 29

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

นอกจากนี้ ทรัพย์สิน ที่เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดทางกฎหมายหรือ หลัก เกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ งด้านสิ่ง แวดล้อ มใน
ช่วงเวลาหนึ่ง อาจไม่สอดคล้องหรือเป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมใน
อีกช่วงเวลาหนึ่ง หากข้อกาหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมเหล่านัน้ มีการแก้ไขเพิม่ เติม
ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อม
การดาเนินการเพื่อให้ทรัพย์สนิ เป็ นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้าน
สิง่ แวดล้อมตามที่ได้มีการแก้ไขเพิม่ เติม อาจเพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่ อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของ CPNREIT ได้
6.2.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ อุบตั ิ ภยั และการก่อความไม่สงบ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพภูมอิ ากาศในปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทา
ให้ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทยเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติเช่น พายุฝน น้าท่วม แผ่นดินไหว เป็ นต้น ซึง่ อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของ CPNREIT และกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ร่วมกับผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในทุก โครงการเพราะแต่ละพื้นที่จะ
เผชิญความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือจะมีความเสีย่ งเรื่องพายุฤดูรอ้ น ลูกเห็บ และแผ่นดินไหวมากกว่าภาคอื่น
ขณะที่ภาคใต้จะมีความเสี่ยงน้ าท่วมฉับพลัน และลมมรสุม เป็ นต้น พร้อมทัง้ ได้กาหนดมาตรการที่สอดคล้องเพื่อ
บรรเทาความเสีย่ งนี้ ได้แก่ การกาหนดให้ตรวจสภาพความแข็งแรงของอาคารสถานทีอ่ ย่างสม่าเสมอ การเตรียมความ
ั ๊ ้า
พร้อมและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น ขุดลอกทางระบายน้ าและเพิม่ จานวนเครื่องปมน
ในโครงการทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งจากน้าท่วม การเตรียมหาแหล่งน้าสารองไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับในกรณีทเ่ี กิดภาวะภัยแล้ง
การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโครงสร้างอาคารประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว พร้อมให้คาแนะนาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตรวมทัง้ มีการทบทวนและจัดทาแผนรองรับเหตุการณ์วกิ ฤต (Crisis Management) ให้ครอบคลุม
เหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึน้ พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือกับเหตุการณ์
วิกฤตต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิด ขึน้ ได้ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและเก็บสถิตเิ หตุการณ์ (Incident Case) ด้านภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติและผลของการแก้ไขสถานการณ์เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และหามาตรการรองรับ รวมทัง้ พัฒนาการจัดการ
ให้มปี ระสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ปจั จุบนั เหตุการณ์การก่อความไม่สงบหรือภัยจากการก่อการร้ายนัน้ เป็ นประเด็นความเสีย่ งในระดับ
สากลที่นานาประเทศล้วนต้องเผชิญไม่ว่าประเทศนัน้ จะตัง้ อยู่ในภูมภิ าคใดในโลก ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ตระหนักถึงประเด็นความเสีย่ งนี้และมีมาตรการเพื่อจัดการความเสีย่ งดังนี้
(1)

การประสานงานและติดตามข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กับหน่ วยงานภาครัฐ หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและรวดเร็วสาหรับการประเมินสถานการณ์ และสื่อสารกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยใช้
Color-Code Condition ซึง่ ปรับเปลีย่ นตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนัน้ เพื่อให้ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องสามารถเตรียมความพร้อม และจัดการกับเหตุการณ์วกิ ฤตต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามแนว
ปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้วางไว้

(2)

การฝึกอบรมพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เหตุความไม่
ปลอดภัยต่าง ๆ พร้อมกับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่าเสมอ

(3)

การติดตัง้ อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ทนั สมัยและมีจานวนที่เพียงพอเช่นเครื่องตรวจจับ
โลหะ แบบเดินผ่าน (Walkthrough Metal Detector) และกล้องวงจรปิ ดซึง่ สามารถป้องปรามผูท้ จ่ี ะก่อ
เหตุความไม่สงบ รวมทัง้ สามารถใช้รบั รูเ้ หตุการณ์โดยละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเหตุการณ์
เกิดขึน้
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อย่างไรก็ดี แม้ว่าฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องจะได้เตรียมมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติ อุบตั ภิ ยั และการก่อความไม่สงบ ไว้
อย่ า งรัด กุ ม ตลอดจนมีก ารฝึ ก อบรมพนัก งานที่เ กี่ย วข้อ งให้มีค วามรู้ ความเข้า ใจ และทัก ษะในการอพยพผู้ค น
นอกจากนี้ CPNREIT ยังได้ทาประกันภัยทีค่ รอบคลุมความเสียหายทีเ่ กิดจากอุบตั ภิ ยั และเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไว้สาหรับ
ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT แต่การก่อสร้างทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าขึน้ ใหม่หรือการซ่อมแซมส่วนทีไ่ ด้รบั ความเสียหายหนัก อาจมี
ภาระค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลาในการดาเนินการนาน ซึง่ อาจทาให้ CPNREIT สูญเสียรายได้อย่างมีนัยสาคัญตลอด
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว และอาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของ CPNREIT
อย่างไรก็ดี ผู้จดั การกองทรัสต์ได้จดั /จะจัดให้มกี ารทาประกันภัยทรัพย์สนิ สาหรับ ความเสีย่ งทุกประเภท (All
Risks Insurance) โดยกาหนดให้ CPNREIT เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ตามสัดส่วนการครอบครองพืน้ ทีท่ งั ้ หมดภายใน
ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน การทาประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
โดยกาหนดให้ CPNREIT เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายได้ทงั ้ หมดภายในทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้า
ลงทุน และการทาประกันภัยการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) โดยกาหนดให้ CPNREIT เป็ นผูร้ บั
ผลประโยชน์ตามสัดส่วนการครอบครองพืน้ ที่ และ/หรือรายได้ทงั ้ หมดภายในทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
เพื่อ คุ้มครองความเสียหายที่อ าจเกิด ขึ้น และการทาประกันภัย ความรับผิด ต่ อบุ คคลภายนอก (Public Liability
Insurance) เพื่อป้องกันความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผูม้ าใช้บริการในทรัพย์สนิ ด้วย ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เห็นว่าการจัดให้มกี ารประกันดังกล่าวข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากประกัน ภัย
ทรัพย์สนิ สาหรับ ความเสีย่ งทุกประเภทมีการกาหนดวงเงินเอาประกัน ให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อคุ้ม ครองความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง รวมทัง้ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองเป็ น
ระยะเวลาสูงสุดทีค่ าดว่าจะต้องใช้ในการก่อสร้างโครงการขึน้ มาใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการทัง้ หมด ซึง่ คาด
ว่าจะมีระยะเวลาประมาณ 12 - 36 เดือน
ทัง้ นี้ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน ได้รบั ความเสียหายทัง้ หมดหรืออย่างมีนัยสาคัญ จน
ไม่อาจใช้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจต่อไปได้ CPNREIT และผูใ้ ห้เช่าตกลงทีจ่ ะสร้างทรัพย์สนิ ที่
เช่าขึน้ ใหม่ดว้ ยค่าใช้จ่ายร่วมกัน โดยผูใ้ ห้เช่าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ในสัญญา นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการก่อสร้างดังกล่าวจะแบ่งกันตามสัดส่วนพืน้ ที่
ทีค่ รอบครองขณะเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ CPNREIT และ/หรือผูใ้ ห้เช่า
ได้รบั มาจากบริษทั ประกันภัยแล้วแต่กรณี หากค่าใช้จ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้าง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ดังกล่าวมีจานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ายได้รบั CPNREIT มีทางเลือกทีจ่ ะ (1)
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพืน้ ที่ ซึง่ เมื่อ CPNREIT ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ให้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว CPNREIT จะชาระคืนเงินค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการก่อสร้างส่วนเกินดังกล่าวทีผ่ ใู้ ห้
เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เปิ ดให้บริการพื้นที่ในทรัพย์สนิ ที่สร้างหรือซ่อมแซมขึน้ ใหม่ หรือ (2)
ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอบพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า โดย CPNREIT ไม่ตอ้ งชาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิม่ เติม
ให้แก่ผใู้ ห้เช่าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในการนี้ CPNREIT สงวนสิทธิทจ่ี ะเสนอการดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ได้พจิ ารณาอนุมตั กิ ่อนการใช้สทิ ธิดงั กล่าวของ CPNREIT
อย่างไรก็ดี แม้ว่า CPNREIT ตกลงทีจ่ ะชาระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้างเพิม่ เติมตามวรรคก่อน เพื่อดารง
สัดส่วนการครอบครองพืน้ ทีใ่ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า CPNREIT อาจมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ค่าเช่าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่นนั ้ มีความทันสมัย CPNREIT จึงอาจจัดเก็บค่าเช่าได้ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ และอาจมีพน้ื ทีท่ จ่ี ะนาออกให้เช่า
เพื่อจัดหาผลประโยชน์เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ดี หากทาง CPNREIT ยินยอมทีจ่ ะลดสัดส่วนการครอบครองพืน้ ทีล่ ง โดยไม่
ต้องการชาระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้างเพิม่ เติม ให้แก่ผู้ให้เช่า หรือในกรณีท่ี CPNREIT และผู้ให้เช่าตกลงที่จะ
ก่อสร้างทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าขึน้ ใหม่ในรูปแบบเดิม และด้วยงบประมาณเพียงเท่ากับค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ CPNREIT
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และผูใ้ ห้เช่าได้รบั จากบริษทั ประกันภัย โดยไม่ตอ้ งการชาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิม่ เติม ก็อาจทาให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
มีพน้ื ทีล่ ดลงเนื่องจากความผันผวนของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ส่งผลให้สดั ส่วนการครอบครองพืน้ ทีข่ อง CPNREIT
ลดลง ด้วยเหตุดงั กล่าว CPNREIT จึงอาจได้รบั ค่าเช่าลดลงเนื่องจากสัดส่วนพืน้ ทีท่ ่ี CPNREIT ครอบครองลดลง แต่
ในทางกลับกัน แม้ว่าสัดส่วนการครอบครองพืน้ ทีจ่ ะลดลง แต่ CPNREIT ก็อาจจะได้รบั ค่าเช่าในอัตราทีส่ งู ขึน้ เนื่องจาก
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่และเป็ นทีน่ ่ าสนใจแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ ทาให้ CPNREIT สามารถจัดเก็บค่าเช่าได้
ในอัตราทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้
6.2.6 ความเสี่ยงจากการประกันภัย
การประกอบธุรกิจของ CPNREIT มีความเสี่ย งด้านการดาเนินการและการใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สนิ ที่
CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน แม้ว่า CPNREIT จะจัดให้มกี ารประกันภัยในทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ CPNREIT อาจไม่สามารถจัดทาประกันภัยที่
คุม้ ครองความเสีย่ งบางประเภททีอ่ าจเกิดขึน้ หรือแม้ว่า CPNREIT จะสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อตั ราเบีย้ ประกัน
อาจไม่คุม้ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ CPNREIT จะได้รบั หรือ CPNREIT อาจไม่สามารถใช้สทิ ธิเรียกร้องตามที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรืออาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความ
เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยทีไ่ ม่ใช่ความผิดของ CPNREIT หรือ CPNREIT อาจมีความเสีย่ งจาก
ความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงที่ CPNREIT อาจไม่ได้รบั การชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ
หรือไม่สามารถจัดให้มีการทาประกันภัยประเภทดังกล่ าวได้ อันอาจส่ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ผลตอบแทนที่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้รบั
6.2.7 ทรัพย์สินที่ CPNREIT ถือครองนัน้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
ต่าง ๆ เพิ่ มมากขึน้
ความสามารถของ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์อาจได้รบั ผลกระทบทางลบ
หากค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ โดยรายได้ไม่เพิม่ ขึน้ ตามหรือเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราทีน่ ้อยกว่า
ปจั จัยทีอ่ าจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิม่ สูงขึน้ ได้แก่
-

การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา

-

การเพิม่ ขึน้ ของภาษีทเ่ี กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมาย

-

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบายของรัฐบาลซึง่ จะเพิม่ ค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้

-

การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

-

การเพิม่ ขึน้ ของค่าบริการสาหรับผูร้ บั จ้างช่วง (ถ้ามี)

-

การเพิม่ ขึน้ ของอัตราเงินเฟ้อ

-

การเพิม่ ขึน้ ของเบีย้ ประกันภัย

-

ความเสีย หายหรือ ความชารุด บกพร่ องของทรัพ ย์สิน ซึ่งต้องมีก ารแก้ไข โดยต้อ งใช้ค่ าใช้จ่ ายในการ
ดาเนินการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในส่วนนี้ไม่สามารถคาดหมายได้ และการเพิม่ ขึน้ ของค่ าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ และการจัดหาประโยชน์ของ CPNREIT
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6.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินโดย CPNREIT

6.3.1 การลงทุนในทรัพย์สินมีความเสี่ยง
การลงทุนในทรัพย์สนิ มีความเสีย่ งหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จากัด เพียง (1) การเปลีย่ นแปลงในทางลบของ
การเมืองหรือเศรษฐกิจ (2) การเปลีย่ นแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพืน้ ที่ (3) สถานะทางการเงินของผูเ้ ช่า ผู้
ซือ้ และผูข้ ายทรัพย์สนิ (4) แหล่งเงินทุนสนับสนุน ทัง้ ทีเ่ ป็ นเงินกูย้ มื ตราสารหนี้ หรือตราสารทุนซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงไป
ทาให้สง่ ผลกระทบต่อความสามารถของ CPNREIT ในการได้มาเพิม่ ซึง่ ทรัพย์สนิ หรือการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ
(5) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการเงิน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงานอื่น ๆ (6) การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม กฎหมายการกาหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละหลักเกณฑ์อ่นื ๆ ของรัฐบาลและนโยบายด้านการเงิน (7)
ข้อเรียกร้องด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากทรัพย์สนิ (8) การเปลีย่ นแปลงอัตราค่าเช่าในตลาด (9) การเปลีย่ นแปลงของ
ราคาพลังงาน (10) การแข่งขันระหว่างเจ้าของทรัพย์สนิ หรือผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ เพื่อแย่งลูกค้าทีเ่ ป็ นผูเ้ ช่าและผูใ้ ช้พน้ื ทีซ่ ง่ึ
อาจส่งผลให้เกิดพืน้ ทีว่ ่างในพืน้ ทีใ่ ห้เช่า หรือไม่สามารถให้เช่าโดยมีขอ้ ตกลงทีเ่ ป็ นประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าเมื่อสัญญาเช่าฉบับปจั จุบนั หมดอายุ (12) การไม่สามารถจัดเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
จากผูใ้ ช้ และ/หรือผูเ้ ช่าพื้นทีไ่ ด้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด หรือการไม่สามารถจัดเก็บได้เลยเนื่องจากผูใ้ ช้ และ/หรือผูเ้ ช่า
พืน้ ทีล่ ม้ ละลาย (13) การไม่สามารถจัดทาประกันภัยได้เพียงพอหรือครอบคลุมความเสียหายหรือการทีเ่ บีย้ ประกันภัย
เพิม่ สูงขึน้ (14) การเพิม่ ขึน้ ของอัตราเงินเฟ้อ (15) ทรัพย์สนิ ชารุดบกพร่องเป็ นเหตุให้ต้องแก้ไขซ่อมบารุง ก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่อาจคาดหมายได้ (16) ผูเ้ ช่าไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเช่า (17) การต้องพึง่ พากระแส
เงินสดเพื่อใช้ในการซ่อมบารุงและการพัฒนาปรับปรุงทรัพย์สนิ (18) การทีค่ ่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิม่ สูงขึน้ รวมถึง
ค่าภาษีท่เี กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ (19) สิทธิหรือภาระติดพันใด ๆ ทีต่ รวจไม่พบขณะที่ทาการตรวจสอบหรือสอบทาน
อสังหาริมทรัพย์ท่กี รมทีด่ นิ (20) เหตุสุดวิสยั ที่ทาให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจทาประกันภัยได้ และ (21) การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
ปจั จัยต่ า ง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดความผันผวนของอัตราการเช่า พื้นที่ อัต ราค่าเช่าและค่ าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในพืน้ ที่ หรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทาให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สนิ และรายได้ท่ี
ได้รบั จากทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ ของ CPNREIT อาจลดลงอย่างมีนยั สาคัญหากตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยู่ในช่วงขาลงอย่างกะทันหัน
6.3.2 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าลงทุน
ก่ อ นการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของ ทรั พ ย์ สิ น
นัน้ ๆ โดยทาการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ศึกษารายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สนิ รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สนิ รายงาน
ตรวจสอบทางกฎหมายของทรัพย์สนิ ตลอดจนข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการกระทาดังกล่าวมิได้เป็ นการ
ประกันว่าทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน จะปราศจากความเสียหายหรือความบกพร่องทีอ่ าจจะต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผูป้ ระเมินราคา รายงานการตรวจสภาพทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน
และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิ โดยทีป่ รึกษากฎหมายทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ใช้เป็ นพืน้ ฐาน
ในการประเมินและตรวจสอบทรัพย์สนิ อาจมีขอ้ บกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของ
ทรัพย์สนิ ที่อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค
หรือวิธกี ารทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ หรือปจั จัยอื่น ๆ ทีเ่ ป็ นข้อจากัดในการตรวจสอบของทัง้ ผูป้ ระเมินราคา วิศวกรและที่
ปรึกษากฎหมาย
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นอกจากนัน้ แล้ว ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT จะเข้าลงทุนอาจมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพย์สนิ ซึ่งการศึกษาข้อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ของผู้จดั การ
กองทรัสต์อาจไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กินกว่าที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ได้ประมาณ
การไว้ก่อนการลงทุน หรือก่อให้เกิดหน้าทีท่ ่ตี ้องปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้อบังคับดังกล่าวที่ถูก
กาหนดโดยหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3.3 มูลค่าของทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุนตามการประเมิ นค่าโดยบริ ษัทประเมิ นค่าทรัพย์สินไม่ได้เป็ น
เครือ่ งแสดงมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาขายของทรัพย์สินนัน้ จะ
เป็ นไปตามที่ประเมิ น ไม่ว่าในปัจจุบนั หรือในอนาคต
โดยทัวไป
่ การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จะพิจารณาจากปจั จัยต่าง ๆ รวมถึงปจั จัยบางประการทีเ่ ป็ นนามธรรมที่
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ นัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและสภาพของ
ทรัพย์สนิ รวมถึงสถานการณ์ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมี
เหตุการณ์ทท่ี าให้ปจั จัยดังกล่าวเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ทงั ้ หมดที่
เป็ นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ ตามทีค่ าดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทม่ี ไิ ด้คาดการณ์ไว้ ดังนัน้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อสมมติฐานทีว่ างไว้จะเกิดขึน้ ตามทีค่ าดการณ์ ดังนัน้ ราคาที่ CPNREIT
จะขายทรัพย์สนิ หลักทีล่ งทุนในอนาคต จึงอาจต่ากว่ามูลค่าทีก่ าหนดโดยบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ หรือต่ ากว่าราคาที่
CPNREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวซึ่งจะทาให้ CPNREIT มีผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สนิ อันอาจจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถของ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
6.3.4 สมมติ ฐานในประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอี ยดกาไรจากการลงทุน
สุทธิ ของการลงทุนตามสมมติ ฐานมีความไม่แน่ นอน และขึน้ อยู่กบั ความเสี่ยงและความไม่แน่ นอนทาง
ธุรกิ จ เศรษฐกิ จ การเงิ น กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการแข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประกอบการที่ แท้จริ ง
แตกต่างจากที่ประมาณการไว้อย่างมีนัยสาคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าที่ได้ลงทุนใน CPNREIT
ประมาณการตามที่ระบุใน “ประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดกาไรจากการ
ลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564” นัน้ ได้รวม
เอาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการคาดการณ์ผลประกอบการและการปนั ส่วนแบ่งผลกาไรตามสมมติฐานของ CPNREIT สาหรับ
งวดประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ประมาณการทางการเงินของ CPNREIT นัน้
เป็ นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่ CPNREIT เท่านัน้ และไม่ได้เป็ นการยืนยันถึงผล
ประกอบการทีแ่ ท้จริงของ CPNREIT ในอนาคต นอกจากนี้ ประมาณการทางการเงินดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ข้อสมมติฐาน
หลายประการตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “ประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุน
สุทธิตามสมมติฐานสาหรับ ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564” อย่างไรก็ดี
ถึงแม้ว่าผู้จดั การกองทรัสต์ได้จดั ให้มกี ารทาประมาณการดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง แต่ขอ้ สมมติฐานทีน่ ามาใช้ใน
การประมาณการยังมีความไม่แน่ นอนและขึน้ อยู่กบั ความเสีย่ งและความไม่แน่ นอนทางธุรกิจ การแข่งขัน เศรษฐกิจ
การเงิน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจเปลีย่ นแปลง
ในสาระสาคัญได้ ความเสีย่ งและความไม่แน่ นอนดังกล่าวต่าง ๆ นัน้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของ CPNREIT เช่น
ประมาณการดังกล่าวอาจเป็ นการคาดการณ์หรือการตัง้ สมมติฐานในเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในอนาคตอันเกีย่ วกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มีความไม่แน่นอน
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เนื่องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ ตามทีค่ าดการณ์ไว้
หรืออาจเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทม่ี ไิ ด้คาดไว้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อสมมติฐานที่
วางไว้จะเกิดขึน้ และ CPNREIT จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามทีป่ ระมาณการไว้ หากผลประกอบการของ
CPNREIT ไม่เป็ นไปตามทีป่ ระมาณการไว้ CPNREIT จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือผลตอบแทนตามที่
ประมาณการไว้ได้ ซึง่ อาจส่งผลให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีไ่ ด้ประมาณการไว้และหน่ วยทรัสต์อาจมี
มูลค่าทางตลาดลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม CPN ในฐานะทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้เช่าอสังหาริมทรัพย์และจะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ของ CPNREIT ในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ได้ให้การสนับสนุ น CPNREIT โดยการปรับลดราคาลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิม่ เติมจากราคาสูงสุดตามมติท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ของ
CPNREIT นอกจากนี้ แม้ประมาณการผลการดาเนินงานของทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้มกี ารคานึงถึงปจั จัยจากผลกระทบ
ของสถานการณ์ปจั จุบนั ของโรค COVID-19 แล้ว เพื่อให้เกิดความมันใจยิ
่ ง่ ขึน้ CPN ยังคงให้การสนับสนุ นโดยตกลงที่
จะลดค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับช่วงระยะเวลานับแต่วนั ที่ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากกาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (EBITDA before deducting
Property Management Fees) ของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมที่ CPNREIT ได้รบั จริงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ต่ า
กว่าประมาณการกาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วนของระยะเวลาทีเ่ ท่ากัน ทัง้ นี้ CPN
จะลดค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากประมาณการกาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
เป็ นจานวนเงินเท่ากับผลลัพธ์ทค่ี านวณได้ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลงทุนจริง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กับ
ระยะเวลาประมาณการข้างต้น ซึง่ ส่วนลดสูงสุดตามระยะเวลาประมาณการจะไม่เกิน 40 ล้านบาท
อนึ่ง นักลงทุนสามารพิจารณาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ได้ในส่วนที่ 2.4 “การจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์” หัวข้อที่ 4.4.3
6.3.5 ความเสี่ยงจากการที่ CPNREIT ลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากการลงทุนของ CPNREIT เป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนัน้ มูลค่าของสิทธิการเช่า
อาจลดลงเนื่อ งจากการลดลงของระยะเวลาการเช่ าที่เ หลืออยู่ หรือมูลค่า สิท ธิก ารเช่า อาจมีการเปลี่ย นแปลง อัน
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของการประเมินราคาของมูลค่าสิทธิการเช่า ซึง่ ปจั จัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
หน่วยทรัสต์ ซึง่ อาจทาให้มลู ค่าของหน่วยทรัสต์มกี ารเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้
6.4

ความเสี่ยงอื่น ๆ

6.4.1 การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT อาจได้รบั ผลกระทบจากการมีผลบังคับใช้ของ
มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึง่ เป็ นปจั จัยทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมหรือ
คาดการณ์ได้ สาหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ
ค าสัง่ ของหน่ ว ยงานราชการ หรือ หน่ ว ยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ถือ เป็ น เหตุ ก ารณ์ ท่ีไ ม่ อ าจคาดการณ์ ไ ด้
เช่นเดียวกัน ดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถ
รับประกันได้ว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
CPNREIT
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6.4.2 ราคาหน่ วยทรัสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการเสนอขาย
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ไ ม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ว่ า สภาวะการซื้อ ขายหน่ ว ยทรัส ต์ ข อง CPNREIT ใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ จะมีเ สถีย รภาพ ราคาตลาดของหน่ ว ยทรัส ต์อ าจลดลงจากราคาเสนอขาย ซึ่ง ราคาซื้อ ขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่ วยของ CPNREIT โดยราคา
ซื้อขายของหน่ วยทรัสต์จะขึ้นอยู่กบั หลายป จั จัย อาทิเช่ น ผลการดาเนินงานของ CPNREIT ความผันผวนของ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สภาวะแวดล้อมของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทางเลือกอื่น และปริมาณการ
ซือ้ ขายของหน่วยทรัสต์ ฯลฯ
6.4.3 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ CPNREIT อาจมิ ได้เป็ นมูลค่าที่แท้จริงที่ CPNREIT จะได้รบั หากมีการจาหน่ าย
ทรัพย์สินออกไปทัง้ หมดหรือมีการเลิ ก CPNREIT
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT คานวณโดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ หรือการสอบทาน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน ดังนัน้ ในกรณีท่ี CPNREIT ต้องจาหน่ ายทรัพย์สนิ เพื่อปรับ
โครงสร้างการลงทุน หรือเพื่อการเลิกกองทรัสต์ ซึง่ ต้องมีการเจรจาตกลงราคาซือ้ ขายกันระหว่างผู้ซอ้ื และผูข้ าย ดังนัน้
มูลค่าดังกล่าวอาจมิได้เป็ นมูลค่าที่แท้จริงซึ่ง CPNREIT จะได้รบั หากมีการจาหน่ ายทรัพย์สนิ ออกไปทัง้ หมดหรือ
บางส่วน หรือเมื่อมีการเลิก CPNREIT
6.4.4 ความเสี่ยงจากขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหน่ วยทรัสต์ในตลาดรอง
เนื่องจากหน่ วยทรัสต์ของ CPNREIT มีสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ สภาพคล่องใน
การซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์จะประเมินจากความถี่และปริมาณการซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์นนั ้ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งอยู่บน
พืน้ ฐานของปริมาณความต้องการของผูซ้ อ้ื -ผูข้ าย (Bid-Offer) ซึง่ ปริมาณความต้องการของผูซ้ อ้ื -ผูข้ ายนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ปจั จัยหลายประการที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณความต้องการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของผู้
ลงทุนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีห่ น่วยทรัสต์อาจจะขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขายในตลาดรอง
6.4.5 ความเสี่ยงด้านภาษี และค่าธรรมเนี ยม
ในการซือ้ หรือขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการซือ้ หรือขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า (ในกรณีท่ี
CPNREIT ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์) และการดาเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ CPNREIT
ในอนาคต อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดจากการซือ้ หรือขาย หรือโอนหรือรับโอนกรรมสิทธิ ์ หรือโอนหรือรับ
โอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ และการดาเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สนิ ของ CPNREIT ซึ่ง
CPNREIT อาจต้องรับภาระทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยทีอ่ ตั ราภาษีและอัตราค่าธรรมเนียมที่ CPNREIT จะต้องชาระ
ดังกล่าว หรือการใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี อาจแตกต่างจากทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั
นอกจากนี้ ในอนาคตภาระภาษีของ CPNREIT และ/หรือภาระภาษีของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่เี กี่ยวข้องกับการ
ลงทุน และ/หรือการซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์ และ/หรือการดาเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ CPNREIT
และการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนจาก CPNREIT อาจเปลีย่ นแปลงไปจากทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั หากมีการเปลีย่ นแปลง
กฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรหรือด้านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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6.4.6 ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT จะถูกพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ CPNREIT ซึง่ ขึน้ อยู่กบั
ั
ปจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผูเ้ ช่าและผูเ้ ช่าช่วงใน
การชาระค่า เช่า ต้น ทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่ าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่ าง ๆ สภาวะการแข่งขัน ของ
ผูป้ ระกอบการ อัตราการเช่าพืน้ ทีใ่ นโครงการที่ CPNREIT ลงทุน การเปลีย่ นแปลงกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพย์สนิ ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีน่ ักลงทุนจะไม่ได้รบั ประโยชน์ตอบแทนตามที่
ได้ประมาณการเอาไว้ หรือ CPNREIT จะไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือเพิม่ การจ่ายประโยชน์
ตอบแทนได้
6.4.7 ราคาซื้อขายหน่ วยทรัสต์อาจไม่ได้สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ CPNREIT
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT คานวณโดยใช้ขอ้ มูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สนิ หรือการสอบทาน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน ซึง่ มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาทีจ่ ะมีการซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากราคาทีซ่ อ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยอื่น ๆ ด้วย เช่น อุปสงค์และอุปทาน
ของหลักทรัพย์ เป็ นต้น
6.4.8 ความเสี่ยงจากการที่ CPNREIT อาจจดทะเบียนสิ ทธิ การเช่าสาหรับทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่ มเติ มได้
ล่าช้า
เนื่องจากทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ประกอบด้วยสิทธิการเช่าอาคารโดยไม่ได้ลงทุนในทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
อาคารดังกล่าว ซึง่ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนักงานที่เกีย่ วข้อง ได้กาหนดให้
ก่อนวันทีจ่ ดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าว จะต้องมีการปิ ดประกาศเพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียได้มโี อกาสคัดค้านเป็ น
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องได้โดยสมบูรณ์ ตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ดังนัน้ CPNREIT จึงอาจมีความเสีย่ งที่จะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารได้ทนั ที อย่างไรก็ดี
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ และเจ้า ของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุน เพิ่ม เติม จะตกลงร่ ว มกันเพื่อ ประสานงานกับ สานักงานที่ดิน ที่
เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้สมบูรณ์ตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
6.4.9 เงิ นคืนทุนจากการเลิ กกองทรัสต์อาจจะน้ อยกว่าจานวนเงิ นที่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ได้ลงทุน
ในกรณีทม่ี กี ารเลิกกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์จะได้รบั เงินลงทุน
ของตนคืนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาเหตุ วิธกี ารเลิกกองทรัสต์ หลักเกณฑ์การจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของ
CPNREIT และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่า
6.4.10 ความเสี่ยงจากการที่ CPNREIT อาจจะระดมทุนในครังนี
้ ้ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ มไม่ได้
ครบตามเป้ าหมายที่วางไว้
CPNREIT จะท าการระดมทุ น โดยการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ม เติ ม มู ล ค่ า ทัง้ สิ้น ไม่ เ กิน
6,933,367,350 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) นาเงินที่ได้จากการระดมทุ น โดยการเพิ่มทุ น ซึ่ง รวมกับเงินที่จะได้จากการกู้ยืม เงิน และ/หรือเงิน ทุ น
หมุนเวียน ไปลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ในมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,672 ล้านบาท และ/หรือ
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2) เพื่อชาระหนี้จากการกู้ยืมเงินที่ใช้ในการลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ซึง่ มีการเข้าลงทุนแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรือ
3) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และ/หรือ
4) เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CPNREIT
ในกรณีท่ี CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพียงพอ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการ
ระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ บางโครงการตามลาดับ คือ (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา และ (2) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง รวมทัง้ อาจนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนบางส่วนไปชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าวข้างต้น เพื่อปรับโครงสร้างทุน
ของ CPNREIT ให้มคี วามเหมาะสม โดยภายหลังการลงทุน ชาระหนี้เงินกู้ยมื และหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาทรัพย์สนิ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมทีช่ าระให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายสาหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม่ อากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์สามารถพิจารณาดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
6.4.11 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
CPNREIT จะต้องบันทึกหนี้สนิ จากสัญญาเช่าในงบการเงินของ CPNREIT สาหรับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
การลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จะมีการชาระค่าเช่าในปี 2568 จานวน 25,394
ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง) โดยได้มกี ารจดทะเบียนสิทธิการเช่าสาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2563 ซึง่ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง CPNREIT จะต้องบันทึกหนี้สนิ จากสัญญาเช่าคู่กบั
การบันทึกทรัพย์สนิ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในงบการเงินของ CPNREIT ตัง้ แต่วนั ทีม่ กี าร
ลงทุน ซึง่ เป็ นวันเดียวกันกับวันทีม่ กี ารจดทะเบียนสิทธิการเช่า
อย่างไรก็ตาม หนี้สนิ จากสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ถูกนับรวมเป็ นการกูย้ มื เงินสาหรับการคานวณอัตราส่วนการกูย้ มื
เงินตามประกาศ ทจ. 49/2555 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทีเ่ กิดจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายที่
ไม่ใช่เงินสด ซึง่ จะไม่กระทบต่อความสามารถของ CPNREIT ในการจ่ายเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย (Distribution)
CPNREIT จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนทีเ่ พียงพอสาหรับการชาระค่าเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่อ
อายุ) ในปี 2568
เนื่องจากการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จะมีการชาระค่าเช่าในปี 2568 จานวน
25,394 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม่ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง) ดังนัน้ CPNREIT จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับการชาระค่าเช่าดังกล่าวในปี 2568 ซึง่ อาจมีความเสีย่ ง
ในการระดมทุนให้เพียงพอสาหรับการชาระค่าเช่าตามกาหนดเวลา
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อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการเตรียมการสาหรับการจัดหาแหล่งเงินทุน สาหรับการชาระค่าเช่าดังกล่าว ผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้จดั ให้มกี ารเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อขออนุ มตั ิการเพิม่ ทุนของ CPNREIT โดยตามมติท่ี
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
ของ CPNREIT โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมในปี 2568 ในจานวนไม่เกิน 630 ล้านหน่ วย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปชาระค่าเช่าสาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
และ/หรือเพื่อชาระหนี้จากการกูย้ มื เงินทีใ่ ช้ในการชาระค่าเช่าสาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
และ/หรือเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการชาระค่าเช่าสาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
และ/หรือเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CPNREIT
ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนามาชาระค่า เช่ า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT
ครัง้ ที่ 1/2562 ดังกล่าว ในรายงานประจาปี ของ CPNREIT การแจ้งในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ประจาปี ของ
CPNREIT และการเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนข้อมูลรายบริษทั /หลักทรัพย์ หัวข้อเรื่อง นโยบาย
การลงทุน
นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนจากเงินกูย้ มื จะเป็ นอีกแหล่งเงินทุนที่ CPNREIT สามารถใช้สาหรับการชาระค่าเช่า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ได้ โดยทีส่ ดั ส่วนการกูย้ มื เงินของ CPNREIT จะเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 ซึง่ กาหนดไว้ว่า กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ รวม หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมสาหรับกองทรัสต์ทอ่ี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
ทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทัง้ นี้ ปจั จุบนั CPNREIT ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือจาก TRIS ไว้ท่ี
ระดับ AA แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” (จัดอันดับเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563) อีกทัง้ ภายหลังการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ในครัง้ นี้เสร็จสิน้ CPNREIT จะมีขนาดฐานทรัพย์สนิ ทีใ่ หญ่ขน้ึ โดยเพิม่ ขึน้ จาก
ทรัพย์สนิ รวมในปจั จุบนั ของ CPNREIT ซึง่ มีขนาดประมาณ 71,128 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
อย่างไรก็ดี หาก CPNREIT ต้องระดมทุนจากเงินกูย้ มื ทัง้ จานวนเพื่อชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 สัดส่วนการกูย้ มื ของ CPNREIT คาดว่าจะอยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 58.7 ภายใต้
สมมติฐานว่า ณ ช่วงเวลานัน้ CPNREIT ยังคงได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment Grade) โดยเงินกูย้ มื ประกอบด้วย (1) เงินกูย้ มื อ้างอิงตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ประมาณเงินกูย้ มื ทีค่ าดว่าจะใช้สาหรับการลงทุนในครัง้ นี้ (3) เงินกูย้ มื ทีจ่ ะใช้สาหรับ โครงการปรับปรุงในปี 2564
และ (4) เงินกูย้ มื ทีจ่ ะใช้สาหรับการชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ทัง้
จานวน สาหรับมูลค่าทรัพย์สนิ ประกอบด้วย (1) ทรัพย์สนิ เดิมอ้างอิงตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(2) มูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม อ้างอิงตามมูลค่าการลงทุนสูงสุดในครัง้ นี้ และ (3) มูลค่าทรัพย์สนิ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ทัง้ นี้ หากในปี 2568 CPNREIT ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ ให้อยู่
ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) CPNREIT จะมีความสามารถในการระดมทุนโดยการกูย้ มื เงินลดลง
จากเดิมทีป่ ระมาณร้อยละ 58.7 ตามสมมติฐานข้างต้น เป็ นอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 โดยใช้สมมติฐานเดียวกัน ด้วย
เหตุดงั กล่าว คาดว่า CPNREIT จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิม่ เติมอีกจานวนประมาณ 19,947 ล้านบาท
อนึ่ง ในกรณีท่ี CPNREIT ไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อชาระค่าเช่าทัง้ หมดสาหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ได้อย่างเพียงพอนัน้ คู่สญ
ั ญาจะร่วมกันเจรจาเพื่อหาข้อตกลงสาหรับกรณีดงั กล่าว
และหากไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ เซ็นทรัล พระราม 2 มีสทิ ธิบงั คับหลักประกันการชาระค่าเช่าตามความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยมูลค่าหลักประกันมีวงเงินสูงสุด 1,800 ล้านบาท
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ผลกระทบจากการที่ CPNREIT อาจมีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการชาระค่าเช่า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568
เนื่องจากการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จะมีการชาระค่าเช่าในปี 2568 จานวน
25,394 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม่ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง) ในการนี้ ตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
2562 จึงได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนของ CPNREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในปี 2568 ในจานวน
ไม่เกิน 630 ล้านหน่ วย โดยมีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปชาระค่าเช่าสาหรับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรือเพื่อชาระหนี้จากการกูย้ มื เงินทีใ่ ช้ในการชาระค่าเช่าสาหรับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรือเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการชาระค่าเช่าสาหรับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ ออายุ) และ/หรือเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CPNREIT โดยจะมีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของหน่ วยทรัสต์ท่จี ะออกและเสนอขายเพิม่ เติม และจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในส่วนทีเ่ หลือให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/ หรือประชาชนทัวไป
่ ตามทีเ่ ห็นสมควรในราคาเดียวกับ
การเสนอขายผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT อาจได้รบั ผลกระทบจากการ
ออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ใหม่เพิม่ เติมดังกล่าวในขณะนัน้ เช่น การลดลงของสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ (Control Dilution) การลดลงของราคาหน่ วยทรัสต์ (Price Dilution) หรือ การลดลงของผลตอบแทนต่อ
หน่ วย (Earning Dilution) โดยหากคานวณผลกระทบจากจานวนหน่ วยทรัสต์สงู สุดทีจ่ ะออกและเสนอขายในปี 2568
(สมมติฐานทีจ่ านวนหน่วยสูงสุดเท่ากับ 630 ล้านหน่วย) คาดว่าจะมีผลกระทบของการลดลงของสัดส่วนผูถ้ อื หน่ วยเดิม
(Dilution) ในปี 2568 สาหรับผูถ้ ือหน่ วยเดิม ทีไ่ ม่จองซื้อหน่ วยเพิม่ ทุนในปี 2568 ประมาณร้อยละ 20 บนฐานของ
จานวนหน่วยทรัสต์หลังการเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เท่ากับ 2,532.48 ล้านหน่วย (สมมติฐานจานวนหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุนครัง้ นี้ท่ี
จานวนหน่ วยทรัสต์สงู สุดเท่ากับ 320.00 ล้านหน่ วย) รวมกับจานวนหน่ วยทรัสต์สงู สุดที่คาดว่าจะออกเพิม่ เติมในปี
2568 ดังกล่าว และไม่มกี ารออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมในช่วงหลังจากนี้ถงึ ปี 2568 อย่างไรก็ตาม จานวน
หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมจริงอาจน้อยกว่าจานวนหน่ วยทรัสต์ สงู สุด (ไม่เกิน 630 ล้านหน่ วย) ดังกล่าว
ข้า งต้น โดยผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะพิจารณาถึง โครงสร้า งเงิน ทุ น ที่เ หมาะสมในขณะนัน้ ในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่ร่วมกับแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกูย้ มื เงิน และ/หรือการออกหุน้ กู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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7.

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

ผู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ด้บริหารกองทรัสต์ภ ายใต้ก ฎหมายที่เ กี่ยวข้องอย่ างเคร่ งครัด ได้แ ก่ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาด
ทุน พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 CPNREIT ไม่มคี ดีความ ซึ่งเป็ นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทในชัน้
อนุญาโตตุลาการหรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดทีม่ นี ยั สาคัญ และเกีย่ วข้องโดยตรงกับธุรกิจของกองทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั การ
กองทรัสต์เชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกองทรัสต์ท่มี จี านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์ สถานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และแนวโน้มการดาเนินการในอนาคต รวมถึงไม่มมี ขี อ้ พิพาทใด
ทีก่ ระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์บริหารอยู่อย่างมีนยั สาคัญ
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8.

ข้อมูลสำคัญอื่น
-ไม่ม-ี
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9.

ข้อมูลหน่ วยทรัสต์และผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

9.1

หน่ วยทรัสต์

CPNREIT มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 29,016.41 ล้านบาท มี
จานวนหน่วยทรัสต์ทงั ้ สิน้ 2,212,476,700 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 13.1149 บาท (ทัง้ นี้ ภายหลังการลดทุนชาระ
แล้ว ซึง่ จะเกิดขึน้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 CPNREIT จะมีมลู ค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ 12.9049 บาท)
ราคาปิ ดของหน่ วยทรัสต์ CPNREIT ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นวันทาการสุดท้ายของปี 2562 เท่ากับ
32.75 บาทต่ อ หน่ ว ย มูลค่ า ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ค านวณจากราคาปิ ด ณ สิ้น ปี 2562 เท่ า กับ
ประมาณ 72,458.61 ล้า นบาท โดยทัง้ ปี 2562 มีมูลค่ า การซื้อ ขายตลอดปี 2562 เท่ า กับ 487.90 ล้า นหน่ ว ย หรือ
15,422.02 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 29,701.19 ล้านบาท ซึง่
เพิม่ ขึน้ จาก 29,995.21 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาปิ ดของหน่ วยทรัสต์ CPNREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 24.40 บาทต่อหน่ วย มูลค่าตามราคา
ตลาด (Market Capitalization) เท่ากับประมาณ 53,984.43 ล้านบาท โดยในงวด 9 เดือน ปี 2563 มีมูลค่าการซือ้ ขาย
เท่ากับ 492.85 ล้านหน่วย หรือ 14,156.95 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
เท่ากับ 28,555.59 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจาก 29,701.19 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นับแต่ก่อตัง้ CPNREIT ได้มกี ารลดทุนชาระแล้วรวม 2 ครัง้ เพื่อจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ เนื่องจากการจ่าย
คืนสภาพคล่องส่วนเกิน เช่น กรณีทก่ี องทรัสต์มรี ายการค่าใช้จ่ายจัดตัง้ กองทรัสต์ ซึง่ เป็ นรายการทางบัญชีทไ่ี ม่มกี ระแส
เงินสดออกไปจริง รายการขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จากการวัดค่าเงินลงทุน และเงินสดจากภาษีมู ลค่าเพิม่ ทีไ่ ด้รบั คืน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครังที
้ ่

วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์

วันที่ เฉลี่ยเงิ น
ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์

อัตรำเงิ นลดทุนต่อ
หน่ วยทรัสต์ (บำท)

จำนวนเงิ นลดทุนรวม
(ล้ำนบำท)

1

9 มีนาคม 2561

22 มีนาคม 2561

0.2879

636.97

2

25 พฤศจิกายน 2563

8 ธันวาคม 2563

0.2100

464.62

9.2

ตรำสำรที่ CPNREIT เป็ นผูอ้ อก

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT ประจาปี 2561 ได้อนุมตั กิ ารออก
และเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อชาระคืนเงินกูย้ มื ของ CPNREIT ในวงเงินไม่เกิน 16,250 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 CPNREIT ได้ดาเนินการออกหุน้ กูต้ ามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ
CPNREIT ประจาปี 2561 จานวน 10,040 ล้านบาท โดยมีสรุปสาระสาคัญของหุน้ กูด้ งั นี้
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ชื่อเฉพำะของหุ้นกู้

มูลค่ำที่ตรำไว้หน่ วยละ

หุน้ กูท้ อ่ี อกแบ่งออกเป็ น 2 ชุดดังนี้
1. หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครัง้
ที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
2. หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครัง้
ที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
จานวนหน่วยทีเ่ สนอขายรวมไม่เกิน 10,040,000 หน่วย
โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1: 2,650,000 หน่วย
ชุดที่ 2: 7,390,000 หน่วย
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 10,040,000,000 บาท
โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1: 2,650,000,000 บาท
ชุดที่ 2: 7,390,000,000 บาท
1,000 บาท

รำคำเสนอขำยหน่ วยละ

1,000 บาท

อำยุห้นุ กู้

หุน้ กูช้ ุดที่ 1: 3 ปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2: 10 ปี
17 สิงหาคม 2561
หุน้ กูช้ ุดที่ 1: 17 สิงหาคม 2564
หุน้ กูช้ ุดที่ 2: 17 สิงหาคม 2571
หุน้ กูช้ ุดที่ 1: มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.70 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2: มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.80 ต่อปี
โดยจานวนดอกเบีย้ สาหรับหุน้ กูท้ ต่ี อ้ งชาระในแต่ละงวดดอกเบีย้ ให้คานวณจากเงินต้น
คงค้างของหุน้ กูใ้ นอัตราดอกเบีย้ หุน้ กู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน และโดยการ
นับจานวนวันทีผ่ ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบีย้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ช าระดอกเบี้ย หุ้น กู้ทุ ก ๆ 6 เดือ น โดยผู้อ อกหุ้น กู้จ ะช าระดอกเบี้ ย ทุ ก ๆ วัน ที่ 17
กุ ม ภาพัน ธ์ และวัน ที่ 17 สิง หาคม ของทุ ก ปี ตลอดอายุ หุ้น กู้แต่ ละชุด โดยมีวนั จ่าย
ดอกเบีย้ งวดแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
ชาระคืนเงินต้นทัง้ จานวน ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
ไม่มี

ชื่อผูอ้ อกหุ้นกู้
นำยทะเบียนหุ้นกู้
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้
จำนวนหน่ วยที่เสนอขำย

มูลค่ำหุ้นกู้ที่เสนอขำย

วันออกหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อัตรำดอกเบี้ย

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย

กำรชำระคืนเงิ นต้น
กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด

ส่วนที่ 2.9 หน้า 2
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กำรซื้อคืนหุ้นกู้

สถำนะของหุ้นกู้

กำรจดทะเบียนหุ้นกู้

ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิซอ้ื คืนหุน้ กูจ้ ากผูถ้ อื หุน้ กูร้ ายใด ๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่
ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั แิ ละไม่ว่าเป็ นจานวนเท่าใดก็ตาม แต่หากผูอ้ อกหุน้ กู้
ทาคาเสนอซื้อหุน้ กูเ้ ป็ นการทัวไป
่ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องทาคาเสนอซื้อคืนหุน้ กูต้ ่อผูถ้ อื หุน้ กู้
ทุกราย และจะต้องทาการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนทีเ่ สนอขาย
หุน้ กูเ้ ป็ นหนี้โดยตรงและทัวไปของผู
่
อ้ อกหุน้ กูท้ ่ปี ราศจากเงื่อนไข ไม่มปี ระกัน และเป็ น
หนี้ไม่ดอ้ ยสิทธิ โดยหนี้หนุ้ กูม้ สี ถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่ วย ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
กูแ้ ต่ละรายจะมีสทิ ธิได้รบั ชาระหนี้หุน้ กูข้ องตนไม่ดอ้ ยกว่าสิทธิในการได้รบั ชาระหนี้ของ
เจ้าหนี้สามัญทีไ่ ม่มหี ลักประกันและไม่ด้อยสิทธิท งั ้ ในปั จจุบนั และในอนาคตของผูอ้ อก
หุน้ กู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ทม่ี กี ฎหมายคุม้ ครองให้ได้รบั ชาระหนี้ก่อน
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะนาหุน้ กูไ้ ปขึน้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ภายในวัน
ออกหุน้ กูแ้ ต่ละชุด และจะคงให้หุน้ กูเ้ ป็ นหลักทรัพย์ขน้ึ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายอื่นใดที่ได้รบั ใบอนุ ญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดอายุหนุ้ กู้

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 CPNREIT ได้ดาเนินการออกหุ้นกู้ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของ
CPNREIT ประจาปี 2561 จานวน 4,495 ล้านบาท โดยมีสรุปสาระสาคัญของหุน้ กูด้ งั นี้
ชื่อเฉพำะของหุ้นกู้

มูลค่ำที่ตรำไว้หน่ วยละ

หุน้ กูท้ อ่ี อกแบ่งออกเป็ น 2 ชุดดังนี้
1. หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครัง้
ที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
2. หุน้ กูข้ องทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครัง้
ที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และมีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
จานวนหน่วยทีเ่ สนอขายรวมไม่เกิน 4,495,000 หน่วย
โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1: 2,700,000 หน่วย
ชุดที่ 2: 1,795,000 หน่วย
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 4,495,000,000 บาท
โดยแบ่งเป็ น 2 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1: 2,700,000,000 บาท
ชุดที่ 2: 1,795,000,000 บาท
1,000 บาท

รำคำเสนอขำยหน่ วยละ

1,000 บาท

อำยุห้นุ กู้

หุน้ กูช้ ุดที่ 1: 2 ปี

ชื่อผูอ้ อกหุ้นกู้
นำยทะเบียนหุ้นกู้
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้
จำนวนหน่ วยที่เสนอขำย

มูลค่ำหุ้นกู้ที่เสนอขำย
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วันออกหุ้นกู้
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อัตรำดอกเบี้ย

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย

กำรชำระคืนเงิ นต้น
กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด
กำรซื้อคืนหุ้นกู้

สถำนะของหุ้นกู้

กำรจดทะเบียนหุ้นกู้

หุน้ กูช้ ุดที่ 2: 4 ปี
8 กุมภาพันธ์ 2562
หุน้ กูช้ ุดที่ 1: 8 กุมภาพันธ์ 2564
หุน้ กูช้ ุดที่ 2: 8 กุมภาพันธ์ 2566
หุน้ กูช้ ุดที่ 1: มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.54 ต่อปี
หุน้ กูช้ ุดที่ 2: มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 3.30 ต่อปี
โดยจานวนดอกเบีย้ สาหรับหุน้ กูท้ ต่ี อ้ งชาระในแต่ละงวดดอกเบีย้ ให้คานวณจากเงินต้น
คงค้างของหุน้ กูใ้ นอัตราดอกเบีย้ หุน้ กู้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน และโดยการ
นับจานวนวันทีผ่ ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบีย้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ช าระดอกเบี้ ย หุ้น กู้ ทุ ก ๆ 6 เดือ น โดยผู้ อ อกหุ้ น กู้ จ ะช าระดอกเบี้ ย ทุ ก ๆ วัน ที่ 8
กุ ม ภาพัน ธ์ และวัน ที่ 8 สิง หาคม ของทุ ก ปี ตลอดอายุ หุ้น กู้แ ต่ ล ะชุ ด โดยมีว ัน จ่ า ย
ดอกเบีย้ งวดแรกในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ชาระคืนเงินต้นทัง้ จานวน ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
ไม่มี
ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิซอ้ื คืนหุน้ กูจ้ ากผูถ้ อื หุน้ กูร้ ายใด ๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่
ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั แิ ละไม่ว่าเป็ นจานวนเท่าใดก็ตาม แต่หากผูอ้ อกหุน้ กู้
ทาคาเสนอซื้อหุน้ กูเ้ ป็ นการทัวไป
่ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องทาคาเสนอซื้อคืนหุน้ กูต้ ่อผูถ้ อื หุน้ กู้
ทุกราย และจะต้องทาการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนทีเ่ สนอขาย
หุน้ กูเ้ ป็ นหนี้โดยตรงและทัวไปของผู
่
อ้ อกหุน้ กูท้ ่ปี ราศจากเงื่อนไข ไม่มปี ระกัน และเป็ น
หนี้ไม่ดอ้ ยสิทธิ โดยหนี้หนุ้ กูม้ สี ถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่ วย ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
กูแ้ ต่ละรายจะมีสทิ ธิได้รบั ชาระหนี้หุน้ กูข้ องตนไม่ดอ้ ยกว่าสิทธิในการได้รบั ชาระหนี้ของ
เจ้าหนี้สามัญทีไ่ ม่มหี ลักประกันและไม่ด้อยสิทธิท งั ้ ในปั จจุบนั และในอนาคตของผูอ้ อก
หุน้ กู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ทม่ี กี ฎหมายคุม้ ครองให้ได้รบั ชาระหนี้ก่อน
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะนาหุน้ กูไ้ ปขึน้ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ภายในวัน
ออกหุน้ กูแ้ ต่ละชุด และจะคงให้หุน้ กูเ้ ป็ นหลักทรัพย์ขน้ึ ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยหรือศูนย์ซ้อื ขายอื่นใดที่ได้รบั ใบอนุ ญาตและจดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดอายุหนุ้ กู้

โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 TRIS ได้คงอันดับเครดิตองค์กร และหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันของ
ของ CPNREIT ทีร่ ะดับ “AA” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ”

ส่วนที่ 2.9 หน้า 4
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9.3 โครงสร้ำงผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 CPNREIT มีผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตามสมุดทะเบียนดังนี้
ลำดับ

ชื่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

1
2
3

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ด ทหารไทย พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม พลัส
ธนาคาร ออมสิน
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES
LIMITED
สานักงานประกันสังคม
กองทุนเปิ ด เค Property Infra Flexible
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND
AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1
กองทุนเปิ ด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ต้ี ดิวเิ ดนด์ ฟั นด์
รวมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์สูงสุด 10 รำยแรก
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รายย่อยอื่น
รวม

4
5
6
7
8
9
10

590,521,686
75,766,100
68,004,833
51,198,300

สัดส่วนกำรถือ
หน่ วยทรัสต์
(ประมำณร้อยละ)
26.69
3.42
3.07
2.31

50,507,300
47,056,000
39,923,858
31,550,375
28,378,802
27,862,269
1,010,769,523
1,201,707,177
2,212,476,700

2.28
2.13
1.80
1.43
1.28
1.26
45.67
54.33
100.00

จำนวนหน่ วยทรัสต์

ที่มำ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.4

นโยบำยกำรจ่ำยผลประโยชน์และข้อจำกัด

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ CPNREIT จะถูกพิจารณาจากผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ซ่งึ ขึน้ อยู่กบั
ปั จจัยหลายประการ ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีน่ ักลงทุนจะไม่ได้รบั ประโยชน์ตอบแทนตามทีไ่ ด้ประมาณการเอาไว้ หรือ
CPNREIT อาจไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือเพิม่ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ โดยนโยบาย
การจ่ายผลประโยชน์และข้อจากัดของ CPNREIT มีดงั นี้
9.4.1 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี
บัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี กี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี
กาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วตามข้อนี้ให้หมายถึงกาไรทีป่ รับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้
(ก)

การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่ า
ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT รวมทัง้ การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของ CPNREIT

(ข)

การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินของ CPNREIT
ตามวงเงินทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
แล้วแต่กรณี
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9.4.2 ในกรณีท่ี CPNREIT มีกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ จากกาไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
9.4.3 ในกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์
จะแจ้งผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9.4.4 ในกรณี ท่ี CPNREIT ยัง มีย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
9.4.5 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อหน่ วยทรัสต์ระหว่างปี บญ
ั ชี
หรือรอบปี บญ
ั ชีใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบ
แทนในครัง้ นัน้ และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่
กาหนดไว้
9.4.6 สาหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ เว้นแต่
กรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ประกาศ กาหนด สังการ
่
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้
9.4.7 ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ต ามสัด ส่ ว นการถือ หน่ ว ยของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์แต่ละราย ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์ทถ่ี ือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศที่ ทจ.49/2555
เฉพาะในส่วนทีเ่ กินหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไ่ ม่อาจจ่ายให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
9.4.8 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียนและอัตราประโยชน์ตอบแทน โดย
การแจ้งผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9.4.9 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็ นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามชื่อและทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
9.4.10 ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หน่ วยทรัสต์ไม่ใช้สทิ ธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้สทิ ธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นาประโยชน์ตอบแทนจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการ
อื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
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กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี
CPNREIT ได้มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดาเนินงาน ดังนี้
รอบผลประกอบกำร จ่ำยประโยชน์ตอบแทน
/ เงิ นให้ผถู้ ือหน่ วยในรูป
ของกำรลดทุน

1 มกราคม 2561 ถึง
31 มีนาคม 2561
1 เมษายน 2561 ถึง
30 มิถุนายน 2561
1 กรกฎาคม 2561 ถึง
30 กันยายน 2561
1 ตุลาคม 2561 ถึง
31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม 2562 ถึง
31 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562 ถึง
30 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562 ถึง
30 กันยายน 2562
1 ตุลาคม 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563 ถึง
31 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563 ถึง
30 มิถุนายน 2563/2
1 กรกฎาคม 2563 ถึง
30 กันยายน 2563/3

วันปิ ดสมุด
ทะเบียน /
วันกำหนดรำยชื่อ

วันจ่ำยประโยชน์
ตอบแทน / เงิ นให้
ผูถ้ ือหน่ วยในรูป
ของกำรลดทุน

จ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่วยใน
รูปของการลดทุน
จ่ายประโยชน์ตอบแทน

9 มีนาคม 2561

22 มีนาคม 2561

อัตรำเงิ นประโยชน์
ตอบแทน / เงิ นให้
ผูถ้ ือหน่ วยในรูป
ของกำรลดทุนต่อ
หน่ วยทรัสต์ (บำท)
0.2879/1

24 พฤษภาคม 2561

6 มิถุนายน 2561

0.3795

จ่ายประโยชน์ตอบแทน

23 สิงหาคม 2561

6 กันยายน 2561

0.4055

จ่ายประโยชน์ตอบแทน

4 ธันวาคม 2561

0.4157

จ่ายประโยชน์ตอบแทน

21 พฤศจิกายน
2561
12 มีนาคม 2562

25 มีนาคม 2562

0.4163

จ่ายประโยชน์ตอบแทน

28 พฤษภาคม 2562

11 มิถุนายน 2562

0.4055

จ่ายประโยชน์ตอบแทน

23 สิงหาคม 2562

6 กันยายน 2562

0.4055

จ่ายประโยชน์ตอบแทน

6 ธันวาคม 2562

0.4060

จ่ายประโยชน์ตอบแทน

22 พฤศจิกายน
2562
6 มีนาคม 2563

20 มีนาคม 2563

0.4060

จ่ายประโยชน์ตอบแทน

27 พฤษภาคม 2563

10 มิถุนายน 2563

0.2707

จ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่วยใน
รูปของการลดทุน

25 พฤศจิกายน
2563

8 ธันวาคม 2563

0.2100

หมำยเหตุ
1. มาจากผลการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ของ CPNRF ก่อนการแปลงสภาพ และผลการดาเนินงานของ
CPNREIT ตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
2. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ได้มีมติเลื่อนการจ่ายประโยชน์ ตอบแทน และ/หรือเงินลดทุนของ CPNREIT จากผลการ
ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เนื่องจากประโยชน์ตอนแทนมีมูลค่าต่ากว่า 0.10 บาทต่อหน่วย โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวน
สิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นี้ และนาไปรวมในการพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในงวดถัดไปตามวิธกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีก่ าหนดไว้
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3. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มมี ติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่ วยในรูปของการลดทุนของ CPNREIT สาหรับผลการ
ดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เนื่องจาก CPNREIT มีรายการขาดทุนสะสมเกิดจาก
รายการขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน โดยจ่ายเงินให้ผถู้ อื หน่วยในรูปของการลดทุนในอัตรา 0.2100 บาทต่อหน่วย
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10.

โครงสร้างและการดาเนิ นงานของกองทรัสต์

10.1 การจัดตัง้ กองทรัสต์
10.1.1 ข้อมูลทัวไปของกองทรั
่
สต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT:
CPNREIT) เป็ นกองทรัสต์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ ที่ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตัง้
ทรัสต์โอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ดว้ ยความไว้วางใจให้แก่ทรัสตีเพื่อจัดการทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT
CPNREIT จัด ตัง้ ขึ้น จากการแปลงสภาพจากกองทุ น รวมสิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ CPN รีเ ทล โกรท
(CPNRF) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และหน่ วยทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครัง้ แรกเมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั CPNREIT มีการลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้า 5 แห่ง ได้แก่ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ารวม 214,081 ตารางเมตร อาคาร
สานักงาน 4 แห่ง คือ อาคารสานักงานเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และทาวเวอร์ บี อาคารสานักงานเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ส และอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ารวม 112,237 ตารางเมตร และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ซึง่ มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 49,686 ตารางเมตร
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 CPNREIT ได้จดทะเบียนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบจะเริม่ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568
และจะมีการชาระค่าเช่าจานวน 25,394 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ อากรแสตมป์
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง) ในวันเริม่ ระยะเวลาการเช่าดังกล่าว
10.1.2 วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
CPNREIT มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะลงทุนในทรัพย์สนิ หลักโดยการซื้อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับ
โอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก โดยจะนาทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวไปจัดหาประโยชน์ในรูปของ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อ่นื ใดในทานองเดียวกัน ตลอดจนทาการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนาศักยภาพ
พัฒนา และ/หรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่ CPNREIT เพื่อประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้ CPNREIT มีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมเพื่อการเติบโต
อย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของ CPNREIT รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น และ/หรือหลักทรัพย์อ่นื และ/หรือการหา
ดอกผลอื่นโดยวิธอี ่นื ใด ตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
นอกจากนี้ กองทรัสต์ยงั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ทส่ี าคัญไว้ดงั ต่อไปนี้
1.

เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็ นกองทรัสต์ ดังนี้
1.1. กองทรัสต์จดั ตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย์เป็ นกองทรัสต์โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่ เพื่อแลก
กับทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และนาหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่ดงั กล่าวเข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.2. หลังจากทีก่ องทรัสต์ได้ก่อตัง้ ขึน้ อย่างสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ.ทรัสต์ แล้ว ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์เป็ นผูจ้ ดั การ
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กองทรัสต์ แ ละยื่นค าขอจดทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ต่ อตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ซึ่ง เป็ น หลัก ทรัพย์จด
ทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560
2.

เพื่อลงทุนโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตามหลักเกณฑ์วธิ กี าร และเงื่อนไขที่
ระบุเพิม่ เติมในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

3.

เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักอื่นเพิม่ เติมในอนาคตภายหลังการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
3.1. ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สนิ หลักในอนาคตโดยการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ และ/หรือ โดยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารที่มี
ความหมายหรือ เนื้ อ หาสาระที่แ ท้จ ริง เข้า ลัก ษณะเป็ น การกู้ยืม เงิน ซึ่ง เงิน ที่ไ ด้ร ับ จากการ
ดาเนินการดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของกองทรัสต์ซง่ึ อยู่ในนามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไว้และจะ
นาไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักในอนาคต ทัง้ นี้ ในกรณีของการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ท่ี
ออกใหม่ นั น้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะน าหน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีอ อกใหม่ ด ัง กล่ า วเข้า จดทะเบีย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2. ในการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีอ อกใหม่ หรือ การออกและเสนอขายตราสารที่มี
ความหมายหรือ เนื้ อ หาสาระที่แ ท้จ ริง เข้า ลัก ษณะเป็ น การกู้ยืม เงิน ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และตามทีร่ ะบุ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารดังกล่าว(ถ้ามี) ในแต่ ละครัง้ อนึ่ง ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการยื่นคาขอต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อขอให้พจิ ารณารับหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45
วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่

โครงสร้างของ CPNREIT ในการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่จะลงทุนเพิ่มเติม สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้
ดังต่อไปนี้

โดยภายหลังจากที่ CPNREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม โครงสร้างของ CPNREIT จะเป็ นไป
ตามแผนภาพทีป่ รากฏในหน้าถัดไป ดังนี้
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ในการนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ CPN เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม ทัง้ นี้
โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2.4 “การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์”
10.2 สรุปสาระสาคัญของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ (และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม)
คู่สญ
ั ญา

1. บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2. บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตี

ลัก ษณะของกองทรัส ต์ 1. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail
Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT) เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
และกลไกการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึง่ เกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เ ทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold
Property Fund หรือ CPNRF) และก่อตัง้ ขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทัง้ นี้
การก่ อ ตัง้ กองทรัสต์มีผลสมบูร ณ์ เมื่อ ผู้ก่ อตัง้ ทรัสต์ไ ด้ก่ อสิทธิและหน้ าที่ในทาง
ทรัพ ย์ สิน ให้ แ ก่ ท รัส ตีด้ ว ยการเข้า ท าสั ญ ญาที่มีข้อ ผู ก พัน ว่ า ผู้ ก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ จ ะ
ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม
อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีแ ปลงสภาพ โดยแลกกับ การที่ก องทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์
ดังกล่าวจะได้รบั หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกใหม่ของกองทรัสต์
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2. กองทรัสต์ไม่มสี ถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สนิ ที่อยู่ในชื่อและอานาจ
การจัดการของทรัสตี
3. การจัดการกองทรัสต์จะกระทาโดยทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
จากทรัสตีซง่ึ ได้รบั การแต่งตัง้ ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเกีย่ วกับอานาจหน้าที่ ของทรัสตีและ
ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ในการนี้ ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ มีอ านาจ หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมอี านาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักใน
การกากับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ บั มอบหมายรายอื่น
(ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนการ
เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ทัง้ นี้ การจัดการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นที่มิใ ช่
ทรัพย์สนิ หลักจะดาเนินการโดยทรัสตี โดยจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์และสัญญาอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นผู้ท่มี วี ชิ าชีพซึ่งได้รบั
ความไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ตลอดจนข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารทีเ่ ปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการออก
และเสนอขายหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผู้ลงทุ น (ถ้า มี) และ/หรือ มติท่ีประชุม ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
ชื่อ อายุ ประเภท

ชื่อกองทรัสต์
(ภาษาไทย)

: ทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในสิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์
CPN รีเทล โกรท

ชื่อกองทรัสต์ : CPN Retail Growth Leasehold REIT
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ

: CPNREIT

อายุ

: ไม่มกี าหนดอายุ

ประเภท

: ไม่รบั ไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

วั น ที่ ก่ อ ตั ้ง กองทรั ส ต์ การก่อตัง้ กองทรัสต์มผี ลสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าทีใ่ นทางทรัพย์สนิ
และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์มี ให้แ ก่ ท รัสตีด้วยการเข้า ท าสัญ ญาที่มีข้อผูก พัน ว่า ผู้ก่ อตัง้ ทรัสต์จะดาเนิ น การเพื่อให้
กองทรัสต์ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ และภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทแ่ี ปลงสภาพ โดย
ผลสมบูรณ์
แลกกับการที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวจะได้รบั หน่ วยทรัสต์ท่อี อกใหม่ของ
กองทรัสต์
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

1.

การเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์มไิ ด้ก่อให้เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทน
ระหว่างผูถ้ อื หน่วยทรัสต์กบั ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิตสิ มั พันธ์ในลักษณะของการ
เป็ นหุน้ ส่วนหรือลักษณะอื่น ๆ ระหว่างผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยกัน
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2.

การเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มไิ ด้ทาให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีทท่ี รัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่ อการชาระหนี้ให้แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือ
เจ้าหนี้ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และเจ้าหนี้ของกองทรัสต์จะ
บังคับชาระหนี้ได้จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านัน้

3.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกให้กองทรัสต์ชาระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่า
เงิน ก าไรหลัง หัก ค่า สารองต่ า ง ๆ และสิท ธิเ รีย กให้คืน เงิน ทุน ได้ไม่ เ กิน ไปกว่า
จานวนทุนของกองทรัสต์ทป่ี รับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี กี ารแบ่งชนิดของหน่ วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน
หรือรับคืนเงินทุนของผู้ถือหน่ วยทรัสต์แต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
หน่วยทรัสต์ชนิดนัน้ ๆ ด้วย

4.

ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ตคี วามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ไปในทางทีก่ ่อให้เกิดผลขัดหรือแย้ง
กับข้อกาหนดในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น

5.

การเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่ทาให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์มกี รรมสิทธิหรื
์ อสิทธิเรียกร้อง
เหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด
และผู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์ โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อาจมีสทิ ธิตดิ ตามเอาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์คนื
จากบุคคลภายนอกได้หากทรัสตี และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์จดั การกองทรัสต์ไม่
เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ อันเป็ นผลให้
ทรัพ ย์สิน ของกองทรัส ต์ถู ก จ าหน่ า ยจ่ า ยโอนไปยัง บุ ค คลภายนอก ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ. ทรัสต์ กาหนด

6.

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิได้รบั เงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สนิ อื่น ๆ ใน
การคืนทุนเมื่อเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ โดยทรัสตีหรือผู้ทาหน้าที่แทนทรัสตี หรือผู้ท่รี บั มอบหมายจากทรัสตีหรือ
ผู้ทาหน้าที่แทนทรัสตี (แล้วแต่กรณี) จะดาเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์
ตอบแทน หรือ ทรัพ ย์ สิน อื่น ๆ ในการคืน ทุ น ให้แ ก่ ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ เ มื่อ เลิก
กองทรัสต์ ทัง้ นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิเรียกให้คนื เงินทุนได้ไม่
เกินไปกว่าจานวนทุนของกองทรัสต์ทป่ี รับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ ากว่ามูลค่า
หน่วยทรัสต์

7.

ผู้ถือหน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิท่จี ะได้รบั เงินคืนเมื่อมีการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 5 ของสัญญา

8.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์สามารถนาหน่ วยทรัสต์ไปจานาได้ตามกฎหมาย และดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีท่ รัสตี และ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

9.

ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มสี ทิ ธิโอนหน่ วยทรัสต์ได้ แต่ทงั ้ นี้จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ได้กาหนดไว้ในสัญญา
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10. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ในสัญญา
11. ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชาระเงินอื่น
ใดเพิม่ เติมให้แก่กองทรัสต์ หลังจากทีไ่ ด้ชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไม่มคี วามรับผิดอื่นใดเพิม่ เติมอีกสาหรับหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื นัน้
การลงทุนของกองทรัสต์ การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555
และนโยบายการลงทุ น และประกาศอื่น ใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมทัง้ ตามที่ก าหนดใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ของกองทรัสต์
อสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า รวมทัง้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กบั อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า อาทิ
ทรัพย์สนิ เพื่อการพาณิชย์ อาคารสานักงาน โรงแรม และเซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์ เป็ นต้น
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ โดยการซื้อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/
หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก และโดยมุ่งเน้นการ
จัดหาผลประโยชน์ ในรูปของรายได้ค่ าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อ่นื ใดในท านอง
เดีย วกัน ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ย นแปลง พัฒ นาศัก ยภาพ พัฒ นา และ/หรือ
จาหน่ ายทรัพย์สนิ ต่ าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้แ ละผลตอบแทนแก่ก องทรัสต์เ พื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้ กองทรัสต์มจี ุดมุ่งหมายที่
จะลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์
และเป็ นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในทาเลที่
แตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น และ/หรือหลักทรัพย์อ่นื และ/หรือการหา
ดอกผลอื่นโดยวิธอี ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
กาหนด
การได้ ม าซึ่ ง ทรัพ ย์ สิ น กองทรัส ต์จ ะมีก ารลงทุ น โดยทางตรงและโดยทางอ้อ ม โดยเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้
1.

การลงทุนโดยทางตรง ซึง่ เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1.1

กองทรัส ต์จ ะลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ ได้ม าซึ่ง กรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิ
ครอบครอง ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ สิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1.1

เป็ นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออก น.ส. 3 ก.

1.1.2

เป็ นการได้ ม าซึ่ง สิท ธิก ารเช่ า และ/หรือ สิท ธิก ารเช่ า ช่ ว งใน
อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีมีก ารออกตราสารแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีทก่ี องทรัสต์ลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นการเช่าช่วง ผูจ้ ดั การ
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กองทรัสต์จ ะต้อ งจัด ให้มีม าตรการป้ อ งกัน ความเสี่ย งหรือ การ
เยี ย วยาความเสีย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้น จากการผิ ด สัญ ญาเช่ า
หรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
1.2

อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้ พิพาทใด
ๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรว่า การอยู่ภายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้ พิพาทนัน้
ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
และเงื่อ นไขการได้ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์นั น้ ยัง เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

1.3

การท าสัญ ญาเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่งอสัง หาริมทรัพย์ต้อ งไม่มีข้อ ตกลงหรือข้อ
ผูกพันใด ๆ ทีอ่ าจมีผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ใน
ราคายุตธิ รรม (ในขณะทีม่ กี ารจาหน่ าย) เช่น ข้อตกลงทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ค่สู ญ
ั ญา
ในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนด
ราคาไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็ นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์มหี น้าทีม่ ากกว่า
หน้าทีป่ กติทผ่ี เู้ ช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิน้ สุดลง

1.4

อสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้มาต้องพร้อมจะนาไปจัดหาประโยชน์ คิดเป็ นมูลค่ า
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่ วยทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอขาย
รวมทัง้ จานวนเงินกูย้ มื (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ กองทรัส ต์อ าจลงทุน ในโครงการทีย่ งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดย
มูลค่าของเงินลงทุนที่จะทาให้ได้มาและใช้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้ ว
เสร็จเพื่อนาไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่า
จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับ
ความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย

1.5

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องดาเนินการให้มกี ารประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ประสงค์จะลงทุน โดยจะต้องเป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่ กี าร
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่ อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคาขออนุ ญาตเสนอ
ขายหน่ วยทรัสต์ โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้อย 2 รายทีผ่ จู้ ดั การ
กองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ร่วมจัดท าค าขออนุ ญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ให้สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
1.5.1

ต้ อ งเป็ น ผู้ป ระเมิน มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน ที่ไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
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1.5.2

ในกรณีทอ่ี สังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ อาจเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่ง
ทางการหรือหน่ วยงานกากับ ดูแลของประเทศอันเป็ นที่ตัง้ ของ
อสัง หาริม ทรัพ ย์ ก าหนดให้ ส ามารถท าหน้ า ที่ป ระเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่ปรากฏบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าว ผู้ท่ที าหน้ าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ต้องเข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

เป็ น ผู ป้ ระกอบว ชิ าชีพ เกี ย่ วก บั การประเมิน มูล ค่า
ทรัพ ย์ส นิ ซึง่ มีผ ลงานเป็ น ทีย่ อมรับ อย่า งแพร่ห ลายใน
ประเทศอันเป็ นทีต่ งั ้ ของอสังหาริมทรัพย์นนั ้

(ข)

เป็ นบุคคลทีม่ มี าตรฐานการปฏิบตั งิ านและระบบงานใน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นสากล

(ค)

เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีม่ เี ครือข่ายกว้างขวางใน
ระดับสากล (International Firm)

ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ในข้อ 1.5 นี้ไม่ใช้กบั กรณีทเ่ี ป็ นอสังหาริมทรัพย์ทร่ี บั โอน
มาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทแ่ี ปลงสภาพ และอสังหาริมทรัพย์นนั ้
ได้ผ่านการประเมินมูลค่าโดยชอบตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดในประกาศที่
ทจ. 34/2559 แล้วด้วย
1.6

อสังหาริมทรัพย์ท่ไี ด้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท
ทัง้ นี้ ในกรณีทจ่ี านวนเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ปี ระสงค์จะลงทุน ผู้จดั การ
กองทรัสต์ต้อ งแสดงได้ว่า มีแ หล่ งเงิน ทุน อื่น เพียงพอที่จะทาให้ได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

นอกจากนี้ ในการได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์สิน หลัก และอุ ป กรณ์ ด ัง กล่ า ว กองทรัส ต์ จ ะ
ดาเนินการตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
2.

การลงทุนโดยทางอ้อม ซึ่งเป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ผ่านการ
ถือหุน้ ในบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
กองทรัส ต์ ต ามประกาศที่ ทจ. 49/2555 โดยการลงทุ น ดัง กล่ า วเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
2.1

กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทนัน้

2.2

กองทรัสต์อ าจให้กู้ยมื เงินแก่บ ริษ ัทตามข้อ 2.1 ผ่า นการถือ ตราสารหนี้
หรือ การเข้า ทาสัญญาที่มลี กั ษณะเป็ น การให้กู้ย มื เงิน โดยให้ถ ือ ว่า การ
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ให้บ ริษ ัท ดัง กล่า วกู้ย มื เงิน เป็ น การลงทุน ในทรัพ ย์สนิ หลัก โดยทางอ้อม
ด้วย
2.3

ต้องมีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม
ทัง้ ในชัน้ ของกองทรัส ต์แ ละในชัน้ ของบริษ ัท ที่ก องทรัส ต์เ ป็ น ผู ้ถ ือ หุ ้น
ดังนี้
2.3.1 การประเม นิ มูล ค่า ในชั น้ ของกองทร สั ต์ ให้เ ป็ น ไปตาม
หลัก เกณฑ์ต ามที่ก าหนดไว้ใ นข้อ 1.5 ข้า งต้น โดยให้ค านึง
ภาระภาษีข องบริษ ัท ที่ก องทรัสต์เ ป็ น ผู้ถ ือ หุ ้น และปั จ จัย อื่น ที่
อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดย
ทางอ้อมด้วย
2.3.2 การประเมินมูลค่าในชัน้ ของบริษัทที่กองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้น ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.5 ข้างต้น
2.3.3 มีก ารประเมิน มูลค่า ทรัพ ย์สนิ อื่น ที่บ ริษ ัท ที่ก องทรัสต์เ ป็ น ผู้ถ ือ
หุ้นได้ลงทุนไว้ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก)

ใช้ม ูล ค่า ยุต ธิ รรมตามหลัก เกณฑ์เ กีย่ วกับ การก าหนด
มูล ค่า ยุต ธิ รรมของเงิน ลงทุน ทีอ่ อกโดยสมาคมบริษ ทั
จัดการลงทุนโดยอนุ โลม

(ข)

ในกรณีทหี่ ลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกาหนดมูลค่า
ยุต ธิ รรมของทรัพ ย์สนิ ใด ให้ใ ช้ม ูลค่า ทีเ่ ป็ น ไปตามหลัก
วิชาการอันเป็ นทีย่ อมรับหรือมาตรฐานสากล

2.3.4 ในกรณีที่ก องทรัสต์ม กี ารลงทุน ในตราสารหนี้หรือ สัญ ญาที่ถอื
เป็ น การลงทุน โดยทางอ้อ ม ต้อ งมีก ารประเมิน มูล ค่า ตราสาร
หรือสัญญาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ด้วย
2.3.5 ผู ้จ ดั การกองทรัส ต์แ สดงได้ว ่า มีม าตรการหรือ กลไกที่จ ะท า
ให้ท รัส ตีแ ละผู ้จ ดั การกองทรัส ต์ส ามารถดูแ ลและควบคุม ให้
บริษ ัท ด งั กล่า วด าเนิน การให้เ ป็ น ไปในท านองเดีย วกับ
หลัก เกณฑ์ที ่ก าหนดไว้ส าหรับ กองทรัส ต์ที ่ม กี ารลงทุน ใน
ทรัพ ย์สนิ หลัก โดยตรง เว้น แต่ใ นกรณีของหลักเกณฑ์เ กี่ย วกับ
อัต ราส่ว นการกู้ย มื เงิน ตามที่กาหนดไว้ใ นสัญ ญา จะพิจ ารณา
เฉพาะในชัน้ ของกองทรัสต์กไ็ ด้
3.

กองทรัส ต์ อ าจได้ม าซึ่ง ทรัพ ย์สิน อื่น นอกจากทรัพ ย์สิน หลัก โดยการลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทรัสต์สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ใน
สัญญา

ส่วนที่ 2.10 หน้า 9

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

4.

กองทรัสต์ต้องไม่เข้าทาสัญญาการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักกับบุคคลที่มลี กั ษณะ
ดังต่ อไปนี้ หากบุคคลนัน้ เองหรือบุคคลอื่ นที่บุคคลดังกล่าวควบคุมได้จะมีส่ว น
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเป็ นบริษทั ทีม่ หี ุน้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พจิ ารณาการมีลกั ษณะตามที่
กาหนดในข้อ 4.1.1
4.1

ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อ นวัน ยื่น คาขออนุ ญ าตเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์
บุคคลดังกล่าวต้องไม่มลี กั ษณะดังต่อไปนี้
4.1.1 เคยมีป ระวัต ิฝ่ าฝื น หลัก เกณฑ์ห รือ เงื่อ นไขเกี่ย วกับ การเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มนี ัยสาคัญ
4.1.2 เคยถูก สานัก งาน ก.ล.ต. ปฏิเ สธคาขออนุ ญ าตเสนอขายหุ ้น ที่
ออกเนื่องจากมีเหตุท่มี นี ัยสาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการ
บริหารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)

อาจไม่สามารถปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็ นธรรม โดย
อาจมีการเอือ้ ประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึง่
จะท าให้ไ ด้เ ปรีย บผู ถ้ อื หุ น้ รายอื ่น หรือ ได้ป ระโยชน์
มากกว่าผูถ้ อื หุน้ รายอื่นโดยไม่สมควร

(ข)

อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ได้โดยทาให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งได้รบั ประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่
พึง ได้ตามปกติ หรือ โดยทาให้บริษทั เสียประโยชน์ทพี่ งึ
ได้รบั

4.1.3 เคยถูก ส านัก งาน ก.ล.ต. ปฏิเ สธค าขออนุ ญ าตเสนอขาย
หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ เนื่องจากมีเหตุท่ที าให้สงสัยเกี่ยวกับ การ
เปิ ด เผยข้อ มูล ต่อ ประชาชนที่ไ ม่ค รบถ้ว น ไม่เ พีย งพอต่อ การ
ตัด สิน ใจลงทุน หรือ ทาให้ผู้ล งทุน สาคัญ ผิด ซึ่ง มีล กั ษณะเป็ น
การปกปิ ด หรือ อาพราง หรือ สร้า งข้อ มูล ที่อ าจไม่ม ีอ ยู่จ ริง ใน
รายการหรือการดาเนินการที่มนี ัยสาคัญ
4.1.4 เคยถอนคาขออนุ ญาตเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ โดยไม่มี
การชี้แ จงเหตุสงสัย ตามข้อ 4.1.2 หรือ ข้อ 4.1.3 ต่อ สานัก งาน
ก.ล.ต. หรือ โดยมีก ารชี ้แ จงแต่ไ ม่ ไ ด้แ สดงข้อ เท็จ จริง หรือ
เหตุผ ลอย่า งสมเหตุส มผลที่จ ะหัก ล้า งข้อ สงสัย ในเหตุ ต ามข้อ
4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 นัน้
4.2

ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยื่นคาขออนุ ญ าตเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์
บุคคลดังกล่าวเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพ ย์ เฉพาะในมูลเหตุเ นื่ อ งจากการดาเนิน การที่ม ลี กั ษณะหลอกลวง
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ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทัง้ นี้
ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ กฎหมายต่างประเทศ
4.3

อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดย
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เฉพาะในมูล เหตุเ นื่ อ งจากการดาเนิน งานที ่ม ี
ลัก ษณะหลอกลวง ฉ้อ โกง หรือ ทุจ ริต อัน เป็ น เหตุที่ท าให้เ กิด ความ
เสีย หายในวงกว้า ง ทั ง้ นี ้ ไม่ว ่า ตามกฎหมายไทยหรือ กฎ หมาย
ต่างประเทศ

4.4

เป็ น บุค คลที่ม เี หตุอ นั ควรสงสัย ว่า เป็ น การจัด รูป แบบเพื่อ ให้บุค คลทีม่ ี
ลักษณะตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 หลีกเลี่ยงมิให้สานักงาน ก.ล.ต.
ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 กับบุคคลที่
มีลกั ษณะดังกล่าวนัน้

วิ ธีการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ก่อนการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการดังต่อไปนี้
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 1. ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย เป็ นต้น
เพื่อ ประกอบการตัด สิน ใจลงทุน และการเปิ ด เผยข้อมูลที่ถูก ต้อ ง โดยในกรณีท่ี
เจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า ผูโ้ อนสิทธิการเช่าหรือผูโ้ อนสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์เป็ น
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มี ทป่ี รึกษา
ทางการเงินให้ความเห็นเกีย่ วกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวด้วย

2.

1.1

ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้อยตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

1.2

ในกรณีทก่ี องทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีเ่ ป็ น
การเช่าช่วง จะต้องจัดให้มีมาตรการป้ องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยา
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบังคับ
ตามสิทธิในสัญญาเช่า

การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม ต้องมีเงื่อนไขต่อไปนี้
2.1

2.2

ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
2.1.1

เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1.2

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์

2.1.3

สมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม

2.1.4

ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี)
อยู่ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสม

2.1.5

ผู้ท่มี สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรม ไม่มสี ่วนร่วมใน
การตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้

ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
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2.2.1

ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

2.2.2

ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่รอ้ ยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขน้ึ ไป ต้องได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย

2.2.3

ในกรณีทเ่ี ป็ นการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักทีม่ มี ลู ค่า ตัง้ แต่รอ้ ยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุม
ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่า 3/4 ของจ านวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

การคานวณมูลค่าของทรัพย์สนิ หลักในข้อนี้ ให้คานวณตามมูลค่าการได้ม า
ซึง่ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของแต่ละโครงการทีท่ าให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้
ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโครงการนัน้ ด้วย
2.3

กระบวนการขอความเห็น ชอบจากทรัสตี หรือ การขอมติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีมหี น้าทีด่ งั ต่อไปนี้
2.3.1

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ มีห น้ า ที่ใ นการจัด เตรีย มเอกสารขอความ
เห็นชอบหรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี โดยจะต้องแสดง
ความเห็นของตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมที่เป็ นไปตามข้อ 2.1
พร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูลประกอบทีช่ ดั เจน

2.3.2

ทรัส ตี มีห น้ า ที่ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่อ ให้
ความเห็นเกีย่ วกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่

ก า ร จ า ห น่ า ย ไ ป ซึ่ ง 1.
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ
อุปกรณ์ (ถ้ามี)

กองทรัสต์อาจจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ โดยการขาย และ/หรือโอน
สิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ในการจาหน่ ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ดงั กล่าว กองทรัสต์จะดาเนินการตามวิธกี ารที่กาหนดไว้
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

2.

กองทรัสต์อาจจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ อื่นนอกจากทรัพย์สนิ หลักที่กองทรัสต์ลงทุน
ในหรือมีไว้ได้

วิ ธีในการจาหน่ ายไปซึ่ ง 1.
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก แ ล ะ
อุปกรณ์ (ถ้ามี)
2.

ก่อนการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลัก ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้มกี ารประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้อยตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
การจ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์ สิน หลัก ต้ อ งมีส าระส าคัญ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
2.1

การจาหน่ายไปจะกระทาโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการ มีระบบในการ
อนุ ม ัติ และมีก ระบวนการขอความเห็น ชอบจากทรัสตีห รือ การขอมติท่ี
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ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
2.2

นโยบายการลงทุ น ใน 1.
ทรัพย์สินอื่น

2.

การจาหน่ ายทรัพย์สนิ หลักที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็ นไป
ตามที่กาหนดในข้อ 2.1 แล้ว จะต้องเป็ นกรณีท่เี ป็ นเหตุจาเป็ นและสมควร
โดยได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ดว้ ย
(ก)

การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบ 1 ปี นบั แต่วนั ทีกองทรัสต์ได้มา
ซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้

(ข)

การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์ได้มาซึง่ กรรมสิทธิ ์ ให้แก่เจ้า
ของเดิม

กองทรัส ต์ อ าจมีก ารลงทุ น ในทรัพ ย์สิน อื่น โดยจะต้ อ งเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1.1

ประเภทของทรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทรัสต์จะลงทุน จะต้องเป็ นไปตามข้อ 2 และ
ข้อ 3 ด้านล่างนี้

1.2

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวมทัวไปซึ
่ ง่ ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม

1.3

ในกรณี ท่ีลู ก หนี้ ต ามตราสารที่ก องทรัส ต์ ล งทุ น ผิด นั ด ช าระหนี้ หรือ มี
พฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนิ นการ
ตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเดียวกันทีก่ าหนดไว้สาหรับกองทุนรวมทัวไปที
่ อ่ อก
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม

ขอบเขตประเภททรัพย์สนิ อื่นทีก่ องทรัสต์จะลงทุน
2.1

พันธบัตรรัฐบาล

2.2

ตั ๋วเงินคลัง

2.3

พันธบัตรหรือหุน้ กูท้ ร่ี ฐั วิสาหกิจ หรือนิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
เป็ นผูอ้ อก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผูค้ ้าประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็ม
จานวนแบบไม่มเี งื่อนไข

2.4

เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย

2.5

บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มลี กั ษณะของ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง

2.6

ตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญ ญาใช้ เ งิน ที่ธ นาคาร บริษั ท เงิน ทุ น หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ ้าประกัน โดยไม่มี
ลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ทัง้ นี้ การรับรอง รับอาวัล หรือค้า
ประกัน แล้วแต่ กรณี ตามข้อนี้ ต้องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้
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จานวน หรือค้าประกันต้นเงินและดอกเบีย้ เต็มจานวนอย่างไม่มเี งื่อนไข
2.7

หน่วยลงทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา
สารแห่งหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มนี โยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
หรือเงินฝาก ทัง้ นี้ ในกรณีท่เี ป็ นหน่ วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.7.1

เป็ น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต่ า งประเทศที่อ ยู่ภ ายใต้ก าร
กากับดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้
ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส า มั ญ ข อ ง International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) ห รื อ เ ป็ น
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มกี ารซื้อขายในตลาด
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ท่ี เ ป็ นสมาชิ ก ของ World Federation of
Exchanges (WFE)

2.7.2

กองทุ น รวมต่ า งประเทศนั น้ มีน โยบายการลงทุ น ในทรัพ ย์ สิน
ประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์สามารถลงทุนหรือ
มีไว้ได้ และ

2.7.3

กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่

2.8

หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ หรื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ข อง
กองทรัสต์อ่นื ทัง้ นี้ เฉพาะทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย

2.9

ต รา สา รข อง Real Estate Investment Trust ที่ จ ั ด ตั ้ง ต า ม กฎ ห ม า ย
ต่ า งประเทศ ไม่ ว่ า กองทรัส ต์นั น้ จะจัด ตัง้ ในรู ป บริษัท กองทรัส ต์ หรือ
รูปแบบอื่นใด ทัง้ นี้ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.9.1

Real Estate Investment Trust นัน้ จัดตัง้ ขึน้ สาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่
และอยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดู แ ลของหน่ ว ยงานที่ก ากับ ดู แ ลด้า น
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organization of Securities Commissions
(IOSCO)

2.9.2

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุน้ สามัญของ
บริษัทที่มรี ายชื่ออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อ
ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง World Federation of
Exchanges (WFE) หรือ หุ้น สามัญ ของบริษัท ที่มีลัก ษณะธุ ร กิจ
เทียบเคียงได้กบั หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2.9.3

มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซือ้ คืนโดยผู้ออก
ตราสาร
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2.10 สัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า เฉพาะกรณี ท่ีท าสัญ ญาโดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งของกองทรัสต์
2.11 ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ตราสารอื่ น ตามที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3.

การลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้เช่า และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์
กองทรัส ต์ ส ามารถลงทุ น ในหุ้น ของนิ ติบุ ค คลซึ่ง เป็ น ผู้เ ช่ า และ/หรือ ผู้เ ช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ได้ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.1

สัญญาเช่ากาหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัสต์ และ

3.2

เป็ นการลงทุ น ในหุ้ น ที่ ใ ห้ สิท ธิพิ เ ศษเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอนุ ม ัติ ก าร
ดาเนินงานบางประการของนิตบิ ุคคล (Golden Share) ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
ในข้อบังคับของนิตบิ ุคคลนัน้ ไม่เกิน 1 หุน้

การจัด หาผลประโยชน์ 1.
ของกองทรัสต์

กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักได้โดยการให้เช่า การให้
เช่ า ช่ ว ง หรื อ การให้ ใ ช้ หรื อ การให้ บ ริ ก ารในท านองเดี ย วกั บ การให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดังกล่าวด้วย และห้ามมิ
ให้ดาเนินการในลักษณะใดทีเ่ ป็ นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่นทีก่ องทรัสต์
ไม่สามารถดาเนินการได้เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล
เป็ นต้น

2.

กองทรัสต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะนา
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปประกอบธุรกิจทีก่ องทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการได้เอง เช่น
ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้น โดยจะต้องมีขอ้ ตกลงทีใ่ ห้กาหนดค่า
เช่าส่วนใหญ่ เป็ นจานวนที่แน่ นอนไว้ล่วงหน้ า และหากจะมีส่วนที่อ้างอิงกับ ผล
ประกอบการของผู้เช่า และ/หรือผู้เช่าช่วง จานวนเงินค่าเช่าสูงสุดที่อา้ งอิงกับผล
ประกอบการนัน้ จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนเงินค่าเช่าทีก่ าหนดไว้แน่นอน
ล่วงหน้า

3.

กองทรัสต์จะไม่ให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลทีม่ เี หตุอนั ควร
สงสัยว่าจะนาอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ไปใช้ประกอบธุรกิจทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมาย โดยการให้เ ช่าในแต่ ละครัง้ จะจัด ให้มีข้อ ตกลงเพื่ อ ให้ก องทรัสต์
สามารถเลิกสัญญาเช่า และ/หรือเช่าช่วงได้หากปรากฏว่าผูเ้ ช่า และ/หรือผูเ้ ช่าช่วง
นาอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

4.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ นการดูแลรักษาทรัพย์สนิ หลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ
การจัดหารายได้ ซึง่ รวมถึงการจัดให้มกี ารประกันภัยทีเ่ พียงพอตลอดระยะเวลาที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักด้วย ซึง่ การประกันภัยนี้อย่างน้อยต้องครอบคลุม
ถึงการประกันวินาศภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความ
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รับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอ่ าจได้รบั ความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการ
ดาเนินการในอสังหาริมทรัพย์
5.

การจัดการกองทรัสต์จะกระทาโดยทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
จากทรัสตีซง่ึ ได้รบั การแต่งตัง้ ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามทีป่ รากฏในรายการเกีย่ วกับอานาจหน้าทีข่ องทรัสตีและ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ในการนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มี
อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบหลักในการกากับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผู้จดั การกองทรัสต์ และ
ผูร้ บั มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และในกรณีทก่ี องทรัสต์
ลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ หลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นดังกล่าว
จะดาเนิ นการโดยทรัสตี โดยจะเป็ น ไปตามที่ร ะบุ ไว้ในสัญญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ และ
สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ในกรณีท่ที รัสตีมคี วามประสงค์จะแก้ไขข้อกาหนด
สิทธิและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
หลัก ทรัสตีจะกระทาได้เมื่อได้ตกลงร่วมกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ก่อน และในกรณี
ทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถหาข้อยุตริ ่วมกันได้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัด
ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ โดยให้ผู้จดั การกองทรัสต์ดาเนินการจัด
ประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามวิธกี ารขอมติและการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทร่ี ะบุไว้
ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

การกู้ยืมเงิ นและก่อภาระ 1.
ผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์

กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันได้โดยจะต้องเป็ นการกูย้ มื เงินหรือ
ก่อภาระผูกพันเพื่อการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ซึ่ง
รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1.1

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

1.2

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม

1.3

ลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นใด ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนจะประกาศกาหนดให้เป็ นทรัพย์สนิ
หลัก

1.4

บริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

1.5

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พร้ อ มที่ จ ะใช้ ห าผลประโยชน์ รวมถึ ง การปรับ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ ข อง
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

1.6

ปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซม หรือ หามาทดแทนซึ่ง สัง หาริมทรัพ ย์ห รือ อุ ป กรณ์ ท่ี
เกี่ ย วข้ อ งกับ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ข องกองทรัส ต์ ห รื อ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี
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กองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พร้อมทีจ่ ะใช้หาผลประโยชน์
1.7

ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิม่ เติมบนทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่แล้วซึง่ เป็ นของกองทรัสต์
หรือที่กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองเพื่อประโยชน์ ในการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

1.8

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์

1.9

ชาระหนี้เงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันของกองทรัสต์

1.10 ปรับโครงสร้างเงินกูย้ มื เพื่อนาไปชาระหนี้เงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันฉบับเดิม
(Refinance)
1.11 ปรับโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์
1.12 ป้ องกันความเสีย่ งทางด้านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา และ/หรือป้ องกันความ
เสีย่ งทางด้านอัตราดอกเบีย้ อันเนื่องมาจากการกูย้ มื เงินหรือออกตราสารหนี้
1.13 เหตุจาเป็ นอื่นใดทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรสาหรับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะกูย้ มื เงินโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือ
สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ การกูย้ มื เงินเพื่อวัตถุประสงค์
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.5 ข้อ 1.6 หรือข้อ 1.7 ข้างต้น ผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
คานึงถึงกาหนดเวลาเช่าทีเ่ หลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย
2.

กองทรัสต์สามารถกู้ยมื เงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้โดย
วิธกี ารดังต่อไปนี้
2.1

การกูย้ มื เงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิตบิ ุคคล หรือสถาบันการเงิน
ทัง้ ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงบริษทั ประกันภัยซึง่ จัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายเกี่ย วข้อ งกับ ประกัน ภัย และกองทรัส ต์ อ าจพิจ ารณาให้
หลักประกันในการชาระเงินกูย้ มื ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กองทรัสต์อาจทา
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน (Derivative
Product) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลีย่ น และ/
หรืออัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึน้ จากการกู้ยมื เงินไม่ว่าทัง้ จานวนหรือบางส่วน
เช่ น สัญ ญาแลกเปลี่ย นอัต ราแลกเปลี่ย น (Cross Currency Swap) หรือ
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็ นต้น

2.2

กองทรัส ต์ส ามารถกู้ยืม เงิน หรือ ก่ อ ภาระผูก พัน ใด ๆ แก่ ท รัพ ย์สิน ของ
กองทรัสต์ได้ โดยวิธใี ดวิธหี นึ่งหรือหลายวิธรี ่วมกันในขณะใดขณะหนึ่ง ซึง่
หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าทาสัญญาไม่ว่าในรูปแบบใด
ทีม่ คี วามหมายหรือเนื้อหาสาระทีแ่ ท้จริงเข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน ดังนี้
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2.2.1

การกู้ยืม เงิน ขอสิน เชื่อ เบิก เงิน เกิน บัญ ชีจ ากนิ ติบุ ค คล หรือ
สถาบันการเงิน ทัง้ ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง
บริษทั ประกันภัยซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายเกีย่ วข้องกับประกันภัย
และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลักประกันในการชาระเงินกู้ยมื
ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กองทรัสต์อาจทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
หรือ ซื้อ ขายตราสารอนุ พ ัน ธ์ท างการเงิน (Derivative Product)
เพื่อป้ องกันความเสีย่ งของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลี่ยน และ/
หรืออัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ จากการกู้ยมื เงินไม่ว่าทัง้ จานวนหรือ
บางส่ ว น เช่ น สัญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Cross
Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest
Rate Swap) เป็ นต้น หรือ

2.2.2

การออกตราสาร การออกตราสารหนี้ ไม่ว่าระยะสัน้ และระยะยาว
เพื่อ จ าหน่ า ยให้แ ก่ ผู้ล งทุ น ทัง้ ประเภทบุ ค คลและสถาบัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลักประกันที่เกี่ยวข้อง
กับการออกตราสารดังกล่าวด้วย

ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมในการกูย้ มื เงิน
เปลี่ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการ
กูย้ มื เงินหรือก่อภาระผูกพันตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องขอมติอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์เท่าที่ไม่ขดั กับ
กฎหมายและสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี องทรัสต์นาทรัพย์สนิ หลัก
ของกองทรัสต์ไ ปเป็ น หลัก ประกัน การช าระเงิน กู้ยืม ซึ่ง รวมถึง การเพิ่ม วงเงิน
หลักประกันให้แก่ผใู้ ห้กรู้ ายเดิมจากหลักประกันทีม่ อี ยู่แล้วตามวิธกี ารในข้อ 2.2 นี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ทรัสตีจ ะเป็ น ผู้ลงนามผูก พัน กองทรัสต์ใ นการเข้า ท าสัญ ญาเพื่อ กู้ยืม เงิน
เปลี่ย นแปลง หรือ ก่ อ ภาระผูก พัน เหนื อ ทรัพ ย์สิน ของกองทรัสต์ หรือ อาจมอบ
อานาจให้ผู้จดั การกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าวแทนได้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ที รัสตีมคี วามประสงค์จะแก้ไขข้อกาหนดสิท ธิและเงื่อนไขใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ดงั กล่าว ทรัสตีจะกระทาได้เมื่อได้ตกลงร่วมกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
ก่อน และในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถหาข้อยุตริ ่วมกันได้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ โดยให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
ด าเนิ น การจัด ประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ต ามวิธีก ารขอมติแ ละการประชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
3.

การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ไม่ว่ากระทาด้วยวิธกี ารใด ต้องไม่มลี กั ษณะ ดังนี้
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4.

3.1

มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทานองเดียวกับข้อกาหนดของหุน้ กูท้ ใ่ี ห้ไถ่ถอนหุน้ กู้
เมื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond)

3.2

ให้สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุน้

3.3

มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้นแต่เป็ นกรณีทเ่ี ข้าลักษณะทีค่ รบถ้วนดังนี้

3.4

3.3.1 ให้สทิ ธิลูกหนี้ในการชาระหนี้คนื ก่อนกาหนด (callable) หรือให้สทิ ธิ
กองทรัสต์ในการเรียกให้ลกู หนี้ชาระหนี้คนื ก่อนกาหนด (puttable)
3.3.2 กาหนดดอกเบีย้ หรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็ นอัตราทีผ่ นั
แปรตามอัตราดอกเบีย้ ของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบีย้ อื่น
3.3.3 ไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ หรือผลตอบแทนทีอ่ า้ งอิง
กับปั จจัยอ้างอิงอื่นเพิม่ เติม
มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์

ในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารกูย้ มื เงิน ให้มูลค่าการกูย้ มื ไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกูย้ มื เงินเพิม่ เติม
4.1

ร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

4.2

ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ในกรณีท่กี องทรัสต์มี
อันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ซึง่ เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับโดยสถาบันการ
จัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่
เกิน 1 ปี ก่อนวันกูย้ มื เงิน

การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทาสัญญา
ไม่ว่าในรูปแบบใดทีม่ คี วามมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระทีแ่ ท้จริงเข้าลักษณะเป็ นการ
กูย้ มื เงิน
5.

การท าธุร กรรมระหว่าง 1.
กองทรัส ต์ ก ับ ผู้จ ัด การ 2.
กองทรัส ต์ ห รื อ บุ ค คลที่

การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ ให้กระทาได้เฉพาะกรณีทจ่ี าเป็ นและเกีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
5.1

การก่ อ ภาระผู ก พัน ซึ่ง เกี่ย วเนื่ อ งกับ การท าข้อ ตกลงหลัก ที่ก องทรัส ต์
สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 และกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น การนาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกัน
การชาระเงินกูย้ มื ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

5.2

การก่อภาระผูกพันทีเ่ ป็ นเรื่องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็ นเรื่องปกติในการ
ทาธุรกรรมประเภทนัน้

ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
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เกี่ ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์

2.1

ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ฉบับนี้และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว

2.2

ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมที่มมี ูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ
0.03 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ขน้ึ ไป แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
ต้ อ งได้ร ับ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ดว้ ย

2.3

ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป หรือเกินร้อย
ละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้อง
ได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง

ในกรณีทธ่ี ุรกรรมตามข้อ 2 นี้ เป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก การ
คานวณมูลค่าจะคานวณตามมูลค่าการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สนิ ทัง้ หมด
ของแต่ละโครงการทีท่ าให้โครงการนัน้ ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ที่
เกีย่ วเนื่องกับโครงการนัน้ ด้วย
3.

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ีประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ต้องเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์โดยอนุโลม และในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทป่ี ระชุม
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที่ ปรึกษาทางการเงิน
และ/หรือทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อประกอบการขอมติทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ย

การอนุมตั ติ ามข้อ 2 และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ปี ระชุม
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามข้อ 3 จะกาหนดข้อยกเว้นสาหรับการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ท่ีได้แสดงข้อมูลไว้
อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนก็
ได้ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์ให้แก่
ผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่เกินอัตราที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่ ว ยทรัส ต์ และ/หรือ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้แ ก่ บุ ค คลที่ เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์เนื่องจากการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติมไม่เกินอัตราหรือ
มูลค่าทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และ/หรือการให้
เช่าหรือให้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา แก่ผเู้ ช่าหรือผูเ้ ช่า
ช่วงทรัพย์สนิ รายใหม่ซง่ึ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยมีขอ้ ตกลงใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่ตามเดิมหรือไม่แย่ไปกว่าเดิม ซึ่งเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้
สิทธิและการกระทาการฉบับที่กองทรัสต์ได้เข้าทาและลงนามกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จากัด (มหาชน) ครัง้ ทีไ่ ด้มกี ารลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
การท าธุ ร กรรมที่ เป็ น 1.
ก า ร ขั ด แ ย้ ง ท า ง

ในการจัด การกองทรัส ต์ ห้า มมิใ ห้ท รัส ตีก ระท าการใดอัน เป็ น การขัด แย้ ง กับ
ประโยชน์ ของกองทรัสต์ ไม่ ว่ า การกระทานั น้ จะต้อ งเป็ นไปเพื่อ ประโยชน์ ของ
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ผลประโยชน์ ระหว่ า ง
กองทรัสต์กบั ทรัสตี

ทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่ืน เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่
เป็ นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จดั การกองทรัสต์ในลักษณะที่ เป็ นธรรม
และได้เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้รบั ประโยชน์ ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว
ตามที่กาหนดในข้อ 3 โดยผู้รบั ประโยชน์ท่ีได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการ
คัดค้านตามที่กาหนดในข้อ 4 ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2.

3.

ทรัสตีจะกระทาการใดที่เป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ ของกองทรัสต์ หรืออาจทา
ให้ท รัสตีข าดความเป็ น อิสระมิได้ เว้น แต่ เ ป็ น ธุ ร กรรมที่เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
2.1

เป็ นธุรกรรมที่มมี าตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรม
ของธุรกรรมดังกล่าว

2.2

ในกรณีท่เี ป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทราบก่อ นอย่ า ง
เพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้านหรือคัดค้านในจานวนที่น้อยกว่า
หลักเกณฑ์ตามทีก่ าหนดในข้อ 4

การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถอื เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ห รือ ผู้ ลงทุ น ก่ อ นการเข้า ท าธุ ร กรรมที่ เ ป็ น การขัด แย้ง กับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์
3.1

เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทีเ่ กีย่ วกับเรื่องดังกล่าว หรือช่องทางอื่นใดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึง
ข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัวถึ
่ ง

3.2

มีร ะยะเวลาในการเปิ ด เผยข้อ มูลที่สมเหตุ สมผล ซึ่ง ต้อ งไม่น้ อ ยกว่า 14
วัน

3.3

มีก ารเปิ ด เผยช่อ งทาง วิธีก าร และระยะเวลาในการแสดงการคัด ค้านที่
ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน เว้นแต่ ในกรณีท่ีมี
การขอมติผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่ อ เข้า ท าธุ ร กรรมดัง กล่ า ว ให้ก ารคัด ค้า น
กระทาในการขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์นัน้

4.

ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารที่มกี ารเปิ ดเผย
ตามข้อ 3.3 ในจานวนเกินกว่าหนึ่งในสีข่ องจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ีจาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด ทรัส ตีจ ะกระท าหรือ ยิน ยอมให้มีก ารท าธุ ร กรรมที่ เ ป็ น การขัด แย้ง กับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

5.

ในกรณีการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรัสต์กบั
ทรัสตี หากคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ ี
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อ านาจตามกฎหมาย ได้แ ก้ไ ขเปลี่ย นแปลง เพิ่ม เติม ประกาศ ก าหนด สังการ
่
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น กองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของ ผู้จ ัด การกองทรัสต์มีห น้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการจัด ทาและเปิ ด เผยข้อ มูลของ
กองทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทรัสตี และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึง
กองทรัสต์
การจัดส่งรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่ วยทรัสต์ พร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
ทัง้ นี้ การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุ น ที่ ทจ. 51/2555 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารรายงานการเปิ ด เผยข้อมูล
เกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของทรัสต์เพื่ อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม และกฎหมายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
การจ่ า ยประโยชน์ ต อบ 1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของกาไรสุทธิทป่ี รับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2
แทนแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
ครัง้ และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีทม่ี ี
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี ยกเว้นในปี 2560 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จะไม่มกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์
อาจพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงื่อนไขในข้อนี้ในปี 2561
ก าไรสุ ท ธิท่ีป รับ ปรุ ง แล้ ว ตามข้อ นี้ ให้ ห มายถึ ง ก าไรที่ป รับ ปรุ ง ด้ ว ยรายการ
ดังต่อไปนี้
(1)

การหักกาไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการ
สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมทัง้ การปรับปรุงด้วย
รายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะ
เงินสดของกองทรัสต์

(2)

การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื หรือภาระผูกพันจาก
การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ตามวงเงินทีไ่ ด้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสือชีช้ วน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี

2. ในกรณีท่กี องทรัสต์มกี าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์อาจ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนจากกาไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
3. ในกรณีท่ผี ู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนได้ในระยะเวลา
ดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ในกรณี ท่ีก องทรัส ต์ ย ัง มีย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะไม่ จ่ า ย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนทีจ่ ะประกาศจ่ายต่อ
หน่ วยทรัสต์ระหว่างปี บญ
ั ชีหรือรอบปี บญ
ั ชีใดมีมูลค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นัน้ และให้ยกไป
จ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธกี ารจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่
กาหนดไว้
6. สาหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ เว้นแต่กรณีทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แ ก้ไ ขเปลี่ย นแปลง เพิ่ม เติม
ประกาศ ก าหนด สัง่ การ เห็น ชอบ และ/หรือ ผ่ อ นผัน เป็ นอย่ า งอื่น ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้
7. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการ
ถือหน่ วยของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์แต่ละราย ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่ถี ือหน่ วยทรัสต์เกินกว่า อัตรา
หรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนที่
เกินหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไ่ ม่
อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่ วยทรัสต์รายอื่นตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
8. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียน และ
อัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้งผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุ ดทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็ นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ หรือเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามชื่อ
และทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
10. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์ไม่ใช้สทิ ธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจานวนใดภายในอายุ
ความใช้สทิ ธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ไม่นาประโยชน์ตอบแทนจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต์
การจากัดสิ ทธิ ในการรับ 1. การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี
ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่ างด้าวต้องเป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ ท่ี
ประโยชน์ ตอบแทน การ
กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 หรือประกาศอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และทีไ่ ด้มกี าร
จัดการกับประโยชน์ตอบ
แก้ไขเพิม่ เติม
แทน และสิ ทธิ ออกเสี ยง
ล ง ค ะ แ น น ข อ ง ผู้ ถื อ 2. ในกรณีทก่ี องทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทต่ี งั ้ อยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย
หน่ วยทรัสต์
กฎ หรือข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์นนั ้ กาหนดสัดส่วนการลงทุนของ
ผูล้ งทุนต่างด้าวไว้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั สรรหน่ วยทรัสต์แก่ผลู้ งทุนต่างด้าวให้
เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ หรือ ข้อ ก าหนดนัน้ ด้วย ในกรณี ท่ีก องทรัสต์ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับ อสัง หาริม ทรัพ ย์นัน้ มีก ารก าหนดสัด ส่ ว นการลงทุ น ของผู้ล งทุ น ต่ า งด้า วไว้
แตกต่างกัน ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั สรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนทีก่ าหนดไว้ต่ าสุด
ของบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกาหนดนัน้
3. ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์ถือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็ นไปตามข้อ 1.
หรือข้อ 2. ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้า
ถึงข้อจากัดสิทธิเกีย่ วกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับผลประโยชน์ตอบแทน
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์รหู้ รือควรรูถ้ งึ เหตุดงั กล่าว
4. ผู้ถือหน่ วยทรัสต์รายใดหรือ กลุ่ มบุ คคลเดียวกันที่ถือหน่ วยทรัสต์เ กิน กว่า อัต รา
หรือไม่เป็ นไปตามข้อ 1. หรือข้อ 2. จะมีขอ้ จากัดสิทธิในการรับผลตอบแทน โดยจะ
ไม่มสี ทิ ธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทัง้ นี้ เฉพาะในส่วนทีเ่ กิน
กว่าอัตราหรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วน
ที่ไม่อาจจ่ายแก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์รายอื่นตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
5. ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี้มขี อ้ จากัดสิทธิในการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5.1

ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ กิน กว่ า อัต ราหรื อ ไม่ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในตามข้อ 1. หรือข้อ 2. เฉพาะในส่วนทีเ่ กินกว่าอัตรา
หรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว

5.2

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องทีข่ อมติ

สิ ทธิ หน้ าที่ และความ 1.
รับผิดชอบของทรัสตี

ทรัสตีต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามและเป็ นผู้ได้รบั อนุ ญาตจาก
สานัก งาน ก.ล.ต. ให้ป ระกอบธุ ร กิจ เป็ น ทรัสตี ทัง้ นี้ ระหว่ า งการปฏิบ ัติหน้ าที่
เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าทรัสตีขาดความเป็ น
อิสระตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงั กล่าว
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้ แสดงมาตรการทีส่ มเหตุสมผลและน่ าเชื่อได้ว่าจะทา
ให้ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีป่ รากฏ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ดาเนินการตามมาตรการทีแ่ สดงไว้นนั ้ เว้นแต่ สานักงาน
ก.ล.ต. จะมีคาสังเป็
่ นอย่างอื่น

2.

ทรัสตีต้องปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ท่ดี ที ส่ี ุด
ของผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผู้ลงทุ น
(ถ้ า มี) และต้ อ งไม่ มีข้อ จ ากัด ความรับ ผิด ของทรัส ตีใ นกรณี ท่ีไ ม่ ป ฏิบ ัติห น้ า ที่
ดังกล่าว

3.

ทรัสตีมหี น้าทีต่ ดิ ตามดูแลให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ หรือผูร้ บั มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี)
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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4.

ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ด้ว ยทุกครัง้ และให้ความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ขอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ลงมติว่า เป็ นกรณีท่เี ป็ นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ และหากมีการขอมติทป่ี ระชุมผู้
ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีต้องตอบข้อซักถามและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องหรือไม่ หรือทักท้วงและแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบว่าการ
ดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ ในกรณีทก่ี ารดาเนินการนัน้ ไม่เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

5.

ทรัสตีมหี น้าทีบ่ งั คับชาระหนี้หรือดูแลให้มกี ารบังคับชาระหนี้เพื่อให้เป็ นไปตามข้อ
สัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลอื่น

6.

ทรัสตีมหี น้าทีเ่ ข้าจัดการกองทรัสต์ในกรณีทไ่ี ม่มผี จู้ ดั การกองทรัสต์ หรือมีเหตุทท่ี า
ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ไว้ในประกาศที่ กร. 14/2555 และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

7.

ทรัสตีมีสิท ธิ หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบอื่น ตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ กร.
14/2555 และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

8.

ทรัสตีมีหน้ าที่บริหารและจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สนิ อื่น ๆ ของกองทรัสต์
นอกจากทรัพย์สนิ หลัก รวมทัง้ ดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ นเพื่อให้การบริหารทรัพย์สนิ
อื่น ๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สนิ หลักเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์แ ละ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั การ
กองทรัสต์ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ หลักแทนทรัส
ตี

9.

ทรัสตีมหี น้าทีใ่ นการแก้ไขสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ตามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต.

10. ห้ามทรัสตีนาหนี้ท่ตี นเป็ นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นทรัส ตี ไ ปหัก กลบลบหนี้ ก ับ หนี้ ท่ีบุ ค คลภายนอกเป็ นลู ก หนี้ ท รัส ตี อ ัน สืบ
เนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ในกรณีท่มี กี ารฝ่ าฝื นข้อกาหนดในข้อนี้ ให้การ
กระทาเช่นนัน้ เป็ นโมฆะ
11. ในกรณีทท่ี รัสตีเข้าทานิตกิ รรมหรือทาธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกให้ทรัสตี
แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี
และต้องระบุในเอกสารหลักฐานของนิตกิ รรมหรือธุรกรรมนัน้ ให้ชดั แจ้งว่าเป็ นการ
กระทาในฐานะทรัสตี
12. ให้ทรัสตีจดั ทาบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอ่นื ๆ ของทรัสตี
ในกรณีท่ที รัสตีจดั การกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทัง้ นี้ โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั ด้วย และในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีตอ้ งแยกทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ ที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สนิ อื่น
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ที่ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีทท่ี รัสตีจดั การกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้อง
แยกทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้วย
13. ในกรณีท่ที รัสตีมไิ ด้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 12. จนเป็ นเหตุให้ทรัพย์สนิ ของ
กองทรัส ต์ ป ะปนอยู่ ก ับ ทรัพ ย์ สิน ที่เ ป็ นส่ ว นตัว ของทรัส ตี จ นมิอ าจแยกได้ว่ า
ทรัพย์สนิ ใดเป็ นของกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ใดเป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นส่วนตัวของทรัส
ตีเอง ให้สนั นิษฐานดังนี้
13.1 ทรัพย์สนิ ทีป่ ะปนกันอยู่นนั ้ เป็ นของกองทรัสต์
13.2 ความเสียหายและหนี้ทเ่ี กิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ทีป่ ะปนกันอยู่นัน้ เป็ น
ความเสียหายและหนี้ทเ่ี ป็ นส่วนตัวของทรัสตี
13.3 ผลประโยชน์ ท่ีเ กิด จากการจัด การทรัพ ย์สิน ที่ป ะปนกัน อยู่ นั น้ เป็ น ของ
กองทรัสต์ ทรัพย์สนิ ที่ปะปนกันอยู่ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สนิ ที่ถูก
เปลีย่ นรูปหรือถูกเปลีย่ นสภาพไปจากทรัพย์สนิ ทีป่ ะปนกันอยู่นนั ้ ด้วย
14. ในกรณีทท่ี รัสตีมไิ ด้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 12. จนเป็ นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละ
กองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สนิ ใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้สนั นิ ษฐานว่า
ทรัพย์สนิ นัน้ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทีถ่ ูกเปลีย่ นรูปหรือถูกเปลีย่ นสภาพไปจากทรัพย์สนิ
นัน้ และประโยชน์ใด ๆ หรือหนี้สนิ ที่เกิดขึน้ จากการจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ น
ของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สนิ ทีน่ ามาเป็ นต้นทุนทีป่ ะปนกัน
15. การจัดการกองทรัสต์เ ป็ น เรื่ องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้อ่ืน
จัดการกองทรัสต์มไิ ด้ เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
15.1 สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
15.2 การทาธุรกรรมที่มใิ ช่เรื่องที่ต้องทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้องใช้วชิ าชีพ
เยีย่ งทรัสตี
15.3 การท าธุ ร กรรมที่โ ดยทัว่ ไปผู้เ ป็ นเจ้า ของทรัพ ย์ สิน ซึ่ง มีท รัพ ย์สิน และ
วัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึง
กระทาในการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน
15.4 การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทาสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ หรือการ
ปฏิบตั งิ านด้านการสนับสนุนให้บริษทั ในเครือของทรัสตีหรือผูอ้ ่นื ดาเนินการ
ได้
15.5 กรณี อ่ืน ใดที่ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ เ ป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบและด าเนิ น การตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555
ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 ซึ่ง รวมถึง กรณี ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการ
แทน หรือมีข้อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ในกรณี
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ที่ทรัสตีฝ่าฝื นบทบัญญัติข้างต้น ให้การที่ทาไปนัน้ ผูกพันทรัสตีเป็ น การ
ส่วนตัวไม่ผกู พันกองทรัสต์
16. ในกรณีทท่ี รัสตีมอบหมายให้ผอู้ ่นื จัดการกองทรัสต์โ ดยชอบตามข้อ 15. ทรัสตีต้อง
เลือกผูร้ บั มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทัง้ ต้องกากับดูแลและ
ตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่
โดยต้ อ งก าหนดมาตรการในการด าเนิ น งานเกี่ย วกับ การมอบหมายงานตาม
หลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เรื่อ ง
ระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรั
่
สตี ดังนี้
16.1 การคัดเลือกผู้ท่สี มควรได้รบั มอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้าน
ระบบงานและบุคลากรของผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมาย ตลอดจนการขัดกัน ทาง
ผลประโยชน์ของผูร้ บั มอบหมายงานและกองทรัสต์
16.2 การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ขิ องผูไ้ ด้รบั มอบหมายงาน
16.3 การดาเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายไม่เหมาะสมทีจ่ ะ
ได้รบั มอบหมายงานอีกต่อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ขิ องทรัส
ตีในกรณีดงั กล่าวได้
17. ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรัสตีรายใหม่
เข้ารับหน้าที่ มีการจัดการกองทรัสต์ทไ่ี ม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ท
รัส ต์ ห รือ พ.ร.บ. ทรัส ต์ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ก องทรัส ต์ เ สีย หาย ให้ท รัส ตีร ายใหม่
ดาเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายทีต่ ้องรับผิด และติดตามเอาทรัพย์สนิ
คืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้ จะได้ทรัพย์สนิ มาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิม
หรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์จะถูกเปลีย่ นรูปหรือถูกเปลีย่ นสภาพไปเป็ น
ทรัพย์สนิ อย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน
และไม่รหู้ รือไม่มเี หตุอนั ควรรูว้ ่าทรัพย์สนิ นัน้ ได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิ
ชอบ
18. ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อ่นื จัดการกองทรัสต์โดยชอบตาม
ข้ อ 15. หากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ทรั ส ตี ต้ อ งช าระเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ให้ ก ั บ
บุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความ
จาเป็ นอันสมควร ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้น
แต่ สญ
ั ญาก่อ ตัง้ ทรัสต์ก าหนดไว้ให้ก ารชาระเงิน หรือทรัพ ย์สิน อื่น นัน้ เป็ น ภาระ
ของทรัสตี
สิทธิท่จี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็ นบุรมิ สิทธิท่ที รัสตีมอี ยู่
ก่อนผูร้ บั ประโยชน์และบุคคลภายนอกทีม่ ที รัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์
และเป็ นสิทธิทอ่ี าจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จาต้องรอให้มกี ารเลิกทรัสต์ และในกรณี
ทีม่ คี วามจาเป็ นต้องเปลีย่ นรูปหรือเปลีย่ นสภาพทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์เพื่อให้มเี งิน
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หรือทรัพย์สนิ คืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมอี านาจดาเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระทา
โดยสุจริต
เพื่อประโยชน์ ในการคุ้มครองทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารให้ทรัสตีปฏิบตั เิ กีย่ วกับการชาระ
เงินหรือทรัพย์สนิ อื่นที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีให้กบั บุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง
หรือการใช้สทิ ธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้
19. ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สทิ ธิตามข้อ 18. จนกว่าทรัสตีจะได้ชาระหนี้ทม่ี อี ยู่ต่อกองทรัสต์
จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ เป็ นหนี้ท่อี าจหักกลบลบหนี้กนั ได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
20. ในกรณีทท่ี รัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือ
พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ แก่กองทรัสต์ อย่างไรก็
ตามในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็ น
อย่างอื่นให้ต่างไปจากที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ก็ไ ด้ และหากทรัสตีไ ด้
จัดการตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบนัน้ ด้วยความสุจริตและเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของ
กองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จาต้องรับผิด
21. ทรัสตีต้องดูแลให้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์มสี าระสาคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
โดยในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ให้ทรัสตีดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
21.1 ดูแลให้การแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ให้เป็ นไปตามวิธกี ารและ
เงื่อ นไขที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อ ตัง้ ทรัสต์ และเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
21.2 ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้ไม่เป็ นไปตามข้อ
21.1 ให้ท รัสตีดาเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ท่ีระบุไ ว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
21.3 ในกรณี ท่ีหลักเกณฑ์เ กี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์หรือการจัดการ
กองทรัสต์ท่อี อกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ท่ไี ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั ้ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้
หรือตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่
22. ทรัสตีตอ้ งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์หรือผู้รบั มอบหมายราย
อื่น (ถ้ามี) ดาเนินการในงานที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
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ฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้หมายความ
รวมถึงการทาหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้ดว้ ย
22.1 การดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทาโดยผู้จดั การกองทรัสต์ท่ี
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์
ตัง้ อยู่ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 24
22.2 การติ ด ตามดู แ ลและด าเนิ น การตามที่จ าเป็ นเพื่อ ให้ผู้ ร ับ มอบหมายมี
ลักษณะและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้รบั มอบหมายรายเดิม
และการแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบหมายรายใหม่
22.3 การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
22.4 การควบคุมดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
22.5 การแสดงความเห็น เกี่ย วกับ การด าเนิ น การหรือ การท าธุ ร กรรมเพื่อ
กองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รบั มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อ
ประกอบการขอมติท่ีป ระชุ ม ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ การเปิ ด เผยข้อ มู ล ของ
กองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน หรือเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
23. ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ให้ทรัสตีจดั ทารายงานเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับ
แต่รู้หรือพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว และดาเนินการเพื่อแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยา
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์ตามทีเ่ ห็นสมควร
24. ในกรณี ท่ีผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ไ ม่ ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้ ให้ท รัส ตีเ ข้า จัด การ
กองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้ องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหาย
อย่ า งร้า ยแรงต่ อ ประโยชน์ ข องกองทรัส ต์ ห รือ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ โ ดยรวม และ
ดาเนินการตามอานาจหน้าทีท่ ร่ี ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ ใน
การจัดให้มผี จู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ ทรัสตีทเ่ี ข้าจัดการกองทรัสต์จะมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ดัง กล่ า วจะต้อ งปฏิบตั ิตามขอบเขต หลัก เกณฑ์ และเงื่อ นไขที่ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์
25. ในกรณีทท่ี รัสตีเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทต่ี นทาหน้าทีเ่ ป็ นทรัสตี หากต้อง
มีการออกเสียงหรือดาเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคานึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวมและตัง้ อยู่บนหลักแห่งความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือ
กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดงั กล่าว
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26. ทรัสตีต้องจัดให้มกี ารจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ดาเนินการแทนได้ การจัดทาทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ต้องมี
รายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1 รายละเอียดทัวไป
่ ประกอบด้วย
26.1.1 ชื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี
26.1.2 จานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีต่ ราไว้ ทุนชาระแล้ว และวัน เดือน ปี ที่
ออกหน่วยทรัสต์
26.1.3 ข้อจากัดในเรื่องการโอน (ถ้ามี)
26.2 รายละเอียดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้วย
26.2.1 ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และทีอ่ ยู่ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
26.2.2 เลขทีห่ น่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจานวนหน่วยทรัสต์ทถ่ี อื
26.2.3 วัน เดือน ปี ทีล่ งทะเบียนเป็ นหรือขาดจากการเป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
26.2.4 วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบหน่ วยทรัสต์และออกใบหน่ วยทรัสต์แทน
(ถ้ามี)
26.2.5 เลขทีค่ าร้องขอให้เปลีย่ นแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน
(ถ้ามี)
26.2.6 การจานา/ เพิกถอนจานอง/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์
(ถ้ามี)
27. ทรัสตีต้องจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์มอบให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ ซึง่
อย่างน้ อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่ อไปนี้ เว้นแต่ การจัดทาหลักฐานตาม
ระบบของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์
27.1 มีข้อ มู ล ที่จ าเป็ น และเพีย งพอเพื่อ ให้ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ส ามารถใช้เ ป็ น
หลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การ
กองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
27.2 มีขอ้ มูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี
ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ นายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ เป็ นต้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้ ได้
27.3 มี ข้ อ มู ล ที่ แ สดงว่ า ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ไ ม่ ส ามารถขายคื น หรื อ ไถ่ ถ อน
หน่ วยทรัสต์ได้ และในกรณีทม่ี ขี อ้ จากัดสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ต้องระบุ
ข้อจากัดสิทธิเช่นว่านัน้ ไว้ให้ชดั เจน
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28. ภายใต้บงั คับของข้อ 27. ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียน
หลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีส่ ญ
ู หาย
ลบเลือ น หรือ ช ารุ ด ในสาระสาคัญ ทรัสตีต้อ งออกหรือ ดาเนิ น การให้มีก ารออก
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
ผู้จ ดั การกองทรัส ต์แ ละ 1.
ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามและเป็ นผูไ้ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามประกาศที่ สช.
29/2555 กาหนด

2.

ผู้จดั การกองทรัสต์มีห น้ าที่ต ามที่ไ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีใ นการดูแลจัด การ
กองทรัสต์ในส่วนทีเ่ ป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึง่ รวมถึงการลงทุน การกูย้ มื เงิน
เปลีย่ นแปลงและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ การเข้าทาสัญญา และ
การดาเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ รวมทัง้ การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์ และการนาส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตีซง่ึ รวมถึงข้อมูลตามที่ กาหนดในมาตรา
56 และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขเท่าทีส่ ญ
ั ญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ระบุไว้

3.

ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นรับดาเนินการในงานที่อยู่ในความ
รับ ผิด ชอบของตนแทนตนได้ โดยต้ อ งแสดงขอบเขตอ านาจหน้ าที่ข องผู้ร ับ
ดาเนินการดังกล่าวในสัญญาที่เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้องคัดเลือก
ผู้รบั ดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัด ระวัง รวมทัง้ กากับและตรวจสอบการ
ดาเนินการของผูร้ บั ดาเนินการด้วย โดยการมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน
นัน้ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมี
นัยสาคัญ

4.

ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ น
การเบิกจ่ายจากบัญชีดาเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้วงเงินที่ได้รบั การอนุ มตั ิ
จากทรัสตี และให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทาและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัส
ตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและสังจ่
่ ายได้ภายในระยะเวลา 5
วันทาการ นับจากวันทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ทรัสตี

5.

เมื่อมีการขอมติของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ทถ่ี ือหน่ วยทรัสต์ต้องใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในลักษณะทีเ่ ชื่อว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม

6.

ในการดาเนินธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
6.1

ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยใช้ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์
โดยรวม รวมทัง้ ต้อ งปฏิบ ัติให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์
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สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ กองทรัสต์ และ
มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

7.

6.2

ดารงเงิน ทุนให้เพียงพอต่ อการดาเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจ
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง

6.3

เปิ ด เผย ให้ค วามเห็น หรือ ให้ข้อ มูลที่มีค วามสาคัญ และเกี่ย วข้อ งอย่าง
เพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผูล้ งทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้
อย่างชัดเจน ไม่บดิ เบือน และไม่ทาให้สาคัญผิด

6.4

ไม่นาข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมเพื่ อ ตนเอง หรื อ ท าให้ เ กิ ด ความเสีย หาย หรื อ กระทบต่ อ
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

6.5

ปฏิบตั งิ านด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ในกรณีทม่ี คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องดาเนินการให้มนใจได้
ั่
ว่าผูล้ งทุนได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมและเหมาะสม

6.6

ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดาเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพทีก่ าหนดโดยสมาคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดย
อนุ โลม และไม่สนับสนุ น สังการ
่
หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการ
ปฏิบตั ฝิ ่ าฝืนกฎหมายหรือข้อกาหนดดังกล่าว

6.7

ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี หรือสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์
อย่างมีนยั สาคัญ หรือข้อมูลอื่นทีค่ วรแจ้งให้ทราบ

ในการทาธุรกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
7.1

ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการจาหน่ าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือ
การเข้าทาสัญญาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย

7.2

ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
7.2.1

การประเมิน ความพร้อ มของตนเองในการบริหารการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรือก่อน
ลงทุนเพิม่ เติมในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่
กรณี
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7.2.2

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและ
สอบทาน (การทา Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการ
ประเมิ น ความเสี่ย งด้ า นต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด จากการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ พร้อมทัง้ จัดให้มแี นวทางการบริหารความ
เสีย่ งด้วย ทัง้ นี้ ความเสีย่ งดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
เช่ น ความเสี่ย งที่อ าจเกิด จากการก่ อ สร้า งล่ า ช้า และการไม่
สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้ เป็ นต้น

8.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์

9.

ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพื่อให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาที่ไม่มสี ่วนได้เสียในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา แต่
เมื่อปรากฏว่าทีป่ รึกษาดังกล่าวเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
9.1

ดาเนินการให้ทป่ี รึกษาแจ้งการมีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณา

9.2

มิใ ห้ท่ีป รึก ษาผู้ท่ีมีส่ว นได้เ สีย ในเรื่อ งที่พิจ ารณาไม่ ว่ า โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนัน้

10. ให้ผู้จดั การกองทรัสต์เ ป็ น ผู้จดั ท าและรายงานการเปิ ด เผยข้อมูลเกี่ย วกับ ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศที่
ทจ. 51/2555 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม และส่ง
รายงานดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด ดังนี้
10.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์ โดยให้เป็ นไปตามแบบ
56-REIT
10.2 งบการเงินของกองทรัสต์ โดยให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
10.3 รายงานประจาปี โดยมีข้อมูลอย่างน้ อยตามที่ได้กาหนดไว้ในประกาศที่
ทจ .51/2555
10.4 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ได้แก่ รายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์แ ละมูลค่ า หน่ ว ยทรัสต์ รายงานการได้ม าหรือ จ าหน่ า ยไปซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
และในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทย่ี งั ก่อสร้างไม่แล้ว
เสร็จ ให้จดั ทาและส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
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ด้วย รายงานมูลค่าที่ตราไว้ของหน่ วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนชาระ
แล้ว
11. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่ วยงานอื่นใดที่มี
อานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สังการ
่
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนัน้
ก า ร ข อ ม ติ แ ล ะ ก า ร 1)
ประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์

ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถขอมติจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์ด้วยการจัดประชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เท่านัน้

2)

เหตุ ในการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ต้องเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในกรณี
ดังต่อไปนี้
1.

การประชุมสามัญประจาปี ซึง่ ต้องจัดให้มขี น้ึ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ปี บญ
ั ชีของกองทรัสต์

2.

การประชุมวิสามัญในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1)

เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์
เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์

(2)

เมื่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ซง่ึ ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เรียกประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผล
ในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนัง สือ นัน้ ทัง้ นี้ ผู้จดั การ
กองทรัส ต์ จ ะต้ อ งด าเนิ น การจัด ให้มีก ารประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์
ภายใน 1 เดือนนับแต่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

อนึ่ ง หากผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ น การจัด ให้ มีก ารประชุ ม ผุ้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์ภายในระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ทรัสตีจะดาเนินการจัดให้
มีการประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เองก็ได้
3.

การเรียกประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ทาหนังสือนัดประ
ชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่ อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทัง้ ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์อาจได้รบั จากการลงมติในเรื่องนัน้ โดยการ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ จะดาเนินการดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2.10 หน้า 34

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

3.1

กรณีทวไป
ั ่ ให้จดั ส่งให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม

3.2

กรณี ท่ีมีป ระกาศก าหนดหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกับ ระยะเวลาการจัด ส่ ง
หนัง สือ นัด ประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ไ ว้เ ป็ น การเฉพาะ ให้จ ัด ส่ง ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้อ งถิ่น
อย่างน้อย 1 ฉบับไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

4.

5.

6.

การมอบฉันทะ
4.1

ในการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์อาจมอบฉัน ทะให้
บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือ
มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทม่ี อบ
ฉันทะ

4.2

หนัง สือ มอบฉัน ทะนี้จะต้อ งมอบให้แก่ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือ ผู้ท่ี
ผู้จ ัด การกองทรัสต์ก าหนด ณ ที่ป ระชุ ม ก่ อ นผู้ร ับ มอบฉัน ทะเข้า
ประชุม

องค์ประชุม
5.1

การประชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ต้อ งมีผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์แ ละผู้ร ับ มอบ
ฉันทะจากผู้ถือหน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมด และต้อง
มี ห น่ ว ยทรั ส ต์ นั บ รวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม

5.2

ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมงและจ
่
านวนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ซง่ึ มาเข้าร่วมการ
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5.1 หากว่าการ
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รอ้ งขอ
ตามข้อ 2) 2. (2) ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์นัน้ มิได้ถูกเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่ วยทรัสต์ร้องขอ
ตามข้อ 2) 2. (2) ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์เรียกนัดประชุมใหม่และให้สง่
หนังสือเชิญประชุมไปยังผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาจัดส่งหนังสือเชิญประชุมครัง้ ก่อน ทัง้ นี้ ในการประชุมครัง้
หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ประธานทีป่ ระชุม
ให้ผู้จดั การกองทรัสต์แต่ งตัง้ กรรมการรายใดรายหนึ่งซึ่งเป็ นตัวแทนของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม ประธานในทีป่ ระชุมมี
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อ านาจและหน้ า ที่ใ นการดาเนิ น การประชุ ม ให้เ ป็ น ไปโดยเรีย บร้อ ย และ
ถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5 นี้ อย่างไรก็ดี ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มี
ส่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณา ให้ทรัสตีหรือตัวแทนของทรัสตีแต่งตัง้ บุคคล
หนึ่งเพื่อให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมสาหรับวาระนัน้ ๆ แทน
7.

วิธกี ารนับคะแนนเสียง
ให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์มคี ะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่ วยทรัสต์ทต่ี นถือ โดย
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนต้องไม่เป็ นผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียเป็ น
พิเศษในเรื่องทีพ่ จิ ารณา

8.

มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
8.1

ในกรณีทวไป
ั ่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

8.2

ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นการขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของ
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งหน่ วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิด
ตามข้อ 9
(1)

การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักที่มีมูลค่า ตัง้ แต่
ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(2)

การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ทม่ี ไิ ด้ระบุ
ไว้เป็ นการล่วงหน้าในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้

(3)

การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไปของกองทรั
่
สต์

(4)

การทาธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง
กั น กั บ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ซึ่ ง มี ข นาดรายการตั ้ง แต่
20,000,000 บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(5)

การเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

(6)

การถอดถอนหรือการแต่งตัง้ ทรัสตีตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ การเปลี่ย นแปลงทรัส ตี ตามที่ไ ด้ก าหนดไว้ใ นสัญ ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้

(7)

การถอดถอนหรื อ การแต่ ง ตั ง้ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ต าม
ข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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ตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้ และสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

9.

(8)

การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้ในเรื่องทีก่ ระทบ
สิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ

(9)

การเลิกกองทรัสต์

8.3

มติข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ท่ีจ ะเป็ น ผลให้ก องทรัสต์ห รือ การจัด การ
กองทรัสต์มลี กั ษณะทีข่ ดั หรือแย้งกับสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้ หรือ
หลักเกณฑ์อ่นื ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ถอื ว่ามติ
นัน้ ไม่มผี ลบังคับ

8.4

กรณี ท่ีมีป ระกาศก าหนดหลัก เกณฑ์เ กี่ย วกับ การขอมติแ ละการ
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ไว้เป็ นการเฉพาะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
เรื่องนัน้

การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ในกรณีท่มี กี าร
แบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิด
9.1

การขอมติในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทุกชนิด
เช่ น การเลิก กองทรัส ต์ เป็ น ต้ น ต้ อ งได้ร ับ คะแนนเสีย งของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์แต่ละชนิดเกินกึง่ หนึ่งของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงด้วย

9.2

การขอมติในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ชนิดหนึ่ง
ชนิดใด เช่น การคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยของหน่วยทรัสต์แต่ละ
ชนิ ด เพิ่ม เติมเป็ นต้น ให้ผู้จ ัด การกองทรัสต์ขอมติเ ฉพาะจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ชนิดนัน้

การแก้ไขเพิ่ มเติ มสัญญา 1.
ก่อตัง้ ทรัสต์

การแก้ไ ขเพิ่ม เติม สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ ฉ บับ นี้ ใ นเรื่อ งที่จ ะกระทบต่ อ สิท ธิท่ีมิใ ช่
สาระสาคัญของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์หรือเรื่องทีเ่ ห็นได้ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์
หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทาให้สทิ ธิของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ด้อยลง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่
ต้อ งได้ร ับ มติข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ห ากได้แ จ้ง ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์โ ดยการ
เปิ ด เผยผ่ า นตลาดหลัก ทรัพย์ฯ หรือ ช่ อ งทางอื่น ใดที่ผู้ถือ หน่ วยทรัสต์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างทัวถึ
่ ง และสานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว

2.

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับนี้ต้องไม่ขดั หรือแย้งกับเจตนารมณ์ใน
การก่ อ ตั ง้ กองทรัส ต์ และบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์ พ.ร.บ. ทรัส ต์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

3.

การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สัญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรัส ต์ ฉ บับ นี้ ใ นเรื่ อ งที่ ก ระทบสิท ธิข องผู้ ถื อ
ส่วนที่ 2.10 หน้า 37

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

หน่ วยทรัสต์ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
เว้นแต่เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมตามคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง
พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเงื่อนไขในข้อ 1
การเลิ กกองทรัสต์

1.

2.

เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
1.1

เมื่อจานวนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย

1.2

เมื่อ มีก ารจ าหน่ า ยทรัพ ย์ สิน หลัก และผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่
น้อยกว่า 500,000,000 บาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 ปี นับแต่ วนั ที่จาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สิน หลัก
ดังกล่าว

1.3

เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติให้เลิกกองทรัสต์ตามที่ ระบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์

1.4

กรณีทม่ี เี หตุตอ้ งเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผูท้ ่ี
มีคุ ณสมบัติเ หมาะสมในการเป็ น ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ร ายใหม่ ไ ด้ภ ายใน
ระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดนับแต่วนั ที่การปฏิบตั หิ น้าที่
ของผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมสิ้นสุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตาม
สมควรในการขอมติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พื่ อ แต่ ง ตั ง้ ผู้ จ ัด การ
กองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี้ ให้ทรัสตีขอมติท่ีประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ในการเลิก
กองทรัสต์

1.5

เมื่อ ศาลมีค าพิพ ากษาหรือ มีคาสัง่ ให้เ ลิก กองทรัสต์ ในกรณี ท่ีมีเหตุ ต้อง
เปลี่ย นแปลงทรัส ตีแ ต่ มิอ าจแต่ ง ตัง้ ทรัสตีร ายใหม่ เ พราะมีเ หตุ อ ัน มิอาจ
หลีกเลีย่ งได้ และผูม้ สี ่วนได้เสียได้รอ้ งขอต่อศาลให้มกี ารแต่งตัง้ ทรัสตีราย
ใหม่แล้ว แต่มอิ าจแต่งตัง้ ได้

การดาเนินการเมื่อเลิกกองทรัสต์
เมื่อมีการเลิกกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ให้ทรัสตีทาหน้าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม
จาหน่ าย และจัดสรรทรัพย์สนิ เพื่อชาระสะสางหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์
เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีกองทรัสต์ส้นิ สุดลงเนื่ องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี หรือ
ล้มละลาย ให้ผชู้ าระบัญชีหรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณีเป็ นผูร้ วบรวม
จาหน่ าย หรือจัดสรรทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์จนเสร็จสิ้น โดยให้เป็ นไปตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
2.1

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สนิ

2.2

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรทีต่ อ้ งชาระและทีค่ า้ งชาระ
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2.3

ค่าตอบแทนของบุคคลที่ศาลแต่งตัง้ เพื่อเข้าจัดการกองทรัสต์ หรือผู้ชาระ
บัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 ของ
พ.ร.บ. ทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ตามมาตรา
44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ และค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับการจัดการกองทรัสต์ท่ที รัสตีมสี ทิ ธิเรียกเอาจาก
กองทรัสต์ได้โดยชอบ และค่าตอบแทนทรัสตี

2.4

หนี้อย่างอื่น

ในกรณีทก่ี องทรัสต์มที รัพย์สนิ ไม่เพียงพอทีจ่ ะจัดสรรให้เป็ นค่าใช้จ่ายหรือชาระหนี้
ในลาดับใด ให้จดั สรรให้เป็ นค่าใช้จ่ายหรือชาระหนี้ ในลาดับนัน้ โดยวิธกี ารเฉลี่ย
ตามสัดส่วนของมูลหนี้
เมื่อ ได้ห ัก ค่า ใช้จ่า ยและชาระหนี้ ตามวรรคหนึ่ ง แล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สนิ
คงเหลือ ให้จดั สรรให้แต่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
น า ย ท ะ เ บี ย น นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึง ทรัสตี หรือผูท้ ร่ี บั มอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการ
ในฐานะนายทะเบีย นหน่ ว ยทรัสต์ ซึ่ง นายทะเบีย นหน่ ว ยทรัสต์ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ไ ด้ร ับ
หน่ วยทรัสต์
ใบอนุญาตการให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็ น
ผู้ท่ีต ลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ให้ค วามเห็น ชอบให้ด าเนิ น การแทนในฐานะนายทะเบีย น
หน่วยทรัสต์ ในเบือ้ งต้น ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารก่อตัง้ กองทรัสต์ ทรัสตีจะแต่งตัง้ ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ให้เป็ นนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์มหี น้าที่
ต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกาหนดไว้ ดังนี้
1.

การออกใบทรัสต์หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะดาเนินการ
ให้นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์จดั ทาใบทรัสต์หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์แ ละบุ ค คลอื่น ได้ โดยในกรณี ท่ีผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ขอให้น ายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนใบทรัสต์
หรือ หลัก ฐานแสดงสิท ธิใ นหน่ ว ยทรัส ต์เ ก่ า ที่สูญ หาย ลบเลือ น หรือ ช ารุ ด ใน
สาระส าคัญ นายทะเบีย นหน่ ว ยทรัส ต์ ต้อ งออกหรือ ด าเนิ น การให้มีก ารออก
ใบทรัสต์หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ภายในเวลา
อัน ควร ทัง้ นี้ นายทะเบีย นจะเรีย กเก็บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้น (ถ้ า มี) จากการ
ดาเนินการตามคาร้องขอของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวได้ตามจริง

2.

การจัด ท าทะเบีย นหน่ ว ยทรัส ต์ โดยทรัส ตี อ าจมอบหมายให้ น ายทะเบี ย น
หน่ วยทรัสต์เป็ นผู้จดั ทาทะเบียนหน่ วยทรัสต์ตามขอบเขตทีก่ าหนดไว้ในประกาศ
ที่ กร .14/2555 และประกาศอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง

3.

การโอนหน่วยทรัสต์ โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทป่ี ระสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์จะต้องแจ้ง
ความประสงค์ ก ารโอนหน่ ว ยทรัส ต์ ไ ปนายทะเบีย นหน่ ว ยทรัส ต์ โดยกรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วนในคาร้องขอการโอนหน่ วยทรัสต์ทล่ี งนามโดยผูโ้ อนและ
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ผู้รบั โอน พร้อมทัง้ แนบเอกสารประกอบการโอนหน่ วยทรัสต์ตามทีน่ ายทะเบียน
หน่วยทรัสต์จะกาหนด การโอนหน่วยทรัสต์ให้มผี ลบังคับและได้รบั การรับรองเมื่อ
นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์บนั ทึกรายชื่อผูร้ บั โอนในทะเบียนหน่ วยทรัสต์เรียบร้อย
แล้ว ทัง้ นี้ ผูโ้ อนจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามทีน่ าย
ทะเบียนหน่ วยทรัสต์กาหนด กรณี การโอนหน่ วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ผู้โอนจะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที่นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ และ/
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด
ทั ง้ นี้ ในกรณี ท่ี ก ารโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะท าให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร ายใดถื อ
หน่ ว ยทรัส ต์ เ กิน ข้อ จ ากัด ในการถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์มสี ทิ ธิปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ในกรณี
ที่ ก ารถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ไ ม่ เ ป็ นไปตามอัต ราที่ก าหนดในข้อ จ ากัด ในการถื อ
หน่วยทรัสต์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์หรือจากผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์จะต้องเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานอง
เดียวกัน
10.3 ช่องทางที่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์จะสามารถขอดูสาเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถขอดู
สาเนาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทาการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี
10.4 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
10.4.1 ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของ CPNREIT เป็ นบริษทั จากัดซึง่
จดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีทุนจดทะเบียนซึง่ เรียกชาระแล้ว 10 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ และมี CPN เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์จานวนร้อยละ 99.9997 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้ หมด โดยมีสรุปข้อมูลสาคัญของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
ชื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์

บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

เ ล ข ที่ 999/ 9 ถ น น พ ร ะ ร า ม 1 แ ข ว ง ป ทุ ม วั น เ ข ต ป ทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษทั

0105560104638
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โทรศัพท์

02-667-5555 ต่อ 1660

ทุนจดทะเบียน

10 ล้านบาท

ทุนชาระแล้ว

10 ล้านบาท

จานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้ว

1,000,000 หุน้

มูลค่าที่ตราไว้

10 บาท

ลักษณะและขอบเขตการดาเนิ นธุรกิ จ

ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์

ผูถ้ ือหุ้นใหญ่
(สัดส่วนการถือหุ้น)

CPN
(ร้อยละ 99.9997)

รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ สองคนลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

นางอวยพร ฟูตระกูล/1
นายพงศกร เทีย่ งธรรม/2
นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

หมายเหตุ
1. นางอวยพร ฟูตระกูล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562
2. นายพงศกร เทีย่ งธรรม เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทน นายชาลี มาดาน กรรมการทีล่ าออก โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562

10.4.2 ผูถ้ ือหุ้นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ก)

ผูถ้ อื หุน้ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 มีดงั นี้
รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

999,997

99.9997

2. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์

1

0.0001

3. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์

1

0.0001

4. นายชนวัฒน์ เอือ้ วัฒนะสกุล

1

0.0001

1,000,000

100.0000

1. CPN

รวม
(ข)

กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงาน
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือ CPN ซึง่ ถือหุน้ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
คิด เป็ น ร้อ ยละ 99.9997 ของจ านวนหุ้น ที่ช าระแล้ว ทัง้ หมด โดย CPN ซึ่ง เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาด
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หลักทรัพย์ฯ ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนา บริหาร และให้เช่าพืน้ ที่
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์การค้าในลักษณะ
พื้นที่แบบผสม (Mixed-Used) ได้แก่ อาคารที่พกั อาศัย อาคารสานักงาน และโรงแรม พร้อมกันนี้ยงั ประกอบ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องและส่งเสริมกัน อาทิ ศูนย์อาหาร ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ สวนน้ า และสวนพักผ่อนภายใน
ศูนย์การค้าในบางโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อย กองทุนรวม บริษัทร่วม และกิจการอื่นที่
เกีย่ วข้องกันของ CPN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
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ลักษณะ
ธุรกิ จ

ประเทศ
ที่ กิจการ
จัดตัง้

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จากัด

(1) (4)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จากัด

(1) (2) (4)

ไทย

99.9

99.9

(2) (6)

ไทย

44.0

44.0

(1) (2) (4)

ไทย

99.9

99.9

(4)

ไทย

99.9

99.9

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

ไทย

99.9

99.9

(1) (4)

ไทย

99.9

99.9

(1) (2) (4)

ไทย

99.9

99.9

(10)

ไทย

99.9

99.9

(1) (2) (4)

ไทย

99.9

99.9

(6)

ไทย

99.9

99.9

(1) (2)

ไทย

93.3

93.3

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จากัด

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

ไทย

78.1

78.1

บริษทั ซีพเี อ็น พัทยา จากัด

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

ไทย

99.9

99.9

(9)

ไทย

-

99.9

บริษทั ซีพเี อ็น ระยอง จากัด

(1) (2) (4)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั ซีพเี อ็น โคราช จากัด

(1) (2) (4)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั ซีพเี อ็น เอสเตท จากัด

(6)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั ซีพเี อ็น เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จากัด

(6)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั สวนลุม พร๊อพเพอร์ต้ี จากัด

(1)

ไทย

78.0

78.0

บริษทั พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จากัด

(6)

ไทย

90.0

90.0

บริษัท ศาลาแดง พร๊อพเพอร์ต้ี แมนเมจเม้นท์
จากัด

(1)

ไทย

99.9

99.9

บริ ษทั ซี พีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จากัด

(11)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั ดาราฮาร์เบอร์ จากัด

(6)

ไทย

65.0

65.0

บริษทั ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จากัด

(7)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั ชนะคุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

(1)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั ซีพเี อ็น วิลเลจ จากัด

(1)

ไทย

70.0

70.0

บริษทั เบย์วอเตอร์ จากัด

(1)

ไทย

50.0

50.0

(2) (6)

ไทย

56.0

56.0

ชื่อกิ จการ

CPN ถือหุ้นร้อยละ
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม2562

บริ ษทั ย่อยทางตรง

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จากัด
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จากัด
บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จากัด
บริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จากัด
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุร ี จากัด
(อยู่ระหว่างชาระบัญชี)
บริษทั ซีพเี อ็น เรซซิเด้นซ์ จากัด
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
บริษทั ซีพเี อ็น โกบอล จากัด
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จากัด

บริษทั ซีพเี อ็น เลิรน์ นิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
(ชาระบัญชีเสร็จสิ้น)

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้ จากัด
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ลักษณะ
ธุรกิ จ

ประเทศ
ที่ กิจการ
จัดตัง้

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จากัด

(1) (2)

ไทย

4.4

4.4

บริษทั บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

(1) ถึง (5)

ไทย

99.9

99.9

บริษัท โกบอล รีเ ทล ดีเ วลล็อ ปเม้น ท์ แอนด์
อินเวสเม้นท์ ลิมเิ ต็ด

(6)

ฮ่องกง

99.9

99.9

บริษทั โกบอล คอมเมอล์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี ลิ
มิเต็ด

(6)

ฮ่องกง

99.9

99.9

บริษทั ซีพเี อ็น คอมเพล็กซ์ จากัด

(6)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั ซีพเี อ็น ซิต้ี จากัด

(6)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั ซี.เอส.ซิต้ี จากัด

(1)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั ซีพเี อ็น เรซซิเด้นซ์ แมเนจเมนท์ จากัด

(12)

ไทย

99.9

99.9

CPN Ventures Sdn. Bhd.

(8)

มาเลเซีย

99.9

99.9

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีย

60.0

60.0

บริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)

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

ไทย

67.5

67.5

(1) (10)

ไทย

79.6

79.6

บริษทั เบ็ล แอสเซทส์ จากัด

(6)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั สเตอร์ลงิ อีควิต้ี จากัด

(1)

ไทย

99.9

99.9

บริษัท จี แลนด์ พร็อ พเพอร์ ต้ี แมเนจเม้น ท์
จากัด

(1)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั พระราม 9 สแควร์ จากัด

(1)

ไทย

93.1

93.1

บริษทั พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จากัด

(7)

ไทย

99.9

99.9

บริษทั จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จากัด
(อยู่ระหว่างชาระบัญชี)
บริษทั รัชดา แอสเซทส์ โฮลดิง้ จากัด

(11)

ไทย

99.9

99.9

(6)

ไทย

99.9

99.9

Chipper Global Limited

(6)

บริตชิ เวอร์จนิ

99.9

99.9

(6)

ไทย

100.0

100.0

(1) (3) (4) (7)

ไทย

35.0

35.0

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท

(6)

ไทย

25.0

25.0

ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

(6)

ไทย

26.7

26.7

ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ อาคารสานักงานจีแลนด์

(6)

ไทย

15.0

15.0

ชื่อกิ จการ

บริษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

CPN ถือหุ้นร้อยละ
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม2562

กองทุนรวม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
บริ ษทั ร่วม
บริษทั วิมานสุรยิ า จากัด
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ลักษณะ
ธุรกิ จ

ประเทศ
ที่ กิจการ
จัดตัง้

(5)

ไทย

51.0

51.0

บริษัท ซินเนอร์จสิ ติก พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด

(1) (2)

ไทย

50.0

50.0

บริษทั คอมมอน กราวน์ (ประเทศไทย) จากัด

(2)

ไทย

51.0

51.0

Porto Worldwide Limited

(13)

ฮ่องกง

33.0

33.0

(1) (2)

ไทย

51.0

51.0

ชื่อกิ จการ

CPN ถือหุ้นร้อยละ
30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม2562

(อยู่ระหว่างการชาระบัญชี)
การร่วมค้า
บริษทั ฟี โนมินอน ครีเอชัน่ จากัด

บริษทั ซีพเี อ็น แอนด์ เอชเคแอล จากัด

ที่มา: งบการเงินของ CPN สาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลักษณะธุรกิ จ
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าและอาคารสานักงานเพื่อให้เช่า
(2) ให้บริการด้านสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้า
(3) ก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยและอาคารร้านค้าเพื่อให้เช่า
(4) ขายอาหารและเครื่องดื่ม
(5) ให้บริการสวนสนุกและสวนน้าบนศูนย์การค้า
(6) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(7) ธุรกิจโรงแรม
(8) ให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการอสังหาริมทรัพย์
(9) ให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
(10) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สาหรับการขายบ้านพร้อมทีด่ นิ และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
(11) ให้บริการจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(12) บริหารงานนิตบิ ุคคลอาคารชุด และนิตบิ ุคคลบ้านจัดสรร
(13) บริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ล่าสุด CPN มีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ 10
รายแรก ดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

1

บริษทั เซ็นทรัลโฮลดิง้ จากัด/1

1,176,343,960

26.21

2

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

292,136,136

6.51

3

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

116,097,781

2.59

4

สานักงานประกันสังคม

114,640,700

2.55

5

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

107,956,525

2.41

6

นาย นิติ โอสถานุเคราะห์

77,050,300

1.72

7

CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH

73,506,560

1.64

8

UBS AG SINGAPORE BRANCH

65,893,600

1.47
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ลาดับ
9

รายชื่อ
THE BANK OF NEW YORK MELLON

10 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC

จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

59,945,000

1.34

57,968,648

1.29

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริง (Ultimate Shareholder) ของ CPN และบริษทั เซ็นทรัลโฮลดิง้ จากัด คือ บุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์

10.4.3 โครงสร้างการจัดการ
10.4.3.1 โครงสร้างบริหารจัดการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

การจัดโครงสร้างองค์กรของผู้จดั การกองทรัสต์ยดึ หลักการในการแบ่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่ วยงานอย่างชัดเจน โดยแต่ละฝ่ ายงานมีความเป็ นอิสระ เป็ นระบบ รวมทัง้ คานึงถึงการควบคุมความ
เสีย่ งและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ เพื่อให้ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ผลู้ งทุน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนก่อนประโยชน์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผู้จ ัด การกองทรัสต์มีโ ครงสร้า งการจัด การของบริษัท ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และฝ่ ายงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายสนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน ฝ่ ายบริหารความ
เสีย่ งและกากับควบคุม (ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นฝ่ ายงานภายในบริษทั เอง) และฝ่ ายตรวจสอบภายใน (ซึง่ จะมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นดาเนินการ) ตามโครงสร้างทีแ่ สดงไว้ก่อนหน้านี้
ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัด การ CPNREIT และควบคุมการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักของ CPNREIT ในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัทยา และดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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10.4.3.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1

2

3

4

นางอวยพร ฟูตระกูล
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขา Management and Human Relations, Abilene Christian University, USA
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2559 – 2561
สรรพากรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 7 กรมสรรพากร
- ปี 2558 – 2559
สรรพากรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 14 กรมสรรพากร
- ปี 2557 – 2558
สรรพากรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 6 กรมสรรพากร
- ปี 2556 – 2557
สรรพากรพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร 28 กรมสรรพากร
- ปี 2556
นั ก วิช าการสรรพากรเชี่ย วชาญ ส านั ก บริห ารการเสีย ภาษี ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กรมสรรพากร
นายพงศกร เที่ยงธรรม
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า New Jersey Institute of Technology, USA
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2560 - ปั จจุบนั Partner, บริษทั คาสเซิลพาร์ทเนอร์ จากัด
- ปี 2555 - ปั จจุบนั Partner, PPK Partners Limited
- ปี 2560 - 2562
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ CPN REIT Management Company Limited
- ปี 2547 - 2551
กรรมการผู้ จ ั ด การฝ่ ายตลาดทุ น ( Corporate Finance & Capital Market, Syrus
Securities PCL)
- ปี 2544 - 2547
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ซิกโก้แอดไวเซอรี่ จากัด
- ปี 2539 - 2543
Chief Representative, HSBC Investment Bank Asia, Bangkok
นางสาววัลยา จิ ราธิ วฒ
ั น์
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford, USA
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles, USA
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2561 – ปั จจุบนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2561
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- ปี 2548 – 2554
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิ ทย์
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
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- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน
- ปี 2557 – ปั จจุบนั รองกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ สายงานการเงิน บัญ ชี และบริห ารความเสี่ย ง บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2557
ผู้ช่ว ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริห ารความเสี่ย ง บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

10.4.3.3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ผู้จดั การกองทรัสต์มคี ณะกรรมการจานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่น้อยกว่า 3
ท่าน โดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษัท ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ
โดยกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนี้ กรรมการและบุคคลผู้มอี านาจในการ
จัดการต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุ โลม ตามข้อ 12(4) ของประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และทีจ่ ะมีการแก้ไข
เพิม่ เติม หรือตามกฎเกณฑ์อ่นื ๆ ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. อาจเปลีย่ นแปลงในอนาคต
กรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่อแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมีกรรมการ 2 ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการ
อิสระ) ลงนามร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั โดยคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมาย
ให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้ นี้
การมอบอานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอานาจหรือการมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการหรือผู้รบั มอบ
อ านาจจากกรรมการสามารถอนุ ม ัติร ายการที่ต นเองหรือ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง มีส่ว นได้เ สีย หรือ มี
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ CPNREIT
บริษัทฯ ได้กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ เพื่อดูแลให้มนใจว่
ั ่ าองค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั เอือ้ ต่อการใช้ดุลยพินิจในการในการตัดสินใจ โดยประธานกรรมการมีหน้าที่

1.

1)

กากับ ติดตาม และดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่า การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

2)

ร่วมกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
มีมาตรการทีด่ แู ลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม

3)

ดูแ ลการจัด สรรเวลาไว้อ ย่ า งเพีย งพอที่ฝ่ายจัด การจะเสนอเรื่อ งและเพีย งพอที่ก รรมการจะ
อภิปรายประเด็นสาคัญกันอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ ให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อบริษทั ฯ
(1)

ปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ และมติท่ปี ระชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์และเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยในการปฏิบตั ิ
หน้าทีจ่ ะไม่ขดั ต่อหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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(2)

กาหนดนโยบายการดาเนินงานของบริษทั ฯ และกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ี

(3)

อนุ มตั ิงบการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์ และรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ

(4)

ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเป็ นธรรม และมี
ความเท่าเทียมกัน

(5)

พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีทเ่ี ห็นว่ามีเรื่องทีส่ าคัญทีค่ ณะกรรมการควรพิจารณา และยัง
มิได้มกี ารบรรจุไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ

(6)

พิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ แทนกรรมการเดิมทีพ่ น้ จากตาแหน่ ง รวมทัง้
คัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติมต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

(7)

พิจารณาและอนุ มตั ิเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด แผนการตรวจสอบประจาปี
การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นต้น

(8)

ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ให้กรรมการใหม่ได้รบั ทราบ

(9)

ก าหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการของบริษัท ฯ อย่ า งน้ อ ยปี ละ 4 ครัง้ ซึ่ง ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ ละครัง้ จะต้อ งมีก รรมการเข้า ร่ว มประชุมในจานวนเกิน กึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ถอื ตาม
เสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุม ทัง้ นี้ กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียง

(10) จัดให้มตี าแหน่ งเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาเสนอวาระในการประชุมตามทีแ่ ต่ละฝ่ าย
งานนาเสนอและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประชุมดังกล่าว
(11) ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยในกรณีทป่ี ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารท่านนัน้ จะไม่เข้าร่วม
ในการพิจารณา และไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ
2.

บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อ CPNREIT
(1)

พิจารณาอนุมตั นิ โยบายทีส่ าคัญในการจัดการ CPNREIT ได้แก่ นโยบายในการจัดการกองทรัสต์
นโยบายการจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ
นโยบายการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อให้ฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้องนาไปปฏิบตั ิ

(2)

พิจารณาอนุ มตั กิ ารลงทุนหรือได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์หรือสิ ทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในครัง้
แรกและการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว รวมทัง้ กากับดูแลเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน
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ระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และประกาศทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติม รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั เิ กีย่ วกับการ
เพิม่ ทุนของกองทรัสต์ รวมถึงการขออนุญาตต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(3)

พิจารณาอนุมตั เิ กีย่ วกับการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และประกาศทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติม

(4)

พิจ ารณาอนุ ม ัติน โยบายการบริห ารและจัด การความเสี่ย งที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดู แ ลจัด ก าร
CPNREIT เพื่อให้ฝ่ายงานทีเ่ กีย่ วข้องนาไปปฏิบตั ิ

(5)

พิจารณาอนุ มตั นิ โยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่าง CPNREIT กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคล
ที่เ กี่ย วโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่ ง รวมถึงมาตรการหรือ แนวทางดาเนิ นการเพื่อรักษา
ประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุ ด ของ CPNREIT หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ โ ดยรวมเมื่อ เกิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ขน้ึ

(6)

พิจารณาอนุ มติการเข้าทารายการระหว่าง CPNREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทป่ี ระกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด รวมถึงประกาศทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติม

(7)

พิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อบริหารจัดการ CPNREIT

(8)

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งไปให้ทรัสตีเห็นชอบ

(9)

พิจารณาอนุ มตั ิการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งไปให้ท รัสตี
รับทราบ

(10) พิจารณาคัดเลือก อนุ มตั ิการให้เช่าทรัพย์สนิ แก่ผเู้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก และนาส่งให้ทรัสตีเพื่อ
เห็นชอบ
(11) พิจ ารณาอนุ ม ัติร ะบบงานที่จ ะมอบหมายให้ผู้ใ ห้บ ริก ารภายนอกเป็ น ผู้ร ับ ด าเนิ น การ ตาม
กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอกดังกล่ าวเพื่อ ส่งให้ท รัสตี
รับทราบ
(12) พิจารณาอนุ มตั กิ ารว่าจ้างทีป่ รึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ CPNREIT และส่งให้ทรัสตี
เพื่อรับทราบ
(13) ติดตาม ดูแลจัดการให้มกี ารกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ บั มอบหมาย
ให้เ ป็ น ไปตามนโยบายของผู้จ ัด การกองทรัส ต์ สั ญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและประกาศทีจ่ ะ
แก้ไขเพิม่ เติม รวมทัง้ การรายงานเรื่องทีส่ าคัญต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุ
อันควรทีต่ อ้ งรายงาน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(14) พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณประจาปี
(15) พิจารณาอนุมตั ริ ายจ่ายพิเศษ และ/หรืองบประมาณการลงทุนทีอ่ ยู่นอกงบประมาณประจาปี
(16) กากับดูแลให้มกี ารรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตามแผนการและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
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(17) พิจารณาอนุมตั ผิ ลการดาเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
(18) พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ หรือเมื่อเห็นสมควรให้มกี าร
ประชุ ม เพื่อ ประโยชน์ ในการจัด การ CPNREIT หรือ เมื่อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ซ่ึง ถือ หน่ วยทรัสต์
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เข้าชื่อกันทา
หนังสือขอให้เรียกประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน
ในหนังสือนัน้
(19) พิจารณาอนุมตั แิ นวทางในการดาเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนทีส่ าคัญอันเกีย่ วกับการ
ด าเนิ น งานของ CPNREIT ตามที่เ ห็น ว่ า จ าเป็ น และเหมาะสม เพื่อ ให้ด าเนิ น การแก้ไ ขข้อ
ร้องเรียนและข้อพิพาทเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ CPNREIT จากบุคคลภายนอกหรือผู้ถือ
หน่ ว ยทรัส ต์ ด าเนิ น การอื่น ใดเพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามข้อ กฎหมาย ข้อ บัง คับ มติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนังสือชีช้ วน
(20) คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคล
อื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้ นี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะไม่
รวมถึง การมอบอ านาจหรือ การมอบอ านาจช่ ว งที่ท าให้ก รรมการหรือ ผู้ร ับ มอบอ านาจจาก
กรรมการดังกล่าว สามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ CPNREIT
(21) พิจารณาอนุมตั วิ ธิ กี ารดาเนินการทางกฎหมายสาหรับข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้
3.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิ สระ

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์กาหนดให้มกี รรมการอิสระเป็ นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ กรรมการอิสระ
จะต้องเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ความเชีย่ วชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการทาหน้าที่ติดตามดูแลตรวจสอบการ
ท างานของผู้บ ริหารและฝ่ ายงานของผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามหลัก การกากับ ดูแ ลกิจการที่ดี
พิจารณาให้ความเห็นสนับสนุ นต่ อ นโยบายที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ CPNREIT และ/หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หรือ
คัดค้านเมื่อเห็นว่าผู้จดั การกองทรัสต์อาจตัดสินใจที่ส่งผลกระทบกับ CPNREIT และ/หรือ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์
ในทางลบ โดยกรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และไม่มสี ว่ น
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการตัดสินใจในการดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ และ CPNREIT โดยมี
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระดังนี้
(1)

พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ขอ้ สังเกตเกีย่ วกับรายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงของ CPNREIT หรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มี
นัยสาคัญ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

(2)

ให้คาแนะนาหรือให้ความเห็นในเรื่อ งที่สาคัญ เช่น โครงสร้างเงินทุน นโยบายของผู้จดั การ
กองทรัสต์ นโยบายการควบคุมการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น

(3)

ให้ความเห็นเกีย่ วกับนโยบายในการบริหารและจัดการความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ และหลักเกณฑ์วธิ กี าร
ควบคุมหรือลดความเสีย่ ง
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(4)

เสนอแนะหรือแนะนาในที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัส ต์ ในเรื่องที่สาคัญที่ควร
พิจารณา เช่น การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก การพิจารณาข้อร้องเรียน การพิจารณาข้อพิพาททาง
กฎหมาย การเปลีย่ นตัวผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ หลักของ CPNREIT หรือผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)
รวมทัง้ ให้คาแนะนาหรือให้ความเห็นในเรื่องทีก่ รรมการอิสระมีความชานาญหรือมีประสบการณ์
เป็ นพิเศษทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ CPNREIT

(5)

พิจารณา กากับดูแล และให้คาแนะนาแก่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ ในการจัดทางบการเงินของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และ CPNREIT ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน

(6)

เสนอแนะเรื่องทีส่ าคัญทีค่ วรพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(7)

แต่งตัง้ ดูแลติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบ ให้คาแนะนาหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการ
ดาเนินงาน ประเมินผลงาน และให้คาแนะนาหรือให้ความเห็นเกีย่ วกับผลการประเมินผลงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) รวมถึงการนาเสนอและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบ
ภายในต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(8)

พิจารณาให้มกี ารตรวจสอบภายในเมื่อเห็นสมควร

(9)

ดูแลให้ท่ปี รึกษาของคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ไม่เข้าร่วมประชุม ในกรณีท่มี ีการ
พิจารณาประเด็นซึง่ ทีป่ รึกษาอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(10) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์มอบหมายและเป็ นประโยชน์ต่อ
CPNREIT
จากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระทีไ่ ด้กาหนดไว้ขา้ งต้น ฝ่ ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องมีการรายงานให้กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการให้คาแนะนาทีจ่ าเป็ น
เกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั CPNREIT และจุดอ่อนด้าน
การควบคุมภายในและจุดทีต่ อ้ งมีการปรับปรุงแก้ไขเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน ในการทาหน้าทีใ่ นฐานะ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และความคืบหน้าในการแก้ไข
ทัง้ นี้ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้กาหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัตอิ ย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
(1)

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของผู้จดั การกองทรัสต์ บริษัท
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

(2)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั
ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดารง
ตาแหน่ง
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(3)

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบริษทั ย่อย

(4)

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรือนิติบุคคลที่อาจเป็ นบุคคลที่มี
ความเกีย่ วโยง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ ถือ หุ้น ที่มีนั ย กรรมการที่ไ ม่ ใ ช่ ก รรมการอิส ระ หรือ ผู้ บ ริห ารของผู้ท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั การกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจเป็ นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่ง

(5)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัส ต์ หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความเกีย่ วโยง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มีอานาจควบคุม กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้จดั การกองทรัสต์ บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความเกีย่ วโยง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่ง

(6)

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่ อปี จากผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุ ม ของผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มีอานาจควบคุม
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่ง

(7)

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วโยงกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

(8)

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้จดั การ
กองทรัสต์ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบริษทั ย่อย

(9)

ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ เห็น ว่ า ไม่ ส มควรเป็ น ผู้บ ริห ารตามข้อ บัง คับ ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ/หรือบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า
ด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุ โลม ตามข้อ 12(4) ของประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการให้ความเห็นชอบ
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และทีจ่ ะมีแก้ไขเพิม่ เติมหรือตามกฎเกณฑ์อ่นื ๆ
ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. อาจเปลีย่ นแปลงในอนาคต
(10) ไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าด้วยกระทาความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่ วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกีย่ วกับการ
กระทาอันไม่เป็ นธรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการ
หลอกลวงฉ้อฉลหรือทุจริต
(11) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทัง้ นี้ ในส่วนนี้ คาว่า “บริษทั ใหญ่” “บริษทั ย่อย” “บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน” “บริษทั ร่วม” “ผูท้ เ่ี กีย่ วโยง”
“ผูบ้ ริหาร” “ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่” “ผูม้ อี านาจควบคุม” “บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง” ให้มคี วามหมายเช่นเดียวกับบท
นิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่า ด้วยการขออนุ ญ าตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์และกรรมการอิสระมีหน้าที่ในการกากับดูแลและให้คาแนะนาที่
จาเป็ นแก่ผู้จดั การกองทรัสต์ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคุม ติดตามและดูแลการดาเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ในการเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้
กาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ดังนี้
4.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุม ติดตามและดูแลการ
ดาเนินงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดังนี้
(1)

กาหนดแผนการดาเนินงานในการจัดการ CPNREIT การจัดโครงสร้างเงินทุน การตัดสินใจลงทุน
การวางกลยุทธ์และนโยบายในการคัดเลือกและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้
นโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(2)

พิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านประจาปี

(3)

พิจารณาคัดเลือก อนุ มตั กิ ารว่าจ้าง และอนุ มตั กิ ารเลิกจ้าง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ว่าจ้างบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(4)

ดูแลบริหารการดาเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจาวันในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมถึง
การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านโดยรวมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และประเมินผลงานบุคลากรของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ มติ
คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบ
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แสดงรายการข้อ มูล หนัง สือ ชี้ช วน ระเบีย บ มติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(5)

พิจ ารณาอนุ มตั ิก ารเปิ ดเผยข้อ มูลที่เ กี่ยวข้อ งกับผู้จดั การกองทรัสต์และการดาเนินงานของ
CPNREIT

(6)

พิจ ารณาอนุ ม ัติวิธีก ารด าเนิ น การทางกฎหมายส าหรับ ข้อ พิพ าทที่เ กิด ขึ้น ที่มีร ะดับ ความมี
นัยสาคัญอยู่ภายในขอบเขตอานาจการอนุมตั ขิ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

(7)

เป็ นตัวแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนมีอานาจมอบหมายให้บุคคลดาเนินการในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการและหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง

(8)

มีอานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงระเบียบ คาสัง่ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ทางานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ภายในกรอบนโยบายทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการ

(9)

มีอ านาจ หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบใด ๆ ตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายหรือ ตามนโยบายที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(10) มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ
อานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ่
คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรื อมอบ
อานาจช่วงทีท่ าให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สามารถอนุ มตั ิร ายการที่ตนหรือ บุค คลที่อ าจมีความขัด แย้ง อาจมีส่ว นได้เ สียหรือ อาจได้รบั
ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ CPNREIT
5.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริการภายนอกที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูด้ าเนิ นการ

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจากภายนอกเป็ นผูร้ บั ดาเนินการในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประกอบธุรกิจในบางส่วนงาน ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์จะกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้ให้บริการภายนอกให้
เป็ นไปตามนโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ กองทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริการ
ภายนอกทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นผูด้ าเนินการ มีดงั นี้
(1)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ บั ดาเนินการงานด้านการตรวจสอบภายใน
ซึ่งขึน้ ตรงต่อกรรมการอิสระ โดยเป็ นผู้ท่มี คี วามเป็ นอิสระและถูกแยกออกจากฝ่ ายงานต่าง ๆ
โดยมีหน้าทีห่ ลักในการตรวจสอบและประเมินระบบการปฏิบตั งิ านภายในของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และรายงานผลการตรวจสอบต่ อ กรรมการอิสระเพื่อให้มีร ะบบควบคุมภายในที่ดี โดยมีการ
ตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้
(1.1) ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ลของการควบคุ มภายใน การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีแ ละการ
บริหารความเสีย่ ง
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(1.2) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการ CPNREIT
(1.3) การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1.4) ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
(2)

ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผู้รบั ดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ทรัพยากร
บุคคล (ไม่รวมถึงหน้าทีข่ องการคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์) โดยให้ถอื ปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์เช่นเดียวกันกับพนักงานภายในของผู้จดั การกองทรัสต์ อาทิเช่น ในเรื่องการเข้าถึง
ข้อมูลภายในของ CPNREIT รวมทัง้ ให้รบั ทราบถึงนโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ กฎเกณฑ์และ
ประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน

10.4.4 หน้ าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผู้จ ัด การกองทรัสต์มีหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบหลัก ในการดูแลจัด การ CPNREIT ซึ่ง รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้การกากับดูแลของทรัสตี โดยมีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ดังนี้
10.4.4.1 หน้ าที่ต่อ CPNREIT
1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
(1)

ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์อย่ างเป็ นธรรม เพื่อ
ประโยชน์ท่ดี ที ่ีสุดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการก่ อ ตัง้ CPNREIT มติข องผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

(2)

ดารงเงินทุนให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิ ดขึน้ จากการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง

(3)

เปิ ดเผย ให้ความเห็น หรือให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามสาคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
ลงทุนของผูล้ งทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บดิ เบือน และไม่ทาให้สาคัญ
ผิด

(4)

ไม่นาข้อมูลจากการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง
หรือทาให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของ CPNREIT

(5)

ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่มี คี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องดาเนินการให้มนใจได้
ั่
ว่าผูล้ งทุนได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรม
และเหมาะสม

(6)

ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของ CPNREIT
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีก่ าหนดโดยสมาคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
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ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์ก รที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่สี านักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดย
อนุ โลม และไม่สนับสนุ น สังการ
่
หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย
หรือข้อกาหนดดังกล่าว
(7)

2.

ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตี หรือสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ CPNREIT อย่างมีนัยสาคัญ หรือข้อมูลอื่นทีค่ วรแจ้งให้
ทราบ

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่ วงดุลการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
เรื่องดังต่ อไปนี้ เพื่อให้การดูแลจัดการ CPNREIT ตามที่ได้รบั มอบหมายจากทรัสตีให้เป็ นไปอย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(1)

การก าหนดนโยบายในการจัด การ CPNREIT การจัด โครงสร้า งเงิน ทุ น ของ CPNREIT การ
ตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก และการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพ ย์สิน หลัก เพื่อ ให้ก ารจัด การลงทุ น ตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายเป็ น ไปด้ว ยความรอบคอบ
ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และเป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการของ CPNREIT กาหนด ตลอดจนเพื่อ
รักษาประโยชน์ของ CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

การบริห ารและจัด การความเสี่ย งที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การดู แ ลจัด การ CPNREIT ตามที่ไ ด้ ร ับ
มอบหมาย เพื่อให้สามารถป้ องกันและจัดการความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3)

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่าง CPNREIT กับ
ผู้จ ัด การกองทรัสต์แ ละบุ ค คลที่เ กี่ยวโยงกัน กับ ผู้จ ัดการกองทรัสต์ ซึ่ง รว มถึง มาตรการหรือ
แนวทางดาเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของ CPNREIT หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยรวม
เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขน้ึ

(4)

การคัด เลือ กบุ ค ลากรของผู้จ ัด การกองทรัสต์แ ละผู้ร ับ มอบหมายในงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ดาเนินการของ CPNREIT (ถ้ามี) เพื่อให้มผี ู้ทม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
กับงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ

(5)

การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทัง้
การตรวจสอบดูแลผูร้ บั มอบหมายในงานทีเ่ กี่ยวกับการจัดการ CPNREIT เพื่อให้เป็ นไปตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์กาหนด

(6)

การเปิ ดเผยข้อมูลของ CPNREIT ทีค่ รบถ้วนถูกต้องและเพียงพอเพื่อให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายหลักทรัพย์

(7)

การปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน (Back Office)

(8)

การตรวจสอบและควบคุมภายใน

(9)

การติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรียนของผูล้ งทุน

(10) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
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ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์อ าจมอบหมายให้บุค คลอื่น เป็ น ผู้ร ับ ดาเนิ น การในเรื่อ งที่เ กี่ยวข้อ งกับการ
ประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในข้อ 3 ด้านล่างนี้
3.

ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผู้รบั ดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้เท่าทีจ่ าเป็ น เพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

การมอบหมายต้องไม่มลี กั ษณะที่อาจส่งผลกระทบต่ อประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิหน้าที่ข อง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(2)

มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีทผ่ี รู้ บั ดาเนินการไม่สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้

(3)

ในกรณีทม่ี กี ารมอบหมายงานเกีย่ วกับการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นของ CPNREIT ต้องมอบหมาย
ให้กบั ผูท้ ส่ี ามารถดาเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ทัง้ นี้ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ บั ดาเนินการตามข้อนี้ ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตาม
ข้อ 2. (1) (2) (3) (4) และ (9)
4.

ให้ผู้จดั การกองทรัสต์จดั ทางบการเงินของตนให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่กี าหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี

5.

ไม่ดาเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ เช่น การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ทม่ี บี ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตีเป็ นผูท้ รงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครอง

6.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารประกันภัยความรับผิดที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุรกิจหรือการ
ปฏิบตั งิ านของตนในฐานะเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตามระบบงานของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

7.

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์เพื่อพิจารณาลงมติในกรณีต่าง ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เช่น การแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์
การเปลีย่ นแปลงทรัสตี เป็ นต้น

8.

ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพื่อให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

9.

(1)

ดาเนินการให้ทป่ี รึกษาแจ้งการมีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณา

(2)

มิให้ทป่ี รึกษาผูท้ ม่ี สี ่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เข้าร่วมพิจารณา
ในเรื่องนัน้

ในการทาธุรกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อ CPNREIT ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
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(1)

ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการจาหน่ าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทาสัญญาที่
เกี่ย วเนื่ อ งกับ อสังหาริมทรัพย์เพื่อ CPNREIT เป็ น ไปอย่ า งถูก ต้องและมีผ ลใช้บ ังคับได้ตาม
กฎหมาย

(2)

ดาเนินการเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT เป็ นไปอย่างเหมาะสม
โดยอย่างน้อยต้องมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ ก่อน
รับ เป็ น ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ หรือ ก่ อ นลงทุ น เพิ่ม เติม ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วเพื่อ
CPNREIT แล้วแต่กรณี

(ข)

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence)
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสีย่ งด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ พร้อมทัง้ จัดให้มแี นวทางการบริหารความเสีย่ งด้วย ทัง้ นี้ ความ
เสี่ยงดังกล่า วให้หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เ กี่ยวข้องกับการพัฒ นาหรือก่ อ สร้า ง
อสัง หาริมทรัพย์ (ถ้า มี) เช่ น ความเสี่ยงที่อาจเกิด จากการก่อ สร้า งล่ าช้า และการไม่
สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้ เป็ นต้น

10.

จัดให้มกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักที่ CPNREIT ลงทุน โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ก่อนการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของ CPNREIT
การสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักของ CPNREIT การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลัก ของ
CPNREIT ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด เป็ นต้น

11.

อสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT จะลงทุน นอกจากต้องจัดให้มกี ารประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด และจัดให้มกี ารตรวจสอบและสอบทานแล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั ต้องดาเนินการต่าง
ๆ ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุนเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ เช่น สภาพของอสังหาริมทรัพย์
ความสามารถของคู่สญ
ั ญา ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้านอื่น ๆ เป็ นต้น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้อมูล ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทรัสตีจดั การ CPNREIT ตามความจาเป็ นเพื่อป้ องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความ
เสีย หายอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ประโยชน์ ข อง CPNREIT หรือ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ท ัง้ ปวง โดยทรัส ตีอ าจ
มอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการ CPNREIT แทนในระหว่างนี้ได้

12.

ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักหรืออสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT จะลงทุนเพิม่ เติม ใน
กรณีการเพิม่ ทุนของ CPNREIT เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติม ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีก่ ่อตัง้
CPNREIT แล้ว เสร็จ ส าหรับ การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ ค รัง้ แรก หรือ นั บ แต่ ว ัน ที่ปิ ด การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิม่ ทุนของ CPNREIT

13.

ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็ นการได้มาซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
เท่านัน้ เฉพาะกรณีการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็ นกรณีการได้ มาซึ่งเอกสารสิทธิเป็ น น.ส.3 ก.
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่มี เี อกสารแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก.
เท่านัน้
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14.

อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้ พิพาทใด ๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์
และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการอยู่ภายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีข้อพิพาทนัน้ ไม่กระทบต่ อการหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนัยสาคัญ และ
เงื่อนไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม

15.

การท าสัญ ญาเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ต้อ งไม่ มีข้อ ตกลงหรือ ข้อ ผูก พัน ใด ๆ ที่อ าจมีผ ลให้
CPNREIT ไม่สามารถจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุตธิ รรม (ในขณะทีม่ กี ารจาหน่าย) เช่น ข้อตกลง
ทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนดราคา
ไว้แน่ นอนล่ วงหน้ า เป็ นต้น หรืออาจมีผลให้ CPNREIT มีหน้ าที่มากกว่าหน้ าที่ปกติท่ผี ู้เช่าพึงมีเมื่อ
สัญญาเช่าสิน้ สุดลง

16.

จัดให้มกี ารประกันวินาศภัยหรือการประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะความคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
เสมือนหรือทดแทนการประกันวินาศภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ กับทรัพย์สนิ หลักตามทีค่ ู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันและ
ไม่ขดั กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รบั ความเสียหาย
จากทรัพย์สนิ หลักหรือจากการดาเนินการในทรัพย์สนิ หลัก กับผูร้ บั ประกันภัยทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในวงเงิน
คุม้ ครองความเสียหายทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ หลักเป็ นอย่างน้อย

17.

ดาเนินการให้ความเห็นเกีย่ วกับลักษณะธุรกรรม พร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูลประกอบทีช่ ดั เจนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติมของ CPNREIT ในเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ เพื่อพิจารณาการเพิม่ ทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติมของ CPNREIT

18.

การจ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน หลัก ต้ อ งจัด ให้มีก ารประเมิน มูล ค่ า ทรัพ ย์สิน การขออนุ ม ัติจ ากผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ การขอความเห็นชอบจากทรัสตี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

19.

ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องดาเนินการให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ตกลงทีจ่ ะ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นกรณีทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื
หน่ วยทรัสต์มีมติอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามการเสนอชื่อของทรัสตีเนื่ อ งจาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถสรรหาบุคคลใด ๆ มาทาหน้าทีแ่ ทนตนได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้ นี้
ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมต้องดาเนินการและให้ความร่วมมือตามทีจ่ าเป็ น เพื่อให้การส่งมอบงานแก่
บุคคลทีจ่ ะเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนตนเองสาเร็จลุล่วงไป

20.

ในกรณีท่มี ีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ต้องดูแลให้การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขและวิธกี ารตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เมื่อดาเนินการแก้ไขแล้ว
เสร็จ ให้ดาเนินการจัดส่งสาเนาสัญญาก่อตั ง้ ทรัสต์ฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้สานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีล่ งนามหรือวันทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (แล้วแต่กรณี)

21.

ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงทรัสตี ให้ดาเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์และ
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

22.

ยื่นคาขออนุ ญาตเสนอขายหน่ วยทรัสต์พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีทม่ี กี ารเพิม่
ทุนของ CPNREIT พร้อมทัง้ ลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
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23.

ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถของผู้รบั ประกันรายได้ในการปฏิบตั ิตามสัญญารับประกันรายได้
(ถ้ามี)

24.

ดาเนินการให้หน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขายแล้วหรือที่ออกใหม่ (กรณีเพิ่มทุนกองทรัสต์) สามารถเข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

25.

ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด ๆ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันให้เป็ นไปตาม
อัตราและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดโดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

10.4.4.2 หน้ าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์
1.

ให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT
ลงทุนตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

2.

ควบคุมและดูแลการบริหารจัดการทรัพย์สนิ หลัก และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก รวม
ตลอดถึงการบริหารจัดการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ตามทีจ่ าเป็ น กรณีการ
ซ่อมแซมใหญ่จะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน

3.

จัดให้มกี ารเปลีย่ นแปลง ฟื้ นฟู และดัดแปลงทรัพ ย์สนิ หลัก ตามความจาเป็ นและสมควรเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือ
แย้งกับสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง รวมทัง้ สัญญาเช่าทีด่ นิ กับเจ้าของที่ดนิ อันเป็ นที่ตงั ้
ของทรัพย์สนิ หลัก และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และสัญญาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และสัญญาเช่ า
สังหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก โดยจะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน

4.

ควบคุม ดูแล และติดตามให้ผเู้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักบริหารจัดการทรัพย์สนิ หลัก ซ่อมแซม ปรับปรุง และ
บารุงรักษาให้ทรัพย์สนิ หลัก อยู่ในสภาพทีด่ แี ละพร้อมทีจ่ ะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามทีก่ าหนด
ในแผนการดาเนินงานประจาปี สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

5.

บริห ารและจัด หาผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน อื่น ๆ ของ CPNREIT นอกจากทรัพ ย์สิน หลัก รวมทัง้
ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้การบริหารทรัพย์สินอื่น ๆ ของ CPNREIT นอกจากทรัพย์สนิ หลัก
เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานประจาปี สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

6.

อานวยความสะดวกให้กบั CPNREIT หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตราทรัพย์สนิ
หลัก ภายในวันและเวลาทาการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูล ถ้อยคา และ/หรือส่งมอบเอกสาร
ใด ๆ (ยกเว้น ข้อ มูล ถ้อ ยค า และ/หรือ เอกสารอื่น ใดอัน เกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาของผู้จดั การ
กองทรัสต์ หรือของบริษทั ในเครือของผู้จดั การกองทรัสต์) ตามที่ทรัสตีร้องขอในกรณีท่มี คี วามจาเป็ น
และเหมาะสม

7.

อานวยความสะดวกให้กบั บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของ CPNREIT หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
จากบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวในการสารวจทรัพย์สนิ หลักเพื่อการประเมินค่า รวมทัง้ ให้
ข้อมูล ถ้อยคา และ/หรือส่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมูล ถ้อยคา และ/หรือเอกสารอื่นใดอันเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือของบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั การกองทรัสต์) ตามทีบ่ ริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ร้องขอในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นและเหมาะสม

8.

จัด เตรีย มเอกสารหลัก ฐานใด ๆ ที่อ ยู่ใ นความครอบครองของผู้จ ัด การกองทรัสต์อ ัน เกี่ย วกับ หรือ
เกีย่ วเนื่องกับทรัพย์สนิ หลัก และ/หรือได้ครอบครองไว้ในนามของ CPNREIT รวมทัง้ เอกสารหลักฐาน
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ทางการบัญชีทเ่ี กีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับ CPNREIT เพื่อให้ทรัสตีหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัส
ตี และ/หรือผูส้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ภายในวันและเวลาทาการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และหาก
ได้ร ับ การร้อ งขอจากทรัสตี หรือ บุ คคลที่ได้รบั มอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบัญชี ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ต้องดาเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ CPNREIT ตามที่
ได้รบั การร้องขอให้แก่ทรัสตี และ/หรือผู้สอบบัญชี (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้
ทราบถึงหรือควรทราบถึงการร้องขอดังกล่าว เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรหรือคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอื่น
9.

ควบคุม ดูแล และติดตามผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก รวมทัง้ ดาเนินการใด ๆ ร่วมกับทรัสตี และ/หรือผูเ้ ช่า
ช่วงทรัพย์สนิ หลัก เพื่อให้ทรัสตี และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักนาส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือน
และทีด่ นิ (หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน) อันเกิดจากทรัพย์สนิ หลัก รวมถึงการติดต่อ ประสานงาน
ให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสาร และนาส่งภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ทรัสตีมหี น้าที่หกั ณ ที่จ่าย และ/หรือภาษีอ่นื ใดอัน
เนื่ อ งจากการบริหารจัด การทรัพ ย์สิน ของผู้จดั การกองทรัสต์ ต่ อ พนัก งานเจ้า หน้ าที่ข องหน่ วยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง

10.

ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

11.

แจ้งให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึง (ก) ความชารุดบกพร่องของทรัพย์สนิ หลัก รวมถึง
อุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะทาให้มูลค่าของทรัพย์สนิ
หลักลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และ (ข) กรณีทม่ี กี ารผิดสัญญาใด ๆ ในสาระสาคัญ โดยผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ
หลัก

12.

ดาเนินการอื่นใดตามที่ CPNREIT จะพิจารณาเห็นว่าจาเป็ นและสมควร เพื่อให้ทรัพย์สนิ หลักอยู่ใน
สภาพทีด่ แี ละพร้อมในการใช้เพื่อการจัดหาผลประโยชน์ หรือเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทุกประการ รวมทัง้ ให้คาแนะนาเกีย่ วกับสภาวะตลาดในกรณีท่ี CPNREIT ประสงค์จะ
ขาย หรือโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก

10.4.4.3 การจัดทาบัญชีและรายงาน เอกสารการจัดการและการตรวจสอบภายใน
1.

จัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของ CPNREIT ตามที่สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายหลักทรัพย์กาหนดต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทรัสตี และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการจัดส่ งรายงานประจาปี
ของ CPNREIT ให้แก่ทรัสตีและผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี

2.

จัดให้มบี ญ
ั ชีและรายงานต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีหรือตามทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นและสมควรใน
การบริหารจัดการ CPNREIT และทรัพย์สนิ หลัก เพื่อจัดส่งบัญชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้แก่
สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทรัสตี และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามทีท่ รัสตีกาหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงคาสังของเจ้
่
าหน้าทีข่ องทาง
ราชการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดทาบัญชีดงั กล่าวตามหลักการบัญชีทเ่ี ป็ นทีร่ บั รองโดยทัวไป
่ โดยจะ
แบ่งแยกทรัพย์สนิ และ/หรือดอกผลใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน และ/หรือทรัพย์สนิ
ใด ๆ ทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั ไว้ และ/หรือพึงรับไว้ในนาม CPNREIT ออกจากทรัพย์สนิ ของตน และ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชีและการบันทึกบัญชีเป็ น
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ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีเข้าตรวจสอบ
3.

ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคาสังของเจ้
่
าหน้าที่ของทางราชการใด ๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(1)

รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฉบับเต็ม โดยจัดส่งให้แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้า
ก่อนวันครบกาหนดวันประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

(2)

รายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT และมูลค่าหน่ วยทรัสต์ ณ วันทาการสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาสโดยจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพื่อพิจารณารับรอง แล้วนาส่งสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45
วันนับแต่ วนั สุดท้ายของแต่ ละไตรมาสนัน้ ซึ่งรวมถึงทาการคานวณมูล ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
ทรัพย์สนิ หลัก ณ วันทาการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสให้แก่ทรัสตีเพื่อประกอบการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของ CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว

(3)

ข้อมูลปั จจุบนั เกีย่ วกับรายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และสาระของรายการที่
เป็ น ธุ ร กรรมระหว่า ง CPNREIT กับ ผู้จ ัด การกองทรัสต์หรือบุ คคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ โดยจัดส่งให้แก่ทรัสตีภายใน 30 วันนับจากวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม
และจัดส่งให้ทรัสตีเพื่อพิจารณาก่อนวันเข้าทาธุรกรรม

(4)

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่าง CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ใ นรอบระยะเวลาบัญ ชีบ ัญ ชีก่ อ นและรอบระยะเวลาบัญ ชีปั จ จุ บ ัน โดย
ดาเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี และงบการเงินของ CPNREIT

(5)

ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุนและ
CPNREIT ตลอดจนมาตรการที่ใช้ในการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดงั กล่าว โดย
ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบโดยชัดแจ้งตัง้ แต่วนั เริม่ การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรกและทุกครัง้ เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6)

ข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กับผู้จดั การกองทรัสต์ จากบริษัทหรือบุคคลที่เป็ นคู่ค้ากับ CPNREIT โดยดาเนินการเปิ ด เผย
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เพื่อ ขออนุ ม ัติท ารายการต่ า ง ๆ และรายงานประจ าปี ข อง CPNREIT เพื่อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์
และทรัสตีจะใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็ นอิสระของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการเข้า
ทาธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อ CPNREIT และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน้

(7)

ส่วนได้เสียหรือการได้รบั ประโยชน์ทต่ี ้องพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผูค้ ้าประกันหรือ
ได้รบั การค้าประกัน การถือหุน้ ระหว่างกัน หรือมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูบ้ ริหารเป็ นกลุ่มเดียวกัน
การให้หรือรับบริการ การซือ้ ขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่กนั เป็ นต้น

(8)

ข้อมูลปั จจุบนั เกี่ยวกับรายการที่เป็ นธุรกรรมการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลักของ
CPNREIT โดยดาเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่ วยทรัสต์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันเข้าทาธุรกรรม และดาเนินการเปิ ดเผยต่อประชาชนและสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้มาหรือจาหน่ายไปของทรัพย์สนิ หลัก
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(9)

ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกรรมการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ของ CPNREIT ใน
รอบระยะเวลาบัญชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั โดยดาเนินการเปิ ดเผยในรายงาน
ประจาปี และงบการเงินของ CPNREIT

(10) ข้อ มู ล ปั จ จุ บ ัน เกี่ย วกับ รายการที่เ ป็ น การกู้ยืม เงิน และก่ อ ภาระผู ก พัน ของ CPNREIT โดย
ดาเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพื่อรับทราบ ก่อนวันเข้าทาธุรกรรมพร้อมกับสัญญากูย้ มื
(11) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการกู้ยมื เงินและก่อภาระผูกพันของ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั โดยดาเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี และงบการเงิน
ของ CPNREIT
(12) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อทรัพย์สนิ ของ CPNREIT
โดยได้รบั การร้องขอจากทรัสตี โดยดาเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพื่อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนวันเข้าทาธุรกรรม
(13) งบการเงินของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และข้อ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทางบการเงิน โดยดาเนินการ
จัดส่งให้แก่ทรัสตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันครบกาหนดการส่งงบการเงินต่อสานักงาน
ก.ล.ต.
อนึ่ง รายงานดังกล่าวข้างต้น เป็ น เพียงรูปแบบและตัว อย่างของรายงานที่ต้องใช้ในเบื้อ งต้ น
คู่สญ
ั ญาอาจจะปรับปรุง เพิม่ หรือลด จานวนและชนิดของรายงาน หรือเปลีย่ นแปลงรูปแบบของรายงาน
ได้ตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาร่วมกันกาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงคาสังของเจ้
่
าหน้าทีข่ องทางราชการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
10.4.4.4 หน้ าที่ในการทาสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT
1.

ควบคุม ดูแล รวมทัง้ สร้างมาตรการในการควบคุมดูแล และดาเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมใน
ฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อให้ผู้เช่าช่วง และ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ หลัก ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ เงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง และ/หรือ
สัญญาอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ หลัก รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือข้อกาหนดอื่นใดของ
ทรัพย์สนิ หลัก หรือนโยบายทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ หลัก

2.

จัด ท าสัญ ญาเช่า พื้น ที่ สัญ ญาบริก าร สัญ ญาให้บ ริการสาธารณู ป โภค สัญ ญาว่ า จ้า งกับ ผู้ให้บริการ
ภายนอก และสัญญาอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ หลัก (ถ้ามี)

3.

ดาเนินการ และ/หรือจัดให้มกี ารสารองเงินสดจากเงินประกันการเช่าทีเ่ รียกเก็บจากผู้เช่าพืน้ ทีภ่ ายใน
ศูนย์การค้าซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ หลักของ CPNREIT โดยจะต้องคงระดับเงินสารองดังกล่าวให้เพียงพอต่อ
ประมาณการสัญญาทีห่ มดอายุและเงินมัดจาทีต่ อ้ งจ่ายคืนในแต่ละงวด

10.4.5 การบริหารจัดการ
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้แบ่งฝ่ ายงานภายในบริษทั ออกเป็ น 3 ฝ่ าย เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นไปตามนโยบาย
ของบริษทั ฯ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายงานสามารถสรุปได้ดงั นี้
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1.

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจมีหน้าทีห่ ลักในการจัดทาแผนงานและกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
หลักของ CPNREIT วางแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อให้
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ของ CPNREIT สามารถสร้ า งผลตอบแทนได้ ต ามเป้ าหมาย ตรวจสอบและสอบทาน
อสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน จัดทาแผนและนาเสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทุนทีเ่ หมาะสมในการ
เข้า ลงทุ น ในทรัพ ย์สิน หลัก โดย CPNREIT จัด ให้มีก ารสรรหาและคัด เลือ กเมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก รวมถึงติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์และผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก รวมทัง้ การบริหารจัดการและดูแลทรัพย์สนิ หลักของ CPNREIT ให้
อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสมและพร้อมสาหรับการจัดหาผลประโยชน์

2.

ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิ บตั ิ งาน
ฝ่ ายสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานมีหน้าที่หลักในการจัดทางบประมาณของ CPNREIT จัดทาและเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาคัญของ CPNREIT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดแค่เพียงงบการเงินรายไตรมาสและรายปี มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ และข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลัก ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ติดตามและดูแลการจัดทาประกันภัย
ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานของทรัพย์สนิ หลักของ CPNREIT ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง เสนอพิจารณา
เพื่ออนุ มตั ิการว่าจ้างให้ผู้ให้บริการภายนอกให้เป็ นผู้รบั ดาเนินการ (Outsource) ทัง้ ของ CPNREIT และของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อเสนอไปยังประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

3.

ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงและการกากับควบคุม
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุมมีหน้าทีห่ ลักในการตรวจสอบและติดตามความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การดาเนินงานและการลงทุนของ CPNREIT รวมถึงการกาหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมในการจัดการความเสีย่ ง
ดัง กล่ า ว ดูแ ลและติด ตามการดาเนิ น งานของ CPNREIT ให้เ ป็ น ไปตามกฏเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อ งและคู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน ดูแลและติดตามให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของ CPNREIT ให้เป็ นผู้ท่มี คี ุณสมบัติ
เหมาะสมตามลัก ษณะงานที่ป ฏิบ ัติแ ละข้อ ก าหนดที่เ กี่ย วข้อ ง ดูแ ลและป้ อ งกัน มิใ ห้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่าง CPNREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบการจัดทารายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลของ CPNREIT ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ รายละเอียดบุคลากรและผูร้ บั ผิดชอบหลักของหน่ วยงานต่าง ๆ ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในปั จจุบนั
เป็ นดังต่อไปนี้
หน่ วยงาน

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

จานวน
บุคลากร
2

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
นางสาวพิรนิ ี พริง้ ศุลกะ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และหัวหน้างานฝ่ าย

ประสบการณ์ทางาน
- ผู้อ านวยการอาวุ โ ส ฝ่ ายบริห ารการเงิน บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (ปี 2549 – 2560)
- ผู้ จ ัด การ ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ -ตราสารทุ น บริษั ท
หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
(ปี 2548 – 2549)

ส่วนที่ 2.10 หน้า 65

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

หน่ วยงาน

จานวน
บุคลากร

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

ประสบการณ์ทางาน

นางสาวณัฐญ
ิ า พลวารินทร์ - ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบริหารการเงิน บริษทั เซ็นทรัล
ผูอ้ านวยการ
พัฒนา จากัด (มหาชน) (ปี 2554 – 2560)
ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน

2

นางสาวปั ทมิกา พงศ์สรู ย์
มาส
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและรักษาการ
หัวหน้างานฝ่ าย

- ผู้อ านวยการ ฝ่ ายบริห ารการเงิน และนัก ลงทุ น
สัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
(ปี 2558 – 2562)

นางสาวอันธิกา โกดาร์ต
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

- ผู้ช่ ว ยผู้จ ัด การฝ่ ายบัญ ชีก องทุ น บริษัท ไทคอน
อิ น ดั ส เทรี ย ล คอนเน็ ค ชั น่ จ ากั ด (มหาชน)
(ปี 2556 – 2560)
- เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชีอาวุโส บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพ
เพ อร์ ต้ี ดี เ ว ลลอป เม้ น ท์ จ า กั ด (ม ห า ช น)
(ปี 2549 - 2556)

ฝ่ ายบริหารความ
เสีย่ งและกากับ
ควบคุม

1

นายพงษ์พนั ธุ์ กรรณสูต
ผูอ้ านวยการ

- ผู้ช่ ว ยผู้อ านวยการ ฝ่ ายบริห ารความเสี่ย งและ
ก ากับ ควบคุ ม บริษัท จีแ ลนด์ รีท แมเนจเม้น ท์
จากัด (ปี 2561 – 2563)
- ผู้จ ัด การ ฝ่ ายการลงทุ น กองทุ น รวมโครงสร้ า ง
พื้น ฐาน และอสัง หาริม ทรัพ ย์ บริษัท หลัก ทรัพ ย์
จั ด การกองทุ น แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ า กั ด
(ปี 2560 – 2561)
- ผู้ จ ัด การ กลุ่ ม การลงทุ น อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ แ ละ
โครงสร้างพืน้ ฐาน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด (ปี 2558 - 2560)

4.

ระบบงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เพื่อให้ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้อง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ได้จดั ให้มรี ะบบงานหลักทีเ่ กีย่ วข้อง 10 ระบบงาน โดยในแต่ละระบบงานหลักจะ
ประกอบด้วยระบบงานย่อยดังนี้
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ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่อย
1)

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงาน
ที่อนุมตั ิ

หน่ วยงาน
ที่กากับดูแล

ระบบการกาหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์

1.1) การกาหนดนโยบายในการจัดการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายบริหารความ
กองทรัสต์
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
เสีย่ งและกากับ
1.2) ระบบและขัน้ ตอนการจัดโครงสร้าง ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
- ประธานเจ้าหน้าที่ ควบคุม
เงินทุนของกองทรัสต์

บริหาร
- คณะกรรมการ
บริษทั
- ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
(ผูอ้ นุมตั เิ ป็ นไปตาม
ขนาด หรือประเภท
ของรายการ)

1.3) ระบบและขัน้ ตอนการคัดเลือก
พิจารณา และตัดสินใจลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
1.4) ระบบการกาหนดกลยุทธ์ในการ
จัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์
1.5) ระบบการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น
นอกเหนือจากทรัพย์สนิ หลัก

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับ
ทรัสตี

2)

ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง

2.)

ระบบการบริหารและจัดการความ
เสีย่ ง

3)

ระบบการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและ คณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
กากับควบคุม

3.1) การเปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและ
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
กากับควบคุม

-

3.2) การทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์
กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับกองทรัสต์

ทุกฝ่ ายงาน

3.3) แนวทางการป้ องกันการล่วงรูแ้ ละ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและ คณะกรรมการของ
กากับควบคุม
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดย
ผ่านกรรมการอิสระ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ก่อน

3.4) การติดตามประเด็นเกีย่ วกับ
กระบวนการด้านการขายพืน้ ที่

3.5) การติดตามประเด็นเกีย่ วกับความ ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและ
เป็ นอิสระในการทาหน้าทีข่ อง
กากับควบคุม
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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ผูอ้ นุมตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
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ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่อย
4)

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงาน
ที่อนุมตั ิ

หน่ วยงาน
ที่กากับดูแล

ระบบการคัดเลือกบุคคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ บั มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนิ นการของกองทรัสต์

4.1) ระบบและขัน้ ตอนการพิจารณาและ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายบริหารความ
คัดเลือกบุคคลากรของบริษทั
เสีย่ งและกากับ
4.2) ระบบและขัน้ ตอนการพิจารณาและ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ควบคุม ตรวจสอบ
ว่าการคัดเลือกทาไป
คัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ตามกระบวนการ
และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก
และหลักเกณฑ์ท่ี
4.3) ระบบและขัน้ ตอนการพิจารณาและ ฝ่ ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประธานเจ้าหน้าที่
กาหนดไว้ก่อน
คัดเลือกผูร้ บั มอบหมายในงานที่
บริหาร หรือ
ว่าจ้าง
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั
กองทรัสต์ (Outsource) อื่นทีไ่ ม่เข้า
แล้วแต่กรณี
ตามข้อ 4.2)
4.4) ระบบและขัน้ ตอนการพิจารณาและ ฝ่ ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
คัดเลือกทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์
5)

ระบบการกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ
การตรวจสอบ ดูแลผูร้ บั มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์

5.1) การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลากร
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและ คณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
กากับควบคุม

5.2) ระบบการควบคุม กากับ และ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
ผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักในเรื่องที่
เกีย่ วกับการจัดการทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์
5.3) การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของ ฝ่ ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
บุคคลภายนอกผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
(Outsource) ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการ
ดาเนินงานทัวไปของผู
่
จ้ ดั การ
กองทรัสต์
6)

ระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
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ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่อย
6.1) ระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์

7)

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
นักลงทุนสัมพันธ์ (อยูใ่ น
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านสาหรับงบ
การเงิน หรือมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ

หน่ วยงาน
ที่อนุมตั ิ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ฝ่ ายบริหารความ
เสีย่ งและกากับ
ควบคุม

ระบบการปฏิ บตั ิ การด้านงานสนับสนุน

7.1) การปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุนที่ ฝ่ ายสนับสนุนการ
เกีย่ วข้องกับบัญชีและการเงิน
ปฏิบตั งิ าน

คณะกรรมการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
อนุมตั งิ บการเงิน
และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอนุมตั ิ NAV

7.2) การปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุนที่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์

คณะกรรมการบริษทั
หรือทรัสตี แล้วแต่
กรณี

7.3) การปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุนที่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
เกีย่ วข้องกับการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรัสต์

ฝ่ ายบริหารความ
ทรัสตีตรวจสอบว่าการ
เสีย่ งและกากับ
จ่ายเป็ นไปตามเกณฑ์
ควบคุม
ในแต่ละปี

7.4) การปฏิบตั กิ ารด้านงานสนับสนุน
อื่นๆทีไ่ ด้มกี ารมอบหมายให้
ดาเนินการโดยผูร้ บั มอบหมายใน
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ (Outsource) และ
การให้คาปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์

ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

7.5) ระบบและขัน้ ตอนการสอบทาน
รายงานประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารรับทราบ

8)

หน่ วยงาน
ที่กากับดูแล

ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน

8.1) ระบบการจัดทางบประมาณ
ประจาปี ของกองทรัสต์

ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน
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ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่อย

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงาน
ที่อนุมตั ิ

หน่ วยงาน
ที่กากับดูแล

แต่ทรัพย์สนิ ประเภท
โรงแรม
8.2) ระบบการพิจารณาและเสนออนุมตั ิ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รายจ่ายพิเศษ รายการทีเ่ กิน
งบประมาณ และ/หรืองบประมาณ
การลงทุนทีอ่ ยู่นอกงบประมาณ
ประจาปี
8.3) ระบบการติดตามการจัดเก็บค่าเช่า ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริษทั
และทรัสตี

ฝ่ ายบริหารความ
ตามวิธกี ารทีป่ ระธาน เสีย่ งและกากับ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ควบคุม
กาหนดหรือเห็นชอบ

8.4) ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างของ
กองทรัสต์

ฝ่ ายงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ตามอานาจการอนุมตั ิ
รายการ

8.5) ระบบการควบคุมการชาระ
ค่าใช้จ่าย

ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน

ตามวิธกี ารทีป่ ระธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กาหนดหรือเห็นชอบ

8.6) ระบบการติดตามและประเมิน
ฝ่ ายสนับสนุนการ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์ ปฏิบตั งิ าน
โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ตามวิธกี ารทีป่ ระธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กาหนดหรือเห็นชอบ

8.7) ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารและ ทุกหน่วยงาน
หลักฐานเกีย่ วกับกองทรัสต์

ไม่เกีย่ วข้อง

ฝ่ ายบริหารความ
เสีย่ งและกากับ
ควบคุม

8.8) ระบบการตรวจสอบภายใน

กรรมการอิสระ

ไม่เกีย่ วข้อง

9)

ระบบการติ ดต่อสื่อสารกับผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์และการจัดการกับข้อร้องเรียน

9.1) ช่องทางการติดต่อสือ่ สารกับผู้
ลงทุน
9.2) การจัดการกับข้อร้องเรียน
10)

Outsource ไปยังผู้
ให้บริการภายนอก
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษทั
ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและ แล้วแต่ความมี
นัยสาคัญ
กากับควบคุม

ระบบการจัดการกับข้อพิ พาททางกฎหมาย
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ระบบงานหลักและ
ระบบงานย่อย
10.1) ขัน้ ตอนการดาเนินการและการ
พิจารณา

หน่ วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

หน่ วยงาน
ที่อนุมตั ิ

หน่ วยงาน
ที่กากับดูแล

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายบริหารความ
เสีย่ งและกากับ
ควบคุม

10.2) การรายงานความคืบหน้าของข้อ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
พิพาททางกฎหมาย

คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายบริหารความ
เสีย่ งและกากับ
ควบคุม

10.4.6 กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสิ นใจลงทุนรวมทัง้ การบริหารจัดการกองทรัสต์
ในการตัด สิน ใจลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ ด ๆ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จ ะมีก ารคัด เลือ กและตรวจสอบ (Due
Diligence) อสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT จะเข้าลงทุน ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ CPNREIT รวมถึง
ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลรวมทัง้ เอกสารหลักฐานเกีย่ วกับการคัดเลือก การ
ตรวจสอบและการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึ่งไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิง โดยมีขนั ้ ตอนใน
การดาเนินงานดังนี้
(ก)

ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะทาการคัดเลือกทรัพย์สนิ หลักทีจ่ ะลงทุน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนและการดาเนินธุรกิจ ความเสีย่ งในการลงทุนหรือได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้ รวมทัง้ รายละเอียดในเบือ้ งต้น
เกีย่ วกับทีต่ งั ้ และประเภทของทรัพย์สนิ และการจัดโครงสร้างเงินทุนของ CPNREIT ในการลงทุนในทรัพย์สนิ
นัน้ โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(1)

เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึง่ กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครอง ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็ นการ
ได้มาซึง่ สิทธิครอบครอง ต้องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

เป็ นการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ทม่ี กี ารออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็ นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ท่มี กี ารออกตราสารแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อ สิทธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีท่ี CPNREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเช่าช่วง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความเสีย่ งหรือการ
เยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผิดสัญญาเช่าหรือการไม่สามารถบังคับตามสิทธิใน
สัญญาเช่า

(2)

อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้ พิพาทใด ๆ เว้นแต่ผจู้ ดั การกองทรัสต์
และทรัสตีได้พจิ ารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการอยู่ภายใต้บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีข้อพิพาทนัน้ ไม่กระทบต่ อการหาประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนัยสาคัญ และ
เงื่อนไขการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ยังเป็ นประโยชน์แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

การท าสัญ ญาเพื่อ ให้ไ ด้มาซึ่งอสังหาริมทรัพ ย์ต้องไม่ มีข้อ ตกลงหรือ ข้อผูก พัน ใด ๆ ที่อ าจส่ง ผลให้
CPNREIT ไม่สามารถจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุตธิ รรม (ในขณะทีม่ กี ารจาหน่าย) เช่น ข้อตกลง
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ทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกาหนดราคา
ไว้แน่นอนล่วงหน้าแล้ว เป็ นต้น หรืออาจมีผลให้ CPNREIT มีหน้าทีม่ ากกว่าปกติทผ่ี เู้ ช่าพึงมีเมื่อสัญญา
เช่าสิน้ สุดลง
(4)

อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้มา เมื่อรวมกับอสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT เป็ นเจ้าของอยู่แล้ว ต้องพร้อมจะนาไป
จัดหาประโยชน์ โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทข่ี ออนุญาตเสนอ
ขายรวมทัง้ จานวนเงินกู้ยมื (ถ้ามี) ทัง้ นี้ CPNREIT อาจลงทุนในโครงการทีย่ งั ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้
โดยมูลค่ า ของเงิน ลงทุ น ที่จะท าให้ไ ด้มาและใช้พ ัฒนาอสังหาริม ทรัพ ย์ใ ห้แล้ว เสร็จเพื่อ น าไปจัดหา
ประโยชน์ ต้ อ งไม่ เ กิน ร้อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน รวมของ CPNREIT (ภายหลัง การเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่ส่งผล
กระทบกับความอยู่รอดของ CPNREIT

2.

ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมีการว่าจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบ
บัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็ นต้น เพื่อมาดาเนินการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่มี
ความเกีย่ วข้องกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence)
อสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT จะลงทุน ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในข้อ 10.4.6 (ข) และผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ประเมินความเสีย่ งด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นัน้ ๆ พร้อมทัง้ จัดให้มแี นวทางการ
บริหารความเสีย่ งด้วย ทัง้ นี้ ความเสีย่ งดังกล่าวให้หมายความรวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหรือ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้มกี ารศึกษาและพิจารณาข้อมูลและปั จจัย
ต่าง ๆ ทีส่ าคัญเกีย่ วกับการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ

3.

เมื่อพิจารณาได้ขอ้ มูลผลการศึกษาตามข้อ 10.4.6 (ข) แล้ว และผูจ้ ดั การกองทรัสต์พจิ ารณาว่าอสังหาริมทรัพย์
นัน้ ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการตามกระบวนการการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติมตาม
ข้อ 10.4.6 (ค) ซึ่งรวมถึงการดาเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าการลงทุน และ/หรือได้มาในทรัพย์สนิ
ดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการ
ดาเนินการขออนุมตั ติ ามเกณฑ์ทก่ี าหนดตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

4.

ในกรณี ท่ีเ ป็ น การพิจารณาจาหน่ า ยไปซึ่งทรัพย์สิน หลัก ผู้จ ัด การกองทรัสต์จะประเมิน ทรัพย์สิน หลักที่จะ
จาหน่ ายไป โดยพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียและโอกาสในการสร้างกาไร รวมถึงความเสีย่ งในการจาหน่ ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ หลักนัน้ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการตามกระบวนการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลักตามข้อ
10.4.6 (ง) ซึ่งรวมถึงการดาเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลักดัง กล่าว
เป็ นไปตามข้อกาหนดของสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และการดาเนินการขอ
อนุมตั ติ ามเกณฑ์ทก่ี าหนดตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

(ข)

การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ที่ CPNREIT จะลงทุน

เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์พจิ ารณาคัดเลือกทรัพย์สนิ หลักทีจ่ ะลงทุนตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดแล้ว ก่อนการได้มาซึง่
ทรัพ ย์สิน หลัก และอุ ป กรณ์ (ถ้า มี) ในแต่ ละครัง้ ผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะดาเนิ น การตรวจสอบหรือ สอบทาน (Due
Diligence) ข้อ มูลและสัญ ญาต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับทรัพย์สิน หลักและอุป กรณ์ (ถ้า มี) เช่ น ข้อ มูลด้า นการเงินและ
กฎหมาย เป็ นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ทัง้ นี้ ในการดาเนินการตรวจสอบและ
สอบทาน (Due Diligence) ดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มกี ารตรวจสอบและสอบทานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.

การตรวจสอบเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์และคู่สญ
ั ญา
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(1)

ศึกษาความสามารถของคู่สญ
ั ญาในการเข้าทานิตกิ รรม ตลอดจนความครบถ้วน ถูกต้องและบังคับได้
ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีทอ่ี สังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะลงทุนอยู่ใน
ต่ า งประเทศ ต้ อ งตรวจสอบและสอบทานความสามารถของ CPNREIT ในการได้ม าและถือ ครอง
อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว โดยต้องจัดให้มคี วามเห็นของทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
ทีเ่ ชีย่ วชาญในกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจ
ั่
ได้ว่าการจาหน่ าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทาสัญญาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
CPNREIT เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย

(2)

ศึกษาสภาพของอสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT จะลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีการศึกษารายละเอียดใน
ประเด็นดังนี้
(2.1) พิจารณาทาเลทีต่ งั ้ สภาพเศรษฐกิจ และสภาวการณ์แข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภท
นั น้ ในช่ ว งที่ผ่ า นมา รวมทัง้ แนวโน้ ม ความต่ อ เนื่ อ งและความสม่ า เสมอของรายได้ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ประเภทนัน้ ในอนาคต เช่น
(ก)

พิจารณาอัตราพื้นที่ทป่ี ล่อยเช่าได้ยอ้ นหลังอย่างน้อย 3 ปี (กรณีเป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เริม่ เปิ ดดาเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี ให้ใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดาเนินการ) เพื่อประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

(ข)

พิจารณาอัตราหรือราคาเช่าของอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ในช่วงทีผ่ ่านมาเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
เพื่อประเมินโอกาสในการสร้างรายได้และเพิม่ ผลตอบแทนในอนาคต

(ค)

วิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์นัน้ เช่น การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจซึง่ จะมีผลต่ออุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาด

(2.2) พิจารณามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอทีจ่ ะทาให้เกิดการประหยัดขนาด
การลงทุน (Economy of Scale) ในการบริหารจัดการ CPNREIT
(2.3) วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และความสามารถในการก่อให้เกิดประโยชน์สุทธิของ
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ ในอดีต (Track Record) อย่างน้อยในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา และในช่วง 2 ปี
ล่าสุด ต้องพิจารณาผลการดาเนินงานในแต่ละเดือน เพื่อประเมินความผันผวนของรายได้ตาม
ฤดูกาล (Seasonal Effect) (กรณีเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ริม่ เปิ ดดาเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี
ให้ใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่เริม่ เปิ ดดาเนินการ) เช่น
(ก)

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและกาไรจากการปล่อยเช่าในอดีตว่าอยู่ในระดับสูงกว่าหรือต่ากว่าหรือ
ใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่ อพิจารณาแนวทางใน
การควบคุมและปรับปรุงค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ CPNREIT

(ข)

กรณี เ ป็ น อสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีส ร้า งขึ้น ใหม่ แ ละไม่ มีผ ลการด าเนิ น งานในอดีต ( Track
Record) หรือเป็ นอสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ริม่ เปิ ดดาเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี การศึกษาจะ
พิจารณาผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ประเภทใกล้เคียงทีอ่ ยู่ในทาเลทีต่ งั ้ ใกล้เคียง
กัน รวมถึง วิเ คราะห์อุ ป สงค์ (Demand) และอุ ป ทาน (Supply) ของอสัง หาริม ทรัพ ย์
ประเภทนัน้ เพื่อประเมินความเสีย่ งและความผันผวนของรายได้และความเหมาะสมใน
การลงทุนระยะยาว
ส่วนที่ 2.10 หน้า 73

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

(ค)

กรณีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในทาเลทีต่ งั ้ ซึง่ มีศกั ยภาพทีจ่ ะเพิม่ รายได้ค่าเช่าให้มากขึน้ กว่าผล
การดาเนินงานในอดีต (Track Record) ทีผ่ ่านมา ประกอบกับอาคารยังอยู่ในสภาพดีและ
สามารถใช้จ ัด หาประโยชน์ ไ ด้โดยไม่จาเป็ น ต้องลงทุ น เพิ่มเติมเป็ น จานวนมาก หาก
CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีการกาหนดแผนงานที่
ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การหรื อ แผนการตลาดที่ จ ะท าให้
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ จัดหาผลประโยชน์ได้มากขึน้ ในอนาคต

(2.4) วิเคราะห์และประเมินผูเ้ ช่าในช่วงทีผ่ ่านมา เช่น ประวัตกิ ารจ่ายชาระค่าเช่า ข้อมูลการต่อสัญญา
เช่าของผูเ้ ช่ารายเดิม การปรับเพิม่ ค่าเช่า ประเภทธุรกิจและสัญชาติของผูเ้ ช่า สัดส่วนผูเ้ ช่าราย
ใหญ่ เป็ นต้น เพื่อระบุความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปล่อยเช่า และวางแผนป้ องกันความเสีย่ ง
รวมทัง้ เปิ ด เผยเป็ น ปั จ จัย ความเสี่ย งไว้ใ นแบบแสดงรายการข้อ มูล และหนั ง สือ ชี้ช วนของ
CPNREIT ให้ผลู้ งทุนได้ทราบโดยชัดเจน
(2.5) จัดให้มกี ารตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสิง่ ปลูกสร้างและสภาพของทรัพย์สนิ ภายในอาคาร
สิง่ ปลูกสร้าง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมจัดหาผลประโยชน์ได้ทนั ที ตรวจสอบประวัติ
การซ่ อ มแซมหรือ ต่ อ เติม อาคารสิ่ง ปลู ก สร้า งว่ า กระท าได้โ ดยถู ก ต้ อ งตามหลัก วิศ วก รรม
ตรวจสอบประวัติการตรวจเช็คและซ่อมบารุงของสาธารณู ปโภคและอุป กรณ์ ต่ าง ๆ ภายใน
อาคารว่ า มีก ารด าเนิ น การโดยครบถ้ว นตามรอบระยะเวลาที่เ หมาะสม เพื่อ ให้ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้เป็ นระยะเวลานาน
(2.6) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง ดังนี้
(ก)

ตรวจสอบว่ า มีเ อกสารหลัก ฐานซึ่ง บ่ ง ชี้ว่ า มีก ารก่ อ สร้า งถู ก ต้อ งตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทีย่ อมรับกันทัวไป
่

(ข)

ตรวจสอบการซ่อมแซมหรือต่อเติมดัดแปลงสิง่ ปลูกสร้างทีผ่ ่านมาว่ามีการปฏิบตั เิ ป็ นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทีห่ น่วยงานทางการกาหนดหรือไม่

(ค)

กรณีมเี หตุแผ่นดินไหวในพื้นที่บริเวณนัน้ หรืออาคารสิง่ ปลูกสร้างเคยมีเหตุ เพลิงไหม้
ต้องตรวจสอบเป็ นพิเศษในเรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค
ภายในอาคาร (เช่น ระบบป้ องกันอัคคีภยั ทางหนีไฟ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร เป็ นต้น) ว่าได้รบั การตรวจเช็คและซ่อมบารุงตามรอบระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
หรือไม่

ทัง้ นี้ ภายหลังการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้มกี ารตรวจสอบเป็ น
ประจ าทุ กปี เพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ า อสัง หาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT ได้ลงทุ น มีก ารปฏิบ ัติโดยถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อกาหนดต่าง ๆ ในกฎหมายควบคุมอาคารสิง่ ปลูกสร้างด้วย
(2.7) ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อม เช่น ตรวจสอบว่าอาคารสิง่ ปลูกสร้างประเภททีจ่ ะ
ไปลงทุนนัน้ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งมีการจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเสนอ
ต่อหน่วยงานทางการก่อนทีจ่ ะก่อสร้างหรือไม่ และปั จจุบนั ได้มกี ารปฏิบตั แิ ล้วหรือไม่
(2.8) ตรวจสอบกรรมสิทธิ ์ และ/หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ สิง่ ปลูกสร้าง หรือทรัพย์สนิ
ใด ๆ บนอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ว่าผูจ้ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้ CPNREIT เป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ โดย
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ถูกต้องตามกฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการจดทะเบียนการโอนและรับโอน หรือเอกสาร
ให้ค วามยิน ยอมในการซื้อ ขายอสัง หาริม ทรัพ ย์นั น้ มีก ารจัด ท าโดยถู ก ต้อ งตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
(2.9) ตรวจสอบขอบเขตของที่ดินที่จะซื้อหรือเช่าว่ามีการรังวัดที่ดินเพื่อทาหมุดแบ่งเขตที่ดินโดย
ชัดเจน เพื่อป้ องกันปั ญหาการรุกล้าพืน้ ที่ หรือปั ญหาได้รบั มอบทีด่ นิ ไม่ครบถ้ วนตามโฉนดทีด่ นิ
กรณีการลงทุนในกรรมสิทธิ ์ และ/หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
(2.10) ตรวจสอบว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ตดิ ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีขอ้ พิพาท ใด ๆ
ทีจ่ ะเป็ นข้อจากัดในการจัดหาผลประโยชน์ในระยะต่อไป เช่น
(ก)

หากหน่ วยงานรัฐไม่ต่อสัญญาเช่าที่ดินให้ แก่เจ้าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่จี ะ
จาหน่ายให้แก่ CPNREIT จะทาให้การจัดหาผลประโยชน์บนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
นัน้ ต้องสิน้ สุด หรือต้องเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ใหม่เป็ นแบบอื่น

(ข)

มีขอ้ ร้องเรียนจากผู้เช่าหรือผู้พกั อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันจะมีผลต่อการปล่อยเช่า
พืน้ ทีข่ อง CPNREIT ในระยะต่อไป เป็ นต้น

(2.11) ตรวจสอบว่าอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ะซือ้ นัน้ มีทางเข้าออกหรือไม่ หากไม่มแี ละต้องใช้ทางเข้าออกซึง่
เป็ นของบุคคลอื่น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารจดทะเบียนภาระจายอม ภาระติดพัน หรือ
สิทธิอ่นื ใดทีท่ าให้อสังหาริมทรัพย์นนั ้ ใช้ทางเข้าออกของบุคคลอื่นได้ ให้แก่ CPNREIT ในกรณีท่ี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รบั ข้อมูลว่าทางเข้าออกเป็ นที่สาธารณะ ต้องตรวจสอบว่าทางเข้าออกนัน้
เป็ นทีส่ าธารณะจริงตามทีไ่ ด้รบั แจ้งด้วย
(2.12) พิจารณาความเหมาะสมของราคาซือ้ อสังหาริมทรัพย์ หรือราคาสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดย
ต้องเป็ นราคาที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว และสอดคล้องกับเงื่อนไขการ
จัดหาผลประโยชน์ท่ตี กลงกันไว้กบั ผู้สนับสนุ น (Sponsor) รวมทัง้ ต้องคานึงถึงภาระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ CPNREIT จะต้องรับผิดชอบภายหลังการซือ้ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารเนื่ อ งจากทรุ ด โทรมมากจนกระทบต่ อ การจัด หาประโยชน์ ภายหลังจากที่ซ้ือมา หรือ
ค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างเมื่อครบอายุสญ
ั ญาเช่า) และกาหนดอัตราคิดลด (Discount
Rate) ในการคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้สทุ ธิในอนาคต ให้เหมาะสมกับความเสีย่ งของ
ความผันผวนของรายได้ค่าเช่าในอนาคต
(2.13) ตรวจสอบข้อมูลการชาระภาษีหรือค่ าใช้จ่ายต่ าง ๆ บนอสัง หาริมทรัพย์ว่าได้มีก ารชาระต่ อ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
(3)

2.

ในกรณี CPNREIT ให้เช่าทรัพย์สนิ แก่ผเู้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ต้องมีการวิเคราะห์สถานะของผูเ้ ช่าช่ว ง
ทรัพย์สนิ หลัก และความพร้อมในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT อาทิ ความสามารถ
ของคู่สญ
ั ญาในการเข้า ทานิ ติก รรม ความพร้อ มในด้า นระบบงาน ความพร้อ มในด้า นบุค ลากรและ
ประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เป็ นต้น

การตรวจสอบเกีย่ วกับข้อพิจารณาในการทาสัญญา
(1)

กรณีท่ี CPNREIT มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold) ต้องพิจารณาเกีย่ วกับการ
กาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ของ CPNREIT เช่น
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(ก)

สัญญาเช่าไม่มเี งื่อนไขทีท่ าให้ CPNREIT มีหน้าทีม่ ากกว่าหน้าทีอ่ นั เป็ นปกติทผ่ี เู้ ช่าต้องกระทา

(ข)

ไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าแก่ CPNREIT ได้โดยทันที แม้ว่า
CPNREIT จะมิได้กระทาผิดเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา

(ค)

มีเงื่อนไขทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ CPNREIT ในการบอกเลิกสัญญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่าได้ทนั ที ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่า
กระทาผิดเงื่อนไขของสัญญาเช่า

(ง)

มีการกาหนดรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิของ CPNREIT ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า

(จ)

มีการกาหนดเงื่อนไขและสิทธิของ CPNREIT ทีจ่ ะซือ้ อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ช่านัน้ ได้ก่อนบุคคลอื่น
ในราคาไม่สงู ไปกว่าราคาทีม่ บี ุคคลอื่นเสนอซือ้ หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์
นัน้

(ฉ)

มีการกาหนดเงื่อนไขและสิทธิของ CPNREIT ในการจาหน่ ายสิทธิการเช่า (เช่น หากในระยะ
ต่อมา อสังหาริมทรัพย์นนั ้ มีราคาเพิม่ ขึน้ และ CPNREIT จะได้กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ สูง
กว่ากาไรจากการปล่อยเช่า CPNREIT ก็มที างเลือกในการจาหน่ายทรัพย์สนิ ได้ เป็ นต้น)

(2)

ตรวจสอบภาระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนอสังหาริมทรัพย์นนั ้ โดยจะกาหนดให้ชดั เจนว่าเป็ นความ
รับผิดชอบของ CPNREIT หรือผูส้ นับสนุน (Sponsor)

(3)

พิจ ารณาก าหนดมาตรการป้ อ งกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้น เช่ น ผู้ส นั บ สนุ น
(Sponsor) มีธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับ CPNREIT ในบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกัน เป็ นต้น

(4)

กรณี ท่ี CPNREIT จะลงทุ น ในสิทธิก ารเช่าอสัง หาริม ทรัพย์ในลัก ษณะที่เ ป็ นการเช่าช่ วง จะจัดให้มี
มาตรการป้ องกันความเสีย่ งหรือการเยียวยาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการผิดสัญญาเช่าหรือการไม่
สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

(5)

ก่อน CPNREIT จะจ่ายเงินเพื่อซือ้ หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะตรวจสอบให้มนใจว่
ั่ า
CPNREIT ได้รบั โอนกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ (กรณีการลงทุนในกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริม ทรัพ ย์
(Freehold)) หรื อ ได้ จ ดทะเบี ย นสิท ธิ ก ารเช่ า (กรณี ก ารลงทุ น ในสิท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์
(Leasehold)) และ/หรือได้มาซึง่ ทรัพยสิทธิอ่นื ใดในอสังหาริมทรัพย์ทล่ี งทุน รวมทัง้ ได้รบั มอบทรัพย์สนิ ที่
วางเป็ น หลัก ประกัน แก่ CPNREIT หนัง สือ ค้ า ประกัน และ/หรือ สัญ ญาค้ า ประกัน ตลอดจนการจด
ทะเบียนภาระจายอมต่าง ๆ บนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ CPNREIT
โดยครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และตรงตามข้อ มู ล ที่เ ปิ ดเผยต่ อ ผู้ ล งทุ น แล้ ว และในกรณี ท่ี
อสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT ได้รบั มอบนัน้ มีส่วนที่เป็ นอาคารสิง่ ปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ/หรือ
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้มกี ารจัดทาทะเบียนทรัพย์สนิ โดยละเอียด เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบความถู ก ต้อ งครบถ้ว นและความมีอ ยู่จริง ของทรัพ ย์สิน แต่ ละรายการที่
CPNREIT จะได้รบั มอบ รวมทัง้ จัดส่งทะเบียนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้แก่ทรัสตี เพื่อใช้ในการสอบทานการ
ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทัง้ เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการคัดเลือก การ
ตรวจสอบและการตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรัพย์สนิ ใดทรัพย์สนิ หนึ่งของ CPNREIT ไว้ดว้ ย
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(ค)

การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก

เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์พจิ ารณาคัดเลือกทรัพย์สนิ หลักทีจ่ ะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สนิ เสร็จสิน้ แล้ว
และเห็นสมควรให้ดาเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ในการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักจะต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.

การลงทุ น หรือ ได้ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์ห รือ สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่อ การจัด หาประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

จัด ให้มีก ารประเมินมูลค่ า ทรัพย์สินโดยผู้ป ระเมิน มูลค่ าทรัพ ย์สิน รวมทัง้ ดาเนิ น การให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สนิ ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะส่งรายการ
อสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การคัดเลือกในเบือ้ งต้นให้ผปู้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
ที่ CPNREIT จะลงทุน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1.1) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. เกีย่ วกับการให้ความเห็นชอบบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผูป้ ระเมินหลัก
(1.2) เป็ นการประเมิ น มู ล ค่ า อย่ า งเต็ ม รู ป แบบที่มีก ารตรวจสอบเอกสารสิท ธิแ ละเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้อย 2
ราย

(2)

พิจารณาโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ในการลงทุนหรือได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์

(3)

พิจารณาในด้านสาระสาคัญของรายการดังต่อไปนี้

(4)
2.

(ก)

เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

(ข)

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของ CPNREIT

(ค)

มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม

(ง)

ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมจะไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้

(จ)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมที่เรียกเก็บจาก CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและมี
ความเหมาะสม

ดาเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามที่มกี ารประกาศไว้ตามหลักเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สนิ ตามประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. และทีจ่ ะได้แก้ไขเพิม่ เติม

ในการลงทุ น หรือ ได้ม าซึ่ง อสัง หาริม ทรัพ ย์หรือ สิท ธิก ารเช่ า อสัง หาริม ทรัพย์เ พิ่ม เติม ( Ongoing) ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์จะมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)

ในด้านสาระของรายการ พิจารณาว่าเป็ นธุรกรรมทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)

เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

(ข)

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของ CPNREIT
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(2)

(ค)

มีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเ่ ป็ นธรรม

(ง)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมที่เรียกเก็บจาก CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอัตราที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสม

(จ)

ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมจะไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเข้าทาธุรกรรมนัน้

ในด้านระบบในการอนุมตั กิ ารทารายการ ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

(ข)

3.

กรณีเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า หรือผูโ้ อนสิทธิการเช่ามิได้เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์


ได้ร ับ ความเห็น ชอบจากทรัส ตีว่ า เป็ น ธุ ร กรรมที่เ ป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์แ ละ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว



ในกรณีท่เี ป็ นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักที่เป็ นรายการที่มีนัยสาคัญ จะต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญด้วย

กรณีเจ้าของ ผูใ้ ห้เช่า หรือผูโ้ อนสิทธิการเช่าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ทางผู้จ ัด การกองทรัสต์จ ะดาเนิ น การให้ก ารเข้า ท าธุ ร กรรมได้ร ับ ความ
เห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเ่ ป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
กระบวนการและขัน้ ตอนการพิจารณาและอนุ มตั กิ ารทารายการให้มกี ารดาเนินการให้เป็ นตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง


ได้ร ับ ความเห็น ชอบจากทรัส ตีว่ า เป็ น ธุ ร กรรมที่เ ป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์แ ละ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว



ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมที่มมี ูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท หรือตัง้ แต่ ร้อยละ 0.03 ของมูลค่า
ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิข องกองทรัส ต์ข้นึ ไป แล้ว แต่ มูล ค่ า ใดจะสูง กว่ า หรือ ตามเกณฑ์ข อง
ประกาศทีจ่ ะแก้ไขในอนาคต ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือให้เป็ นไป
ตามอานาจอนุมตั ทิ ป่ี ระกาศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดด้วย



ในกรณีท่เี ป็ นธุรกรรมที่มมี ูลค่าตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า หรือ ตามเกณฑ์ของประกาศทีจ่ ะ
แก้ไขในอนาคต ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หรือ ให้เ ป็ น ไปตามอ านาจอนุ ม ัติท่ีป ระกาศที่เ กี่ย วข้อ งก าหนด นอกจากนี้ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์จะต้องจัดให้มที ่ปี รึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ทีถ่ ูกต้อง

ในกรณีทต่ี อ้ งขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตอ้ งมีความเห็นของทีป่ รึกษา
ทางการเงินเพื่อประกอบการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ดว้ ย โดยจะนาส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าตาม
ส่วนที่ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศที่ บจ/ร 29-00 เรื่องการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิก
ถอนหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 และประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เรื่อง
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ข้อกาหนดเกีย่ วกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และที่
จะมีการแก้ไขเพิม่ เติม
(ง)

การจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก

เมื่อ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ พิจ ารณาคัด เลือ กทรัพ ย์สิน หลัก ที่จ ะจ าหน่ า ยไปเสร็จ สิ้น แล้ว และเห็น สมควรให้
ดาเนินการจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลักนัน้ ในการดาเนินการเพื่อจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หลัก จะต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มกี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง

2.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีการดาเนินการจาหน่ ายไปโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้อ 10.4.6 (ค) 2.(1)
การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักเพิม่ เติม และมีระบบการอนุ มตั ติ ามข้อ 10.4.6 (ค) 2.(2) การได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลัก
เพิม่ เติมโดยอนุโลม

3.

การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีเ่ ข้าลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อ 10.4.6 (ง) แล้ว
จะต้องเป็ นกรณีทเ่ี ป็ นเหตุจาเป็ นและสมควร โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
(1)

การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบ 1 ปี นบั แต่วนั ที่ CPNREIT ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนัน้

(2)

การจาหน่ายทรัพย์สนิ หลักที่ CPNREIT ได้มาซึง่ กรรมสิทธิให้
์ แก่เจ้าของเดิม

10.4.7 การคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการพิจารณาและคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก
โดยในการพิจารณาทาสัญญากับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักนัน้ บริษัทฯ มีขนั ้ ตอนใน
การดาเนินงานดังนี้
1.

ประเมินและวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก แต่ละราย ซึง่ มี
หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็ นไปตามระบบงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์กาหนด

2.

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ทีไ่ ด้คะแนน
รวมถ่วงน้าหนักสูงสุด และสรุปผลการคัดเลือกพร้อมทัง้ เหตุผลในการเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้
เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมตั ิ หากผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้คะแนนรวมถ่วง
น้ าหนักสูงสุดมีคะแนนไม่ถงึ เกณฑ์ หรือได้คะแนนในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอดีต และ
ด้านระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ/การรักษาทรัพย์สนิ น้อยกว่าครึง่ หนึ่งจะถือว่าไม่ผ่าน และจะต้อง
จัดกระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารอสังหา-ริมทรัพย์ใหม่ สาหรับผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ถ้ามีคะแนนรวมน้อยกว่า
ครึง่ หนึ่งถือว่าไม่ผ่าน

อย่างไรก็ดี กระบวนการคัดเลือกผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามทีก่ ล่าวมาด้านบนนัน้ ไม่ใช้สาหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักครัง้ แรก
3.

ในการเข้าทาสัญญากับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะจัดให้มี
เงื่อนไขในสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก อย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.1

กาหนดให้กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาและปรับเปลี่ยนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สนิ หลัก ในกรณีทผ่ี บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
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หรือมีการกระทาการหรือละเว้นกระทาการอัน เป็ นเหตุให้ขาดความน่ าเชื่อถือในการปฏิบตั ิหน้าทีต่ าม
สัญญา หรือไม่บารุงรักษาทรัพย์สนิ ให้อยู่ในสภาพดี หรือผูเ้ ช่าทรัพย์สนิ หลักทาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
เสียหาย หรือไม่บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพทีด่ แี ละเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ดงั ทีร่ ะบุไว้ใน
สัญญา
3.2

ก าหนดให้ผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ และ/หรือ ผู้เ ช่ า ช่ ว งทรัพ ย์สิน หลัก มีห น้ า ที่ใ นการดูแ ลและซ่อม
บารุงรักษาทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เพื่อให้สามารถใช้จดั หาประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

3.3

กาหนดว่าหากบริษทั ฯ พบว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก มีการกระทา
หรือ การละเว้น การกระท าการอัน เป็ น เหตุ ใ ห้ไ ม่ ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ และ/หรือ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งทรัพ ย์สิน หลัก หรือ ผู้เ ช่ า ช่ ว งทรัพ ย์สิน หลัก ไม่ ดูแ ลรักษา
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วงให้อยู่ในสภาพทีด่ แี ละเหมาะสมแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์ดงั ทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
บริษทั ฯ ต้องดาเนินการให้มกี ารบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสัญญาเช่าช่วง
ทรัพย์สนิ หลัก (แล้วแต่กรณี) เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถเข้าไปดาเนินงานแทน หรือคัดเลือกผู้บริห าร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก รายใหม่เพื่อทดแทนรายเดิม

3.4

กาหนดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักต้องแสดงให้บริษทั ฯ มันใจว่
่ าได้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักมีระบบควบคุมภายในอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1)

มีการจัดทาคู่มือและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ จัดฝึ กอบรมพนักงานให้เข้าใจและปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม

2)

มีการแบ่งแยกหน่ วยงานและบุคลากรทีม่ หี น้าทีใ่ นการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ลงทุน
เช่น ฝ่ ายขาย เป็ นต้น แยกต่างหากจากหน่ วยงานและบุคลากรอื่นของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก และ/หรือผู้บริหารโรงแรม (ถ้ามี) ที่ดูแลทรัพย์สนิ ทีม่ ปี ระเภท
ธุรกิจเดียวกันกับกองทรัสต์อย่างชัดเจน หรือมีมาตรการและระบบการทางานอื่นใดที่สามารถ
ป้ อ งกัน ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ป้ อ งกัน การล่ วงรู้และการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลของ
กองทรัสต์

3)

มีการแบ่งแยกหน้าทีง่ านโดยไม่ให้บุคคลเดียวทางานสาคัญตัง้ แต่ตน้ จนจบ โดยงานสาคัญทีต่ อ้ ง
มีการแบ่งแยกหน้าที่ เช่น งานจัดซือ้ งานรับมอบสินค้าหรือบริการ งานบัญชี งานควบคุมจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ และงานตรวจนับทรัพย์สนิ เป็ นต้นโดยต้องมอบหมายให้บุคคลหนึ่งเป็ นผูจ้ ดั ทาและอีก
บุคคลเป็ นผูส้ อบทาน นอกจากนี้ ต้องมีบุคคลอื่นเป็ นผูส้ ุ่มตรวจสอบการทางานของผูจ้ ดั ทาและ
ผู้ส อบทานด้ว ย เพื่อ ให้เ ป็ น ระบบที่มีก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ซึ่ง จะช่ ว ยป้ อ งกัน มิใ ห้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดหรือทุจริตได้ระดับหนึ่ง

4)

มีก ารติด ตามควบคุ ม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนัก งานเพื่อ ป้ อ งกัน การปฏิบตั ิงาน
ผิดพลาดหรือไม่เป็ นไปตามระบบการควบคุมทีว่ างไว้

5)

มีการบันทึกรายการและธุรกรรมต่ าง ๆ รวมทัง้ จัดเก็บเอกสารประกอบการทารายการไว้โ ดย
ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบภายหลังและป้ องกันข้อผิดพลาดหรือการทุจริตที่อาจ
เกิดขึน้
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6)

มีระบบในการควบคุมดูแลการรับจ่ายเงินทีร่ อบคอบรัดกุม สามารถป้ องกันการรัวไหล
่
หรือการ
กระทาทุจริตได้อย่างมีประสิทธิผล

7)

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มรี ะบบการจัดเก็บรายได้จากผู้เช่าของกองทรัสต์ให้ครบถ้วน และมี
ระบบการควบคุมเพื่อป้ องกันการเบิกค่าใช้จ่ายซ้าซ้อนและการเบิกจ่ายในลักษณะทุจริต รวมทัง้
พิจารณาเอกสารหลักฐานและความสมเหตุสมผลในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญา
ก่อตัง้ ทรัสต์แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน และสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดรายงาน
ประจาปี 2561

8)

มีระบบการออกเลขทีล่ ่วงหน้า (Pre-Number Document) สาหรับการทารายการต่าง ๆทีเ่ กีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ หรือรายรับรายจ่าย เช่นใบสังซื
่ อ้ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบรับสินค้าหรือบริการ เป็ น
ต้น เพื่อป้ องกันการทารายการทีเ่ ลีย่ งขัน้ ตอนการตรวจสอบและควบคุมทีก่ าหนดไว้ (เช่น รับเงิน
แต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินปลอมให้ลกู ค้า เป็ นต้น)

9)

มีระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ท่จี ดั เก็บข้อมูลรายได้
และรายจ่ายของกองทรัสต์ โดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีบุคคลใดเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

10)

ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าสูง ต้องจัดเก็บในพืน้ ทีป่ ลอดภัยและจากัดผูเ้ ข้าไปในพืน้ ทีน่ นั ้ โดยการเข้าไป
ในพื้น ที่นัน้ ต้อ งได้ร ับ อนุ ญ าตจากผู้บ ริห าร และอาจใช้ร ะบบกล้อ งวงจรปิ ด ในการเฝ้ า ระวัง
ทรัพย์สนิ

11)

มีการควบคุมดูแลทรัพย์สนิ โดยมีการจัดทาทะเบียนทรัพย์สนิ ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สนิ ให้เป็ น
ปั จจุบนั เมื่อมีการซื้อทรัพย์สนิ ใหม่ส่งทะเบียนทรัพย์สนิ ที่ป รับปรุงให้ผู้จดั การกองทรัสต์เ พื่อ
ตรวจสอบกับเงินสดจ่าย ตรวจนับทรัพย์สนิ อย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดทาบันทึกการตรวจนับ โดย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเก็บรักษาทะเบียนทรัพย์สนิ ไว้อกี หนึ่งชุด

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อาจพิจารณากาหนดให้ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ กับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อนั เนื่องจากความประมาทเลินเล่ อของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักในระบบการควบคุมทีท่ าให้เกิดการทุจริตได้ง่าย
3.5

ในการเข้าทาสัญญากับผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตีอาจพิจารณากาหนดให้มี
เงื่อนไขเพิม่ เติมเบือ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อบรรเทาหรือป้ องกันความเสีย่ งแก่กองทรัสต์ ดังต่อไปนี้
1)

กาหนดให้กองทรัสต์สามารถบอกเลิกสัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักได้ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าช่วง
ทรัพย์สนิ หลักไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทรัพย์สนิ หลักโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการ
ชาระค่าเช่าให้เป็ นไปตามสัญญาเช่าทรัพย์สนิ หลัก

2)

กาหนดหน้าทีท่ ผ่ี เู้ ช่าช่วงต้องปฏิบตั ิ อาทิ เรื่องการก่อภาระผูกพัน การเปลีย่ นวัตถุประสงค์บริษทั
เป็ นต้น

3.6. กาหนดให้บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการตรวจสอบการทางานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วง
ทรัพย์สนิ หลักว่าเป็ นไปตามคู่มอื ฉบับนี้ สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าช่วงทรัพย์สนิ
หลักสัญญาตกลงกระทาการ และสัญญาอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
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3.7. กาหนดให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก มีระบบในการติดตามควบคุม
รวมทัง้ มีการสุ่มตรวจสอบเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักมี
การจัดเก็บรายได้และนาส่งกองทรัสต์โดยครบถ้วนและไม่มกี ารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์มากเกิน
ความจาเป็ นและต้องอยู่ภายใต้กรอบทีเ่ ป็ นไปตามทีส่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลหนังสือ
ชีช้ วน และสัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้เรียกเก็บได้
4.

ในการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะจัดให้มรี ะบบใน
การควบคุม กากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบุคคลดังกล่าวตามทีก่ าหนดในระบบงานของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก มีการจัดเก็บ
รายได้แ ละน าส่ ง ค่ า เช่ า ให้แ ก่ ก องทรัส ต์ โ ดยครบถ้ ว นและถู ก ต้อ งตามข้อ ตกลงในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าช่วงทรัพย์สนิ หลัก และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบควบคุมภายในยังคงมีประสิทธิภาพและ
สามารถป้ องกันการทุจริตหรือทาให้ตรวจพบการทุจริตหรือการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามระบบได้โดยง่าย

10.4.8 การติ ดตามดูแลและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
1.

การติ ดตามดูแลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ฯ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีวตั ถุประสงค์หลักทีจ่ ะให้ผถู้ อื หน่วยของกองทรัสต์ ได้รบั ผลประโยชน์จาก
การลงทุนอย่างสม่าเสมอโดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ของอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าไปลงทุน ซึง่ บริษทั ฯ มี
ระบบการควบคุ ม ก ากับ และประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของผู้บริ ห ารอสัง หาริมทรัพย์ โดยบริษัท ฯ และผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์จะทางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ เพื่อเพิม่ ศักยภาพให้กบั อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุน โดยฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจ จะเป็ นผูค้ วบคุม กากับและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ว่าได้ดาเนินงานตาม
สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยดาเนินการดังนี้
1)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จัดทาแผนงบประมาณประจาปี ของกองทรัสต์ฯ ที่
แสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่าย โดยทาการกาหนดเป้ าหมายในการจัดหารายได้ และติดตาม
ควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของกองทรัสต์ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายหรือทีค่ าดการณ์ไว้

2)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะทาการพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์
ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถเพิม่ รายได้และลดความเสีย่ งจากความผันผวนของรายได้
ค่าเช่าให้แก่ CPNREIT รวมทัง้ ทาการติดตามผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนและ
กลยุทธ์ทว่ี างไว้

3)

บริษทั ฯ ดาเนินการตรวจสอบทรัพย์สนิ ร่วมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และทรัสตี เพื่อให้เกิดความมันใจ
่
ว่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์มอี ยู่ครบถ้วน อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน ไม่มกี ารต่อเติมหรือสูญหาย
เกินไปกว่าทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์

4)

ฝ่ ายพัฒ นาธุร กิจร่ วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ดาเนิ น การติด ตามให้มีการดูแลและรักษาสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ระบบงานและอุปกรณ์ทส่ี าคัญในทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้อยู่ใ นสภาพดีและ
ใช้จดั หาประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้มลี กั ษณะหรือคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด อาทิ
เช่น ระบบการรักษาความปลอดภัย การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การอนุรกั ษ์พลังงาน ตลอดจนสัญญา
ที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วน ภายในงบประมาณทีก่ าหนดและพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์และได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี
ส่วนที่ 2.10 หน้า 82

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

5)

ทุกฝ่ ายงานของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จัดให้มกี ารประชุมร่วมกันกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่าเสมอ
เพื่อร่วมกันประเมินผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ฯ และร่วมกันหาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้ องกัน
การเกิดปั ญหาจากการดาเนินงานของ CPNREIT

6)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการ
กาหนดเกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็ นสองส่วน คือ

7)

2.

1.

ส่วนทีเ่ ป็ นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

2.

ส่วนทีเ่ ป็ นผลการดาเนินงานด้านการบริหาอสังหาริมทรัพย์ของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ จะดาเนินการควบคุมและกากับการทางาน ดังนี้
1.

สอบทานความสัมพันธ์รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนว่าผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่

2.

ดาเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหลักฐานประกอบรายการ เพื่อยืนยันความมีอยู่จริง ความ
ถูกต้องครบถ้วนของรายการ ในการบันทึกข้อมูลการรับชาระเข้าบัญชีของกองทรัสต์ กับรายงาน
ค่าเช่าทีล่ กู ค้าต้องชาระในแต่ละเดือน

3.

สอบทานอายุลกู หนี้ทค่ี า้ งชาระว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เพิม่ ขึน้ อย่างเป็ นสาระสาคัญ

4.

สุ่มตรวจสอบว่าผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มกี ารปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นกลางและโปร่งใส ไม่มกี าร
เอือ้ ประโยชน์ต่อผูเ้ ช่ารายใดรายหนึ่งเป็ นกรณีพเิ ศษ

5.

สอบทานการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของทรัพย์สนิ ถาวร ว่ามีการขออนุมตั ติ ามขัน้ ตอนทีถ่ ูกต้อง

6.

สอบทานธุรกรรมทีเ่ ป็ นรายการพิเศษ เกิดไม่บ่อย หรือรายการทีม่ ูลค่าสูงอื่น ๆ เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
การทาธุรกรรมนัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

7.

สอบทานรายการค่าใช้จ่ายทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เรียกเก็บจากกองทรัสต์ว่าไม่มกี ารเรียกเก็บ
ค่ า ใช้จ่า ยจากกองทรัสต์มากเกินความจาเป็ น หรือมีความซ้ าซ้อนและอยู่ในขอบเขตที่ตกลง
ร่วมกัน

8.

จัดให้มรี ะบบการประเมินระบบการควบคุมภายในของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่าเสมอ
โดยบริษัทฯ อาจกาหนดให้ผู้สอบบัญชีของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่ปรึกษาจาก
ภายนอกรายงานจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในให้บริษัทฯ ทราบอย่าง
สม่าเสมอ พร้อมแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธัน วาคม 2562 โดยผู้ บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ ไ ด้ ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นตามสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้บ ริห าร
สังหาริมทรัพย์ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย และไม่พบข้อผิดพลาดทีก่ ระทบต่อผลการดาเนินการของกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
10.4.9 ระบบในการติ ดตามดูแลผลประโยชน์ของ CPNREIT
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มวี ตั ถุประสงค์หลักทีจ่ ะทาให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ได้รบั ผลประโยชน์จากการลงทุนใน CPNREIT
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว โดยคานึงถึงประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการพัฒนาและเพิม่ คุณภาพของทรัพย์สนิ
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หลักอย่างต่อเนื่อง โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์มแี นวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก
ของ CPNREIT ดังต่อไปนี้
(ก)

สาหรับทรัพย์สนิ หลักส่วนที่เป็ นศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน CPNREIT มีนโยบายจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ หลักประเภทนี้ โดยการนาพืน้ ทีข่ องทรัพย์สนิ ออกให้เช่า รวมถึงการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเช่า
พื้น ที่ แก่ ผู้เ ช่ า ซึ่ง เป็ น ผู้ป ระกอบการในธุร กิจ ประเภทต่ า ง ๆ และสาหรับ ทรัพ ย์สิน หลัก ส่ว นที่เ ป็ น โรงแรม
CPNREIT จะมีการจัดหาประโยชน์โดยการนาอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวออกให้เช่าช่วงและนาสังหาริมทรัพย์ท่ี
เกีย่ วข้องออกให้เช่าแก่ผเู้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ

(ข)

ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดาเนินงานของ CPNREIT ในแต่ละปี โดยการเปรียบเทียบกับ
งบประมาณประจาปี ของ CPNREIT รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของ CPNREIT ในปี ปัจจุบนั เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา และในกรณีท่ผี ลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT เข้าลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (สาหรับทรัพย์สนิ ส่วนที่เป็ นศูนย์การค้าและอาคาร
สานักงาน) หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ (สาหรับทรัพย์สนิ ส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา) จะดาเนินการวิเคราะห์
เพื่อหาสาเหตุ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ จะดาเนินการร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ
(แล้วแต่กรณี) อย่างใกล้ชดิ ในการพัฒนาแผนการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานของอสังหาริมทรัพย์
ที่ CPNREIT เข้าลงทุน ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนด

(ค)

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์จ ะร่ ว มกัน สร้า งความเจริญ เติบ โตทางธุ ร กิจ และพัฒ นา
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าผูเ้ ช่าพืน้ ที่ พร้อมทัง้ บริหารจัดการให้อตั ราการเช่าพื้ นทีแ่ ละอัตราค่าเช่าพืน้ ทีใ่ ห้อยู่ใน
ระดับทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ CPNREIT ในขณะเดียวกัน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
จะร่วมกันควบคุมและบริหารต้นทุนการดาเนินงาน รวมถึงความเสีย่ งและปั จจัยลบทีอ่ าจมีผลต่อการดาเนินการ
ศูนย์การค้าและอาคารสานักงานของ CPNREIT

(ง)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะร่วมมือและประสานงานกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เข้าลงทุน ในส่วนทีเ่ ป็ นศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน
โดยการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าพืน้ ทีแ่ ละให้บริการทีเ่ หมาะสม การกาหนด
ราคาค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการให้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย พร้อมทัง้ มีการ
ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้เช่าพืน้ ทีแ่ ละ
การให้บริการ นอกจากนี้ จะมีการดูแลและบารุงรักษาพื้นที่ของทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT เข้าลงทุน เช่น การ
ปรับ ปรุ ง พื้น ที่ส่ว นกลางและพื้น ที่เ ฉพาะส่ว นให้มีค วามเหมาะสมกับ การใช้ง าน รวมถึง จะมีก ารปรับ ปรุ ง
ภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ และการบารุงรักษาทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ได้มาตรฐานและมีค วามเหมาะสมกับการใช้
งาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า

(จ)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ จะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับลูกค้าทีม่ าใช้บริการของโรงแรม รวมถึงบริหารจัดการให้อตั ราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักของทรัพย์สนิ
หลักส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้อยู่ในระดับทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ CPNREIT

(ฉ)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ จะทางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ เพื่อเพิม่ ศักยภาพทรัพย์สนิ หลักในส่วน
ที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยการดาเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการดูแลและบารุงรักษาทรัพย์สนิ หลักให้ได้
มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ หลักเพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
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(ช)

(ซ)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มกี ารประกันภัยสาหรับทรัพย์สนิ ของ CPNREIT ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ทิ างธุรกิจ
และข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตามหลักการดังต่อไปนี้
(1)

การจัดให้มปี ระกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของ CPNREIT ที่มตี ่อทรัพย์สนิ ทีเ่ ข้า
ลงทุ น เพื่อ คุ้ม ครองความเสีย หายที่จ ะเกิด ขึ้น กับ CPNREIT โดยก าหนดให้ CPNREIT เป็ น ผู้ร ับ
ผลประโยชน์หรือผูร้ บั ผลประโยชน์ร่วม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากทรัสตี

(2)

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รบั ความเสียหายจากความชารุดบกพร่องของ
อาคาร โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้าง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้เช่าหรือผู้ให้สทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์แก่ CPNREIT
หรือผูเ้ ช่าช่วงทรัพย์สนิ ได้ทาประกันภัยนัน้ ไว้แล้ว ให้ CPNREIT ทาประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีท่ี
CPNREIT อาจถูกไล่เบีย้ ให้ตอ้ งรับผิด

(3)

การทาประกันภัยประเภทต่าง ๆ ของ CPNREIT ให้มกี ารเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่ CPNREIT มี
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ ๆ

การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1)

ในการท าธุ ร กรรมกับ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ และ/หรือ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ จะ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุด
ของ CPNREIT

(2)

ธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันจะต้องเป็ นธุรกรรมทีม่ คี วามสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม

(3)

บุคคลที่มีส่วนได้เสียในการทาธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเข้าทาธุรกรรม

(4)

การคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการเข้าทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ต้องใช้ราคาและอัตราทีเ่ ป็ นธรรม
และมีความสมเหตุสมผล

10.4.10 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
1.

นโยบายกากับดูแลกิ จการ

บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ คาสัง่ หรือหนังสือเวียนตามทีไ่ ด้แก้ไขหรือออกโดย
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
จัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายงานการซือ้ ขายหน่ วยทรัสต์มายังฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและ
กากับควบคุม เพื่อนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ให้กบั สานักงาน ก.ล.ต.
2.

การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุม จะดาเนินการจัดให้มมี าตรการและแนวทางดาเนินการในการป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ เพื่อรักษาประโยชน์ทด่ี ที ่สี ุดของ
กองทรัสต์ และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม ซึง่ จะมีการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1)

การเปิ ดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
1.

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุมมีหน้าทีจ่ ดั ส่งแบบแสดงข้อมูลการเปิ ดเผยส่วนได้เสียให้
กรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อเปิ ดเผยส่วนได้เสียของตนก่อนเข้ารับตาแหน่ ง และในทุก ๆ ครัง้ ทีม่ ี
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การเปลี่ยนกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวโยงกับกองทรัสต์ทงั ้ หมด
รวมถึงรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรส รวมทัง้ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ซึง่ ถือ
หน่ ว ยทรัสต์ท่บี ริษัทฯ เป็ น ผู้จ ัด การกองทรัสต์อ ยู่ ตลอดจนรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว

2)

2.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานให้ฝ่ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุม
ทราบถึง การมีส่ ว นได้เ สีย ของตนและของผู้ ท่ีเ กี่ย วข้อ ง อัน เนื่ อ งมาจากการบริห ารจัด การ
กองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้า เมื่อได้รบั แบบแสดงรายการหรือเมื่อตนเองได้ทราบถึงการมีส่วนได้สว่ น
เสียนัน้ ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุมกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานการซือ้
ขายหน่วยทรัสต์ต่อฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุม ภายใน 3 วันทาการภายหลังการซือ้
ขาย โอนหน่วยทรัสต์

3.

เมื่อได้รบั ข้อมูล ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุมมีหน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลทีก่ รรมการและ
ผู้บริหารเปิ ดเผย และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย ซึ่งการตรวจสอบรวมถึงการ
สอบถามและตรวจสอบกับเว็บไซต์ของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะทีเ่ ชื่อถือ
ได้เพื่อยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารเปิ ดเผยในแบบแสดงข้อมูล
การเปิ ดเผยส่วนได้เสีย

4.

เมื่อตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลสาธารณะทีเ่ ชื่อถือได้แล้วฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุม
จะบันทึกหรือพิมพ์ผลการตรวจสอบออกมาจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐานคู่กบั แบบแสดงข้อมูลการ
เปิ ดเผยส่วนได้เสียทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารเปิ ดเผยด้วยตนเอง เพื่อประกอบการตรวจสอบ

ระบบแนวทางการป้ องกันการล่วงรูแ้ ละการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ กาหนดแนวทางการป้ องกันการล่วงรูแ้ ละการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในดังต่อไปนี้
1.

มีก ารก าหนดนโยบายจรรยาบรรณ และหลัก ปฏิบ ัติข องพนัก งานโดยเฉพาะในเรื่อ งการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลภายในไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรที่เข้าใหม่ของ
บริษทั ฯ ได้อ่าน รับทราบและลงนามในวันแรกทีเ่ ริม่ ปฏิบตั งิ าน และลงนามใหม่ทุกครัง้ เมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลง

2.

จากัดการล่วงรู้และใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทฯ รับทราบ
ข้อมูลเฉพาะทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน (Need to Know Basis) โดยกาหนดให้ขอ้ มูลทีบ่ ุคลากร
หรือหน่ วยงานล่วงรู้มา เป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับซึ่งต้องไม่นาไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นใดทีไ่ ม่มี
ส่วนเกีย่ วข้อง

3.

จัดให้มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการป้ องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องล่วงรู้
ข้อมูลภายในโดย
ก.

ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มกี ารใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์
และให้มกี ารเปลีย่ นรหัสผ่านเป็ นประจา

ข.

กาหนดระดับขัน้ การเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละบุคคล (Access Control Matrix)
ว่าพนักงานคนใดสามารถเข้าถึงข้อมูลในแฟ้ มใดได้บา้ ง โดยฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและ
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กากับควบคุมจะต้องทาการสอบทานและปรับปรุงสิทธิการเข้าให้เป็ นปั จจุบนั เสมอในกรณี
ทีพ่ นักงานลาออก หรือเปลีย่ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ค.

ข้อมูลทีเ่ ป็ นเอกสาร ให้มกี ารจัดเก็บสถานทีป่ ลอดภัยในตูห้ รือห้องทีล่ อ็ กกุญแจ และมีการ
ทาลายเอกสารทีไ่ ม่ใช้งานแล้ว

ง.

สถานที่ทางานมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้ องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าได้ เช่น
เป็ นห้องทีล่ อ็ คกุญแจหรือต้องมีบตั รพนักงานหรือสแกนลายนิ้วมือ

4.

ให้บุคลากรของบริษทั ฯ ทีส่ ามารถล่วงรูข้ อ้ มูลภายใน รวมถึงกรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานการ
ซือ้ /ขายหน่ วยทรัสต์ต่อฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุมทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการ
ถือ ครองภายใน 3 วัน ท าการ โดยฝ่ ายบริห ารความเสี่ย งและก ากับ ควบคุ ม อาจท าการสุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการรายงานกับแหล่งข้อมูลสาธารณะทีเ่ ชื่อถือได้

5.

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุมจะมีการดาเนินการดั งต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ ใจว่าผูบ้ ริหาร
และบุคลากรที่ทราบข้อมูลภายในไม่มโี อกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในกรณีท่มี กี ารทา
ธุรกรรมทีอ่ าจส่งผลต่อราคาหน่ วยทรัสต์ หรือราคาหลักทรัพย์อ่นื เช่น การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์
ก.

ขึน้ บัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ทต่ี อ้ งติดตามการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ในบัญชี
ดังกล่าว (Watch List)

ข.

ส่งอีเมลล์แจ้งผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องถึงรายชื่อหลักทรัพย์ดงั กล่าว

ค.

เมื่อรายการดังกล่าวได้มกี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้วฝ่ ายบริหารความเสีย่ งและกากับ
ควบคุม จะย้ายรายชื่อหลักทรัพย์เหล่านัน้ ไปอยู่ในบัญชีทบ่ี ริษทั ต้องจากัดการทาธุรกรรม
(Restricted List) และส่งอีเมลล์แจ้งผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ข รวมถึง
พนักงานรายอื่นทีม่ โี อกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน (ถ้ามี)

ง.

เมื่อบุคลากรทีร่ บั รูข้ อ้ มูลภายในของบริษทั ฯ ไม่มโี อกาสใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ใน
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ฝ่ายบริหารความเสีย่ งและกากับควบคุมแจ้งผูบ้ ริหารและพนักงาน
ตามข้อ ค. ถึงการเพิกถอนรายชื่อหลักทรัพย์ออกจากบัญชี Restricted List

10.4.11 ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะได้รบั ค่าธรรมเนียมสาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม แต่ทงั ้ นี้จะไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปี สาหรับปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิม่
ร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุ รกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน) ตามรายละเอียดในส่วนที่
2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”
10.4.12 การเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ผู้จ ัด การกองทรัสต์ไ ด้ตระหนัก ถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อ มูลสารสนเทศต่ อผู้ถือ หน่ วยทรัสต์อย่าง
เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน รวดเร็ว และโปร่งใส ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทุกรายมีสทิ ธิทเ่ี ท่าเทียมกันในการรับรูข้ อ้ มูล
สารสนเทศ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลของสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เปิ ดเผยทันที

-

ภายใน 3 วันทาการ

-

ภายใน 14 วัน

-

ภายใน 15 วัน

-

ภายใน 30 วัน
เ ปิ ด เ ผ ย ต า ม ร อ บ
ระยะเวลา

-

ข้อมูลทีก่ ระทบต่อราคา การตัดสินใจลงทุน สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินงาน เช่น การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ทอ่ี าจส่งผลกระทบให้ตอ้ งเลิกกองทรัสต์
รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ทส่ี ญ
ั ญาก่อตัง้ กองทรัสต์กาหนดให้เป็ นเหตุแห่งการเลิก
กองทรัสต์หรือเหตุการณ์อ่นื ทีท่ าให้ทราบกาหนดการเลิกกองทรัสต์ล่วงหน้า
รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือผูถ้ อื
หน่วยลงทุนเกินสัดส่วนทีก่ าหนด
ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่ควรเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนรับทราบ เช่น การแจ้ง
การเปลีย่ นแปลงกรรมการ การเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชี
ข้อมูลทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องรวบรวมเป็ นหลักฐานอ้างอิง เช่น สาเนารายงานการ
ประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ รายงานการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุน
รายงานการลดทุนชาระแล้วของทรัสต์
รายงานการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ อสังหาริมทรัพย์
รายงานความคืบหน้าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทก่ี ่อสร้างไม่เสร็จ
งบการเงินรายไตรมาส 45 วันหลังสิน้ รอบบัญชี
งบการเงินประจาปี 2 เดือนหลังวันสิน้ รอบบัญชี (ในกรณีไม่ทางบไตรมาส 4)
การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
แบบสาเนารายงานข้อมูลประจาปี ภายใน 3 เดือนหลังสิน้ รอบบัญชี
รายงานประจาปี พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ตัวเลข NAV ภายใน 45 วันหลังสิน้ รอบบัญชี

10.4.13 การจัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
10.4.14 วิ ธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ก)

เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(1)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แจ้งต่อสานักงาน ก.ล.ต. เป็ นหนังสือถึงความประสงค์ทจ่ี ะยุตกิ ารปฏิบตั งิ านเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และสานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตแล้ว

(2)

สานักงาน ก.ล.ต. สังเพิ
่ กถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือสั ง่ พักการปฏิบตั ิหน้าที่
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกิน 90 วัน

(3)

กรณีการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ อายุ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ย่นื คาขอต่ออายุการ
ให้ความเห็นชอบต่อสานักงาน ก.ล.ต.

(4)

ผู้จ ัด การกองทรัสต์ถูก ศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ ศาลมีค าสังให้
่ ฟ้ื น ฟู กิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ หรือ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สน้ิ สภาพความเป็ นนิตบิ ุคคล
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(ข)

(5)

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติให้ถอดถอนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เนื่องจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตั ิหน้าที่ หรือมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การ
กองทรัส ต์ และทรัส ตีไ ด้ท าหนั ง สือ แจ้ง การบอกเลิก สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์แ ก่ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์แล้ว

(6)

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ในกรณี
ที่ทรัสตีจงใจฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ ข้อ ตกลงที่เป็ นสาระสาคัญใด ๆ หรือผิดคารับรองที่เป็ น
สาระสาคัญใด ๆ ตามทีใ่ ห้ไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

การลาออกจากการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์

หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์ทจ่ี ะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็ นหนังสือให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ โดยการเผยแพร่
ข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาหนังสือแจ้งต่อทรัสตีให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อน
วันทีก่ าหนดให้การลาออกมีผลใช้บงั คับ ทัง้ นี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผรู้ บั ประโยชน์และทรัสตี โดยในระหว่าง
ที่ทรัสตียงั ไม่สามารถแต่งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้นัน้ ให้ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมทาหน้าที่ต่อไปจนกว่า
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่จ ะสามารถเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทัง้ นี้ ระยะเวลาการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวจะไม่เกินกว่า 90 วัน นับจากวันทีม่ ผี ลเป็ นการเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(ค)

การดาเนิ นการกรณี ที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้ าที่ได้

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความจาเป็ น
เพื่อป้ องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ทงั ้
ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนี้ได้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
(ง)

หน้ าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังการลาออก
ภายหลังผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออกจากการทาหน้าที่ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1)

ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้า บัญชี เอกสาร และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลความลับทางการค้าหรือไม่กต็ ามให้แก่ทรัสตี และ/หรือผู้จดั การ
กองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนดาเนินการใด ๆ ตามทีท่ รัสตีรอ้ งขอตามสมควร เพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
รายใหม่สามารถเข้า ปฏิบตั ิหน้ าที่เ ป็ น ผู้จดั การกองทรัสต์ไ ด้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ประโยชน์ สูงสุดของ
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

เก็บรักษาความลับทางการค้าของ CPNREIT โดยไม่เผยแพร่ขอ้ มูล แบบร่าง รายชื่อลูกค้าและเอกสาร
อื่นทีม่ สี าระสาคัญเป็ นความลับทางการค้าของ CPNREIT ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รบั ความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากทรัสตีก่อน เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่ วยงานราชการตามข้อกาหนด
ของกฎหมาย หรือการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาธารณะอยู่ในขณะทีม่ กี ารเปิ ดเผยหรือเผยแพร่

(3)

ดาเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างต่อเนื่องตาม
สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ง่ มอบให้ทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ดว้ ย
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(จ) วิ ธีการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ให้ทรัสตีขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีป่ รากฏเหตุแห่ง
การเปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และดาเนินการแต่งตัง้ บุคคลทีผ่ ถู้ อื หน่ วยทรัสต์มมี ติเห็นชอบภายใน 30 วันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั มติหรือระยะเวลาอื่นใดตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รบั
มติ ให้ทรัสตีดาเนินการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เอง โดยคานึงถึงประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
โดยรวม
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถดาเนินการแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ เพราะไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
หรือไม่มผี สู้ นใจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตีมหี น้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์และภายใต้กฏเกณฑ์ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
10.4.15 การบริหารจัดการกองทรัสต์อื่น
ปั จ จุ บ ัน ซีพีเ อ็น รีท แมเนจเมนท์ (ซึ่ง เป็ น ผู้จ ัด การกองทรัสต์ข อง CPNREIT) ไม่ ไ ด้มีก ารบริห ารจัด การ
กองทรัสต์อ่นื แต่อย่างใด โดยในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และสัญญาอื่น
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์มหี น้าทีใ่ ช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดาเนินการเพื่อป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง CPNREIT กับทรัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยให้มกี ารดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก)

ทรัสตีแ ละผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์ อ่ืนใดที่อ าจขัด แย้งกับ ผลประโยชน์ ท่ดี ีท่สี ุดของ
CPNREIT และหากมีกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไก
ทีจ่ ะทาให้เชื่อมันได้
่ ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของ CPNREIT และ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม

(ข)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การกองทรัสต์มกี ารบริหารจัดการกองทรัสต์อ่นื อยู่ดว้ ย ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ทข่ี อ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ้ งไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อ่นื นัน้

(ค)

CPNREIT จะไม่เข้าทารายการใดทีอ่ าจส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ เช่น การ
ซือ้ อสังหาริมทรัพย์จากบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับทรัสตี ซึง่ อาจทาให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับ
การทาหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างเป็ นอิสระ

10.5 ทรัสตี
10.5.1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อทรัสตี

: บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

: เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษทั

: 0105535048398

โทรศัพท์

: 02-949-1500

โทรสาร

: 02-949-1501

Website

: www.scbam.com
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ทุนจดทะเบียน

: 200,000,000 บาท

ทุนชาระแล้ว

: 100,000,000 บาท

10.5.2 โครงสร้างการถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ของทรัสตี ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีดงั นี้
รายชื่อ

จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

19,999,998

99.999990

2. นางสาวชนกานต์ อนันตคุณากร

1

0.000005

3. นางสาวอัจฉรา ศัสตรศาสตร์

1

0.000005

20,000,000

100.000000

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

รวม
10.5.3 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ทรัสตีได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจากสานักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 18 กันยายน 2556
10.5.4 หน้ าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี
(1)

ทรัสตีมหี น้าทีจ่ ดั การกองทรัสต์ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเยีย่ งผูม้ วี ชิ าชีพ รวมทัง้ ด้วยความ
ชานาญ โดยปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวม
รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ วัตถุ ประสงค์ในการจัด ตัง้
กองทรัสต์ มติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และข้อผูกพันทีไ่ ด้ให้ไว้เพิม่ เติมแก่ผู้ถอื หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)

(2)

ทรัสตีมหี น้าทีเ่ ข้าร่วมในการประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
เพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(2.1) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการดังกล่าวหรือเรื่องทีข่ อมติว่า เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
(2.2) ทักท้วงและแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวหรือเรื่องทีข่ อมติไม่สามารถ
กระทาได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

(3)

ทรัสตีมีห น้ า ที่บ ัง คับ ช าระหนี้ ห รือ ดูแ ลให้มีก ารบัง คับ ช าระหนี้ เ พื่อ ให้เ ป็ น ไปตามข้อ สัญ ญาระหว่ า ง
กองทรัสต์กบั บุคคลอื่น

(4)

ในกรณีทไ่ี ม่มผี จู้ ดั การกองทรัสต์ หรือมีเหตุทท่ี าให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้ทรัสตี
เข้า จัด การกองทรัสต์ไ ปพลางก่อ นจนกว่า จะมีก ารแต่ งตัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์ร ายใหม่ ทัง้ นี้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมหี น้าทีจ่ ดั การกองทรัสต์ตามความ
จาเป็ นเพื่อป้ องกัน ยับยัง้ หรือจากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์โดยรวมและดาเนินการตามอานาจหน้าทีท่ ร่ี ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ ใน
การดาเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้
ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทัง้ มีอานาจในการจัดให้มี
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ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามอานาจหน้าทีใ่ นสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ หรือประกาศหรือ
ข้อกาหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม
(5)

ทรัสตีมสี ทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง

(6)

ในกรณีทก่ี องทรัสต์มนี โยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่ทรัพย์สนิ หลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สนิ
อื่นดังกล่าวอาจดาเนินการโดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นทีท่ รัสตีหรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มอบหมายโดยจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยในกรณีท่มี อบหมายให้บุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่
ผู้จ ัด การกองทรัสต์เ ป็ น ผู้ร ับ ดาเนิ น การ ต้อ งปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ว่าด้วยการให้บุคคลอื่น เป็ น ผู้ร ับดาเนิน การในงานที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บุคคลอื่นเป็ นผู้รบั ดาเนินการในงานที่เกี่ยวกับการลงทุนของ
กองทุนโดยอนุโลม

(7)

ในกรณีท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจตามกฎหมายที่
เกี่ย วข้อ ง ออกกฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ ข้อ บัง คับ ค าสัง่ หนัง สือ เวีย น ค าผ่ อ นผัน ยกเลิก หรือ
เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสังที
่ ใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั อันทาให้
ต้องมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตีจะต้องดาเนินการตามทีส่ ญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์กาหนด
เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ คาสังที
่ เ่ ปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งขอมติจากผู้ถอื หน่วยทรัสต์

(8)

ห้ามมิให้ทรัสตีนาหนี้ท่ตี นเป็ นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทรัสตีไปหัก
กลบลบหนี้กบั หนี้ทบ่ี ุคคลภายนอกเป็ นลูกหนี้ทรัสตีอนั สืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทัง้ นี้ การ
กระทาทีฝ่ ่ าฝืนข้อห้ามนี้ ให้การกระทาเช่นนัน้ ตกเป็ นโมฆะ

(9)

ในกรณีท่ที รัสตีเข้าทานิติกรรมหรือทาธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
ให้ ท รัส ตี แ จ้ง ต่ อ บุ ค คลภายนอกทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเมื่อ เข้า ท านิ ติก รรมหรือ ธุ ร กรรมกับ
บุคคลภายนอกว่าเป็ นการกระทาในฐานะทรัสตี

(10) ให้ทรัสตีจดั ทาบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แ ยกต่างหากจากทรัพย์สนิ และบัญชีอ่นื ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีทรัสตีจดั การกองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั รวมทัง้ แยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจาก
ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สนิ อื่นทีท่ รัสตีครอบครองอยู่
(11) ในกรณี ท่ีท รัสตีมิไ ด้ดาเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามข้อ 10.5.4 (10) จนเป็ น เหตุ ใ ห้กองทรัสต์ป ะปนอยู่กบั
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สนิ ใดเป็ นของกองทรัสต์และทรัพย์สนิ ใดเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้สนั นิษฐานว่า
(11.1) ทรัพย์สนิ ทีป่ ะปนกันอยู่นนั ้ เป็ นของกองทรัสต์
(11.2) ความเสียหายและหนี้ทเ่ี กิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ทีป่ ะปนกันอยู่นนั ้ เป็ นความเสียหายและหนี้ท่ี
เป็ นส่วนตัวของทรัสตี
(11.3) ผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ทีป่ ะปนกันอยู่นนั ้ เป็ นของกองทรัสต์
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ทรัพย์สนิ ที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สนิ ที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูก
เปลีย่ นสภาพไปจากทรัพย์สนิ ทีป่ ะปนกันอยู่นนั ้ ด้วย
(12) ในกรณีทท่ี รัสตีมไิ ด้ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อ 10.5.4 (10) จนเป็ นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกัน
จนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สนิ ใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้สนั นิษฐานว่าทรัพย์สนิ นัน้ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทีถ่ ูก
เปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สนิ นัน้ และประโยชน์ ใด ๆ หรือหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าว เป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สนิ ที่นามาเป็ นต้นทุนที่
ปะปนกัน
(13) การใช้อานาจและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตี
จะมอบหมายให้ผอู้ ่นื จัดการกองทรัสต์มไิ ด้ เว้นแต่
(13.1) สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
(13.2) การทาธุรกรรมทีม่ ใิ ช่เรื่องทีต่ อ้ งทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้องใช้วชิ าชีพเยีย่ งทรัสตี
(13.3) การทาธุรกรรมทีโ่ ดยทัวไปผู
่ เ้ ป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ซึง่ มีทรัพย์สนิ และวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ในลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทาในการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน
(13.4) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทาสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงิน
ปั นผล หรือการปฏิบตั งิ านด้านการสนับสนุ นให้บริษทั ในเครือของทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือนายทะเบียนรายอื่นทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการได้
(13.5) เรื่องอื่นใดที่ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รบั ผิดชอบและดาเนินการตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ หรือหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช.
29/2555 หรือประกาศหรือข้อกาหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี รัสตีฝ่าฝื นบทบัญญัตติ ามวรรคหนึ่ง ให้การทีท่ าไปนัน้ ผูกพันทรัสตีเป็ นการส่วนตัวไม่
ผูกพันกองทรัสต์
(14) ในกรณีท่ที รัสตีมอบหมายให้ผู้อ่นื จัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 10.5.4 (13) ทรัสตีต้องเลือกผู้รบั
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทัง้ ต้องกากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพียงพอ และต้องกากับดูแล โดยจะกาหนดมาตรการในการดาเนินงานเกีย่ วกับการมอบหมายงานตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน
และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรั
่
สตี หรือประกาศหรือข้อกาหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง และทีไ่ ด้แก้ไข
เพิม่ เติม ดังนี้
(14.1) การคัดเลือกผูท้ ่สี มควรได้รบั มอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร
ของผู้ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมายตลอดจนการขัด กัน ทางผลประโยชน์ ข องผู้ร ับ มอบหมายงานและ
กองทรัสต์
(14.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ขิ องผูไ้ ด้รบั มอบหมายงาน
(14.3) การดาเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผูท้ ไ่ี ด้ร ับมอบหมายไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั มอบหมายงาน
อีกต่อไป
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตีในกรณี
ดังกล่าวได้
(15) ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้ าที่ มีการ
จัดการกองทรัสต์ท่ไี ม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็ นเหตุให้
กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ดาเนินการดังต่อไปนี้
(15.1) เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายทีต่ อ้ งรับผิด
(15.2) ติดตามเอาทรัพย์สนิ คืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้ จะได้ทรัพย์สนิ มาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็ น
ทรัพย์สนิ อย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รหู้ รือไม่
มีเหตุอนั ควรรูว้ ่าทรัพย์สนิ นัน้ ได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผอู้ ่นื จัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 10.5.4 (13) หากมี
ค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้กบั บุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สนิ ที่เป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจาเป็ นอันสมควร ให้ทรัสตีมสี ทิ ธิได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนจาก
กองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
สิทธิท่จี ะได้รบั เงินหรือทรัพย์สนิ คืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิท่ที รัสตีมีอยู่ก่อนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกทีม่ ที รัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิท่ีอาจบังคับ
ได้ในทันทีโดยไม่จาต้องรอให้มกี ารเลิกทรัสต์ และในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นต้องเปลี่ยนรูป หรือเปลีย่ น
สภาพทรัพ ย์สิน ในกองทรัสต์เ พื่อ ให้มีเงิน หรือ ทรัพ ย์สิน คืน แก่ ทรัสตี ให้ท รัสตีมีอานาจดาเนินการ
ดังกล่าวได้แต่ต้องกระทาโดยสุจริต และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารที่ คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(17) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สทิ ธิตามข้อ 10.5.4 (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ชาระหนี้ท่มี อี ยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วน
แล้ว เว้นแต่เป็ นหนี้ทอ่ี าจหักกลบลบหนี้กนั ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(18) ในกรณีทท่ี รัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตี
ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์
ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอื่ นให้ต่างไปจากที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้จดั การตามที่ได้รบั ความเห็นชอบนัน้ ด้วยความสุจริตและเพื่อ
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จาต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
(19) ทรัสตีมหี น้าทีด่ แู ลให้สญ
ั ญาก่อตัง้ ทรัสต์มสี าระสาคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง โดยในกรณีทม่ี กี าร
แก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ให้ทรัสตีดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(19.1) ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์เป็ นไปตามวิธกี ารและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
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(19.2) ในกรณีทก่ี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อ 10.5.4 (19) (19.1) ให้ทรัสตี
ดาเนินการให้เป็ นไปตามอานาจหน้าทีท่ ร่ี ะบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์เพื่อ
ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์โดยรวม
(19.3) ในกรณีท่หี ลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์หรือ การจัด การกองทรัสต์ท่อี อกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์มขี อ้ กาหนดทีไ่ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการเพื่อแก้ไขเปลีย่ นแปลง
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั ้ ตามวิธกี ารทีก่ าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรือ
ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. มีคาสังตามมาตรา
่
21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์
(20) ทรัสตีมีหน้าที่ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้จดั การกองทรัสต์หรือผู้ได้รบั มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี)
ดาเนินการในงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง และประกาศ
อื่น ที่เ กี่ย วข้อ งตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานัก งาน ก.ล.ต. ก าหนด การติด ตาม ดูแ ล และ
ตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการทาหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้ดว้ ย
(20.1) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทาโดยผู้จดั การกองทรัสต์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีก่ องทรัสต์ตงั ้ อยู่
(20.2) ติดตามดูแลและดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ผรู้ บั มอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงการถอดถอนผูร้ บั
มอบหมายรายเดิม และการแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบหมายรายใหม่
(20.3) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงหนังสือชีช้ วน
(20.4) ควบคุมดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดในสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(20.5) แสดงความเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการหรือการทาธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และผูร้ บั มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ การเปิ ดเผย
ข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
(21) ในกรณีทป่ี รากฏว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์กระทาการ หรืองดเว้นกระทาการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ทรัสตีมหี น้าที่ ดังนี้
(21.1) รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทาการนับแต่รหู้ รือพึงรูถ้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(21.2) ดาเนินการแก้ไข ยับยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่กองทรัสต์ ตามทีเ่ ห็นสมควร
(22) ในกรณีทท่ี รัสตีเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือดาเนินการใด ๆ ในฐานะ
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์โดยรวม และตัง้ อยู่
บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือ
กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
(23) ทรัสตีมหี น้าที่จดั ทาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ดาเนินการแทนได้ โดย
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เมื่อมีการมอบหมายผูอ้ ่นื เป็ นนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ทรัสตีมหี น้าทีก่ ากับดูแลให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ดัง กล่ า วปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ใ นสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายหลัก ทรัพ ย์ เว้น แต่ มีก ารจัด ท า
หลักฐานตามระบบและระเบียบข้อบังคับของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับนายทะเบียน
หลักทรัพย์
(24) ทรัสตีต้องจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์ หรือใบหน่ วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์
(25) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานสิทธิในหน่ วยทรัสต์ใหม่
หรือใบหน่ วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีส่ ูญหายลบเลือน หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ทรัสตีมหี น้าที่
ออกหรือดาเนินการให้มกี ารออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยทรัสต์หรือใบหน่ วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีใน
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
10.5.5 ค่าธรรมเนี ยมที่ได้รบั จากการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตี
เป็ นไปตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”
10.6 ข้อมูลของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
10.6.1 ผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์
ชื่อ

:

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด

ทีอ่ ยู่

:

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :

02-677-2000

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรัสต์ตกลงชาระค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
รายละเอียดดังนี้
(ก)

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจานวน 0.76 ล้านบาท

(ข)

ค่าบริการอื่นจานวน 0.05 ล้านบาท

สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจานวน 1.45 ล้านบาท
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10.6.2 นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ชื่อ

:

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ทีอ่ ยู่

:

เลขที่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :

02-009-9992

10.6.3 ผูป้ ระเมิ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
(1)

(2)

ชื่อ

:

บริษทั พาวเวอร์แลนด์ พลัส แอพไพรซัล จากัด

ทีอ่ ยู่

:

เลขที่ 69/4 หมู่บา้ นบ้านฟ้ านันทวัน ถนนหทัยราษฎร์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :

02-002-6305

ชื่อ

:

บริษทั เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จากัด

ทีอ่ ยู่

:

เลขที่ 114 ถนนรัตนอุทศิ ซอย 19 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ :

07-435-9130

10.6.4 ที่ปรึกษาของกองทรัสต์
ทีป่ รึกษาทางการเงินของกองทรัสต์
(1)

(2)

ชื่อ

:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ทีอ่ ยู่

:

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :

02-777-77777

ชื่อ

:

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ทีอ่ ยู่

:

เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 และ 25 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :

02-658-6300

ทีป่ รึกษากฎหมายของกองทรัสต์
ชื่อ

:

บริษทั แอลเอส ฮอไรซัน จากัด

ทีอ่ ยู่

:

เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :

02-627-3443
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11.

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก CPNREIT มีรายละเอียด ดังนี้

ลาดับ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมในแต่ละครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

1.

ค่าธรรมเนียมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงั ้ นี้จะไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อ
ปี ในปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิม่ ร้อยละ 3
ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

รายเดือน

2.

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงั ้ นี้จะไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อ
ปี ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนรวมหรือค่าธรรมเนียมตราสารอื่นใด
ทีก่ องทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าลงทุน
และได้พจิ ารณาเข้าลงทุน เนื่องจากการรับ
หน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมหรือผูอ้ อก
ตราสารดังกล่าวโดยทรัสตี
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

รายเดือน

3.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ตามทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด

รายเดือน

4.

ค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
และค่านายหน้า: สาหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครัง้ แรก และสาหรับการเสนอขาย
เพิม่ เติม เพื่อเพิม่ เงินทุนของกองทรัสต์ในคราว
ต่อ ๆ ไป

คราวละไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าที่
รับประกันการจัดจาหน่าย

เมื่อเกิดรายการ

5.

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ตามทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี เมื่อเกิดรายการ
ส่งเสริมการขาย
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชี
ก่อนหน้า

6.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผูส้ อบบัญชี

ตามทีจ่ ่ายจริง

รายไตรมาส

7.

ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ ใ ห้ บ ริก ารอื่ น ๆ รวมทัง้ ที่
ปรึกษาอื่น ๆ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่า
ทนายความ

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมในแต่ละครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

8.

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

9.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ภายใน

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

คานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผูเ้ ช่ารายนัน้ ๆ

เมื่อเกิดรายการ

ลาดับ

10. ค่ า นายหน้ า (Commission) ในการหาผู้ เ ช่ า
พืน้ ทีศ่ นู ย์การค้า
1) ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่อสัญญา

ไม่เกิน 0.5 เดือน

2) ในกรณี ท าสัญ ญากับ ผู้เ ช่ า รายใหม่ มี 4
อัตราขึน้ อยู่กบั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุไม่ถงึ 1 ปี
- ผูเ้ ช่าที่ทาสัญญาเช่าอายุ ตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ
ไปแต่ไม่ถงึ 3 ปี
- ผู้เช่าที่ทาสัญญาเช่าอายุตงั ้ แต่ 3 ปี ข้นึ
ไป
- ผู้เช่า ที่ทาสัญญาเช่าอายุม ากกว่ า 3 ปี
และ ผู้ เ ช่ าได้ ช าระค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า
ล่วงหน้า (ค่าเซ้ง)

ไม่เกิน 0.5 เดือน
ไม่เกิน 1.0 เดือน
ไม่เกิน 1.5 เดือน
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
ล่วงหน้าทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ช่า
ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะคิดค่า
นายหน้าสาหรับสัญญาทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 1
เดือนขึน้ ไป แต่จะไม่คดิ ค่าคอมมิชชัน่
สาหรับสัญญาบริการพืน้ ทีส่ ง่ เสริมการขาย
(Promotion Area) และสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสือ่ โฆษณาต่าง ๆ เช่น วีดโี อวอลล์
(Video Wall) ไลท์บอกซ์ (Light Box)
เป็ นต้น
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

11. ค่านายหน้า (Commission) ในการจัดหาผู้เช่า
พืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน

คานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผูเ้ ช่ารายนัน้ ๆ

1) ในกรณีผเู้ ช่ารายเดิมต่อสัญญา

ไม่เกิน 0.5 เดือน

2) ในกรณี ท าสัญ ญากับ ผู้เ ช่ า รายใหม่ มี 3
อัตราขึน้ อยู่กบั อายุสญ
ั ญาเช่า
ส่วนที่ 2.11 หน้า 2

เมื่อเกิดรายการ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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ลาดับ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมในแต่ละครัง้

- ผูเ้ ช่าทีท่ าสัญญาเช่าอายุไม่ถงึ 3 ปี
- ผู้ เ ช่ า ที่ ท าสัญ ญาเช่ า อายุ ตั ง้ แต่ 3 ปี
ขึน้ ไป
- ผู้เช่า ที่ทาสัญญาเช่าอายุม ากกว่ า 3 ปี
และ ผู้ เ ช่ าได้ ช าระค่ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า
ล่วงหน้า (ค่าเซ้ง)

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ไม่เกิน 0.5 เดือน
ไม่เกิน 1.0 เดือน
ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
ล่วงหน้าทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ช่า
ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะคิดค่า
นายหน้าสาหรับสัญญาทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 1
เดือนขึน้ ไป แต่จะไม่คดิ ค่านายหน้าสาหรับ
สัญญาบริการพืน้ ทีส่ ง่ เสริมการขายและ
สัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับสือ่ โฆษณาต่าง ๆ เช่น
Video Wall และ Light Box เป็ นต้น
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

12. ค่ า ธรรมเนี ย มการเก็ บ ค่ า เช่ า ในนามของ อัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้ค่าเช่า
กองทรั ส ต์ โดยไม่ ร วมโครงการอาคาร สุทธิของกองทรัสต์ โดยรายได้คา่ เช่าสุทธิ
สานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์สและโครงการ หมายถึง รายได้ทงั ้ หมดก่อนหักค่าใช้จ่ายใด
อาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
ๆ ทีก่ องทรัสต์ได้รบั ตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ รวมถึงรายได้ทไ่ี ด้รบั จาก
พืน้ ทีส่ ง่ เสริมการขาย (Promotion Area)
ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการประกอบกิจการศูนย์การค้า
ของกองทรัสต์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(ทัง้ นี้ รายได้ทม่ี าจากค่าเช่าจะปรับปรุงด้วย
ส่วนต่างระหว่างรายได้ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 หรือมาตรฐานทางบัญชี
ฉบับอื่นทีเ่ พิม่ เติมหรือใช้แทน กับรายได้
ตามสัญญาเช่า) โดยไม่รวมเงินชดเชย เงิน
ทดรองจ่าย (Reimbursement) เช่น เงิน
เฉลีย่ ค่าภาษีโรงเรือน (ภาษีอ่นื ใดในทานอง
เดียวกัน) ส่วนเฉลีย่ ค่าเบีย้ ประกันทีไ่ ด้รบั
จากผูเ้ ช่าหรือผูเ้ ช่าช่วง แล้วหักด้วยอัตรา
ส่วนลดค่าเช่า
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ส่วนที่ 2.11 หน้า 3

รายเดือน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ลาดับ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมในแต่ละครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)
12.1 ค่ า ธรรมเนี ย มการเก็ บ ค่ า เช่ า ในนามของ อัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จากการ
กองทรัสต์ สาหรับโครงการอาคารสานักงาน
ดาเนินงานต่อปี โดยรายได้จากการ
เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และโครงการอาคาร ดาเนินงาน (Gross Property Operating
สานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
Revenue) หมายถึง รายได้ทม่ี าจากค่าเช่า
ค่าบริการ และรายได้อ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั จากการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
ลงทุนทีผ่ ่านการรับรองมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี (ทัง้ นี้
รายได้ทม่ี าจากค่าเช่าจะปรับปรุงด้วยส่วน
ต่างระหว่างรายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 หรือมาตรฐานทางบัญชีฉบับอื่น
ทีเ่ พิม่ เติมหรือใช้แทน กับรายได้ตาม
สัญญาเช่า)
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

รายเดือน

13. ค่ า ธรรมเนี ย มการบริห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่า
(สาหรับ ทรัพ ย์สิน ส่ว นที่เ ป็ น ศู น ย์ก ารค้า และ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อาคารสานักงาน)
(Investment Properties)
จากรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทรัสต์ทร่ี บั รองโดยทรัสตีของกองทรัสต์
ในแต่ละเดือน ซึง่ คานวณ ณ
วันทาการสุดท้ายของเดือน ทัง้ นี้
ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

รายเดือน

14. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee) (สาหรับทรัพย์สนิ ส่วน
ทีเ่ ป็ นศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน) โดยไม่
รวมโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาว
เวอร์สและโครงการอาคารสานักงานยูนิ ลเี วอร์

รายเดือน

อัตราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุ ธิ
จากอสังหาริมทรัพย์ โดยรายได้สทุ ธิจาก
อสังหาริมทรัพย์ (Net Property Income)
หมายถึง รายได้ทงั ้ หมดทีก่ องทรัสต์ได้รบั
จากอสังหาริมทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนและ

ส่วนที่ 2.11 หน้า 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

ลาดับ

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมในแต่ละครัง้

เฮ้าส์

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่
รวมค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์ เช่น ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น (ทัง้ นี้ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่าจะปรับปรุงด้วยส่วน
ต่างระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่า
เช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 หรือ
มาตรฐานทางบัญชีฉบับอื่นทีเ่ พิม่ เติมหรือ
ใช้แทน กับต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่า
ตามสัญญาเช่า)
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

14.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
บริห าร (Incentive Fee) (สาหรับ โครงการ
อาคารส านั ก งานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ส และ
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์)

อัตราไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้สทุ ธิจาก
การดาเนินงานต่อปี โดยรายได้สทุ ธิจากการ
ดาเนินงาน (Property EBITDA) หมายถึง
รายได้จากการดาเนินงานหักด้วยต้นทุน
และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์
ลงทุน (ทัง้ นี้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่า
เช่าจะปรับปรุงด้วยส่วนต่างระหว่างต้นทุน
และค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่าตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 หรือมาตรฐานทางบัญชี
ฉบับอื่นทีเ่ พิม่ เติมหรือใช้แทน กับต้นทุน
และค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นค่าเช่าตามสัญญาเช่า)
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

รายเดือน

15. ค่าธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่า
เมื่อเกิดรายการ
ของกองทรัสต์
อสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์มกี ารลงทุนเพิม่
และไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าการขาย
อสังหาริมทรัพย์ออกจากกองทรัสต์
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

ส่วนที่ 2.11 หน้า 5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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ลาดับ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมในแต่ละครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

16. ค่ า ธรรมเนี ย มในการควบคุ ม งานด้ า นการ ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าต้นทุนในการ
ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาทัง้ หมดของ
กองทรัสต์
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์
ทีม่ กี ารปรับ ปรุง และ/หรือพัฒนา
โดยต้นทุนในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนา
ดังกล่าวรวมถึงต้นทุนในการซือ้ พืน้ ทีซ่ ง่ึ จะ
ได้ทาการปรับปรุง และ/หรือพัฒนา คืนจาก
ผูเ้ ช่าเดิมด้วย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
ออกแบบ ค่าทีป่ รึกษา ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพอื่น ๆ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุ
ในสัญญา
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)

เมื่อเกิด
รายการ

17. ค่าธรรมเนียมบริษทั ประเมินค่าทรัพย์สนิ และ/ ตามอัตราทีก่ าหนดโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

เมื่อเกิด
รายการ

18. ภาษี ค่ าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่ า
นายหน้ า ที่เ กี่ ย วกับ การซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

19. ค่าเบีย้ ประกัน

ตามทีจ่ ่ายจริง

รายปี

20. ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การออกและเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ (ถ้ า มี )
ค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบียนหน่ วยทรัสต์
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ถ้า มี) รวมถึง ค่ า ธรรมเนี ย มวิช าชีพ ทาง
กฎหมายในการดาเนินการดังกล่าว

ตามอัตราทีห่ น่วยงานและประกาศที่
เกีย่ วข้องได้กาหนดไว้

เมื่อเกิดรายการ

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดารง
สถานะเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามอัตราทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด

รายปี

22. ค่าใช้จ่ายในการจัด ทาใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ใบยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี
แ ล ะ แ บ บ ฟ อ ร์ ม อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ
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เรียกเก็บ

23. ค่าใช้จ่ายในการจัดทา ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบัญชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการจัดทาทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยของ
กองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

25. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่าง ๆ ตามที่
กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต.

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

26. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ท า ค่ า แปล และจัด ส่ ง
รายงานและจดหมายต่ า ง ๆ เช่ น รายงาน
ประจ าปี รายงานผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เป็ น ต้ น
สาหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

27. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็ น ไปได้และความเหมาะสมในการซื้อ เช่ า
หรือจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

28. ค่ า ธรรมเนี ย มหรือ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่อ การจัด หา
ได้มา จาหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์/ หลักทรัพย์
ของกองทรัสต์ เช่น โอนหรือรับโอนสิทธิการ
เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

29. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ า งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
โ ค ร ง ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ ( ใ น ก ร ณี เ ป็ น
อสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

ลาดับ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
กองทรัสต์ รวมทัง้ ค่า จัดท า ค่า พิม พ์ ค่า แปล
หนังสือชี้ชวน คาขอจัดตัง้ เพิ่มทุนกองทรัสต์
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์และ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด เตรีย มและจัด ส่ง เอกสาร
ดังกล่าว
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30. ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ย วกับ การด าเนิ น การจัด การ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กีย่ วกับพนักงาน (ทีด่ แู ลรับผิดชอบพืน้ ทีข่ อง
ทรัพย์สนิ เฉพาะในส่วนทีก่ องทรัสต์ CPNREIT
เข้า ลงทุ น ) ค่ า ใช้จ่ า ยส านั ก งาน ค่ า อุ ป กรณ์
สานั ก งาน ค่ า จัด เตรีย มระบบในการจัด การ
อสังหาริมทรัพย์ ค่าดาเนินการ ค่าบารุงรักษา
ค่ า ซ่ อ มแซม ค่ า ปรั บ ปรุ ง ค่ า ต่ อ เติ ม ค่ า
สาธารณู ป โภค ค่ า ใช้จ่ า ยทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

31. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น คดี (ถ้ า มี ) อาทิ
ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กิด ขึ้น จากการติด ตามทวงถาม
การบอกกล่าว หรือดาเนินคดีใด ๆ เพื่อบังคับ
ช าระหนี้ ห รือ คื น ทรัพ ย์ สิน ให้ แ ก่ ก องทรัส ต์
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

32. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทีก่ ่อขึน้ โดย
ชอบ โดยผู้จดั การกองทรัสต์หรือ ทรัสตี ตาม
หน้าที่ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของ
กองทรั ส ต์ เมื่ อ ได้ ร ั บ ค าสัง่ จากส านั ก งาน
ก.ล.ต.

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

33. ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

34. ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่ วยทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์
และ/หรือเงินลดทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
ในกรณีท่มี กี ารลดทุน และ/หรือจ่ายประโยชน์
ตอบแทน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า
โทรสาร เป็ นต้น

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

ลาดับ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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35. ค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ หรือค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้น
เกีย่ วเนื่องกับกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบีย นนิ ติ ก รรมเกี่ย วกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์
ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ภาษี โ รงเรื อ น ค่ า อากร
แสตมป์ หรือ ภาษี อ่ืน ใดในท านองเดีย วกัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ค่า
พิ ม พ์ แ บบพิ ม พ์ ค่ า ไปรษณี ย ากร ส าหรั บ
ห นั ง สื อ โ ต้ ต อ บ กั บ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์
ค่าธรรมเนียมในการท าเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ค่ า โ ฆ ษ ณ า ห รื อ ป ร ะ ก า ศ
หนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ เนื่องจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือ
ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด เป็ นต้น

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

36. ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชีและผู้สอบบัญชี รวม
ถึ ง ทรั ส ตี ใ นระหว่ า งการช าระบั ญ ชี ข อง
กองทรัสต์ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นและ
เกี่ย วเนื่ อ งกับ การจดทะเบีย นเลิก กองทรัส ต์
(ถ้ามี)

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

37. ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงผู้จ ัด การ
กองทรัสต์และทรัสตี

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

38. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้ยืมหรือ
การออกตราสารที่มีลกั ษณะเดียวกัน รวมถึง
ค่าธรรมเนียมในการชาระคืนเงินกู้

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

39. ดอกเบี้ย และค่ า ธรรมเนี ย มจากการกู้ยืม เงิน
ธนาคาร

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

40. ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร
ค่าใช้จ่ายในการทางานหรือบทวิจยั

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อ
เติม และพัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ (ในกรณี ท่ี
ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ ม อบหมายให้ บุ ค คลอื่ น
ดาเนินการ)

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

ลาดับ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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42. ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และ
การจัดทา จัดพิมพ์ ค่าแปลและค่าจัดส่งหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม
รายงานการประชุม หนังสือบอกกล่าว หนังสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้อมูล
หรือ เอกสารใดที่เกี่ย วข้อ งที่ต้อ งจัดท าขึ้น ให้
เป็ นไปตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง
ๆ ถึงผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ รวมถึงสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
และการลงประกาศหนังสือพิมพ์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

43. ค่ า ใช้จ่ า ยที่เ กี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลงแก้ไ ข
เพิ่ม เติ ม สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ และ/หรือ แบบ
แสดงรายการข้อ มู ลที่เ กิด ขึ้น จากการปฏิบ ัติ
ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าทีป่ รึกษาในการ
ดาเนินการดังกล่าว

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

44. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตามทวงหนี้ หรือ
การดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อการรับชาระ
หนี้ ใ ด ๆ หรือ ค่า ใช้จ่ ายด้า นกฎหมายในการ
ด าเนิ น คดี ใ นศาล เพื่ อ รัก ษาสิท ธิ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรัสต์ ผู้จ ัด การกองทรัสต์หรือ ทรัสตีท่ี
เกีย่ วข้องกับกองทรัสต์

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

45. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท า ง กฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ด าเนิ น งานของกองทรัส ต์ แ ละการบริ ห าร
จัด การกองทรัส ต์ รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ด าเนิ น คดี ท างศาล เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ด าเนิ น คดี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยึ ด ทรั พ ย์ สิ น
ค่ า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า สิน ไหมทดแทนความ
เสียหายแก่บุคคลภายนอก เป็ นต้น

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

ลาดับ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์
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เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง
การทาธุรกรรมในแต่ละครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรียกเก็บ

46. ค่าทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ การให้คาแนะนากฎหมายแก่
กองทรั ส ต์ ในกรณี ต่ า ง ๆ การจั ด เตรี ย ม
เ อ ก ส า ร แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรัส ต์ ในกรณี ต่ า ง ๆ การจัด เตรีย ม
เอกสารเผยแพร่ข่าวของกองทรัสต์ ให้แก่ผถู้ ือ
หน่ ว ยทรัสต์ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ และระบบ
เผยแพร่ ข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ การ
จั ด เตรี ย มหนั ง สื อ บอกกล่ า วทวงถามและ
เอกสารทางกฎหมายต่ า ง ๆ การจัด เตรีย ม
แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม เอกสารและสัญ ญาต่ า ง ๆ
รวมถึง สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์แ ละสัญ ญาแต่ ง ตัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เป็ นต้น

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

47. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของทรัสตีทฟ่ี ้ องร้อง
ให้ผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามหน้ า ที่ หรือ
เรีย กค่ า สิน ไหมทดแทนความเสีย หายจาก
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ เพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ
หน่ ว ยทรัสต์ทงั ้ ปวงรวมถึง การดาเนิ นการให้
เป็ น ไปตามค าสัง่ และ/หรือ ข้อ ก าหนดของ
หน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

48. ค่า ภาษี ค่า เบี้ยปรับ เงิน เพิ่ม (เฉพาะค่ าเบี้ย
ปรับและเงินเพิม่ ทีไ่ ม่ได้เกิดจากความประมาท
เลิน เล่ อของกองทรัสต์ ไม่ ว่ าจะเป็ นผู้จ ัด การ
กองทรัสต์หรือทรัสตี) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ ของ
กองทรัสต์ การดาเนินงานของกองทรัสต์ รวม
ตลอดถึงการบริหารจัดการทรัพย์สนิ อื่นที่มใิ ช่
ทรัพย์สนิ หลัก

ตามทีจ่ ่ายจริง

เมื่อเกิดรายการ

ลาดับ

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์

49. ค่าธรรมเนียมผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ

ตามอัตราทีก่ าหนดโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมื่อเกิดรายการ
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว
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12.

รายการระหว่ า งกองทรัส ต์ ก ับ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกับ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์
และระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี

ผู้จดั การกองทรัสต์มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการ CPNREIT ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT และดูแลผลประโยชน์ของ CPNREIT แม้ว่า CPNREIT จะมีนโยบายหลีกเลีย่ งการทารายการ
เกีย่ วโยงกันซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่ CPNREIT จะยังมีการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี CPNREIT มีการทาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะพิจารณาเหตุผลและความ
จาเป็ นในการที่ CPNREIT จะเข้าทาธุรกรรมดังกล่าว รวมทัง้ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่ งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้ วน ระเบียบ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการดูแลจัดการ CPNREIT
ทัง้ นี้ สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม จะมีรายการระหว่าง CPNREIT และ CPN รวมทัง้ บริษทั
ย่อยของ CPN ซึง่ เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จากการที่ CPN เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูม้ อี านาจ
ควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์และบริษัทย่อยดังกล่าว รายการระหว่าง CPNREIT และผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึง
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทัง้ รายการระหว่าง CPNREIT และ ทรัสตี รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กับทรัสตี มีรายละเอียดของการทาธุรกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้
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12.1 นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPNREIT
1. CPN

ความสัมพันธ์กบั CPNREIT
- เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดย CPN ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียก
ชาระแล้วทัง้ หมดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
- เป็ นผูม้ อี านาจควบคุมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
- เป็ น ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ร ายใหญ่ ข อง CPNREIT โดย CPN ถือ หน่ ว ยทรัสต์คิด เป็ น ร้อ ยละ 26.69/1 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดของ CPNREIT
- เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิและมี
์ สทิ ธิการเช่าในพืน้ ทีอ่ าคารบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลมารีนา และจะเป็ นผูใ้ ห้เช่าและ
เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ และผูข้ ายสังหาริมทรัพย์ให้แก่ CPNREIT
- CPN จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม สาหรับโครงการเซ็นทรัล
มารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

2. ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์

- เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของ CPNREIT
- เป็ นบริษทั ย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมด
ของซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์

3. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

- เป็ นบริษทั ย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว ทัง้ หมด
ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
- เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในโครงการเซ็
นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และจะเป็ นผูใ้ ห้เช่าอสังหาริมทรัพย์และ
์
งานระบบแก่ CPNREIT

4. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

- เป็ นบริษทั ย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว ทัง้ หมด
ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPNREIT
5. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

ความสัมพันธ์กบั CPNREIT
- เป็ นบริษทั ย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมด
ของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

6. ซีพเี อ็นพัทยา

- เป็ นบริษทั ย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมด
ของซีพเี อ็นพัทยา

7. ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล

- เป็ นบริษทั ย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล

8. กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล

- เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ กี รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุม บางท่านร่วมกับ CPN โดยนิตบิ ุคคลดังกล่าวเป็ นผูเ้ ช่า
พื้นที่ในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน เพื่อดาเนินธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มบริษัท Central Department
Store Group (CDG) , กลุ่ ม บริษัท Central Marketing Group (CMG), กลุ่ ม บริษัท Central Food Retail Group
(CFG) , กลุ่มบริษัท Central Hardlines Group (CHG), กลุ่มบริษัท Central Online Group (COL), กลุ่มบริษัท
Central Hotels & Resorts (CHR) และกลุ่ ม บริ ษั ท Central Restaurants Group (CRG) (ดู ร ายละเอีย ดได้ ท่ี
www.centralgroup.com)

9. เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์

- เป็ นบริษทั ย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมด
ของเซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์
- เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในโครงการเซ็
นทรัลพลาซา ลาปาง และจะเป็ นผูใ้ ห้เช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ และ
์
ผูข้ ายสังหาริมทรัพย์ให้แก่ CPNREIT

10. GLAND

- เป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 67.53/2 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระ
แล้วทัง้ หมดของ GLAND
- เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในโครงการอาคารส
านักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และเป็ นผูใ้ ห้เช่าอสังหาริมทรัพย์และงาน
์
ระบบ ให้แก่ CPNREIT
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ CPNREIT
11. สเตอร์ลงิ

ความสัมพันธ์กบั CPNREIT
- เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ สาหรับโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
- เป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม CPN โดยกลุ่ม CPN (โดย GLAND) ถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทีอ่ อก
และเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของสเตอร์ลงิ
- เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในโครงการอาคารส
านักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และเป็ นผูใ้ ห้เช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ
์
ให้แก่ CPNREIT
- เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ สาหรับโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์

12. SCB

- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุ้นทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ทัง้ หมดของทรัสตี

13. SCBAM

- เป็ นทรัสตีของ CPNREIT
- เป็ นบริษทั ย่อยของ SCB โดย SCB ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว ทัง้ หมด
ของ SCBAM

หมายเหตุ
1. ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
2. ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

12.2 รายการระหว่าง CPNREIT กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
12.2.1 รายการระหว่าง CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT
CPN และบริษั ท ย่ อ ย
ไ ด้ แ ก่ ซี พี เ อ็ น รี ท
แมเนจเมนท์ เซ็นทรัล
พั ฒ น า พ ร ะ ร า ม 2
เ ซ็ น ท รั ล พั ฒ น า
พระราม 3 เซ็ น ทรั ล
พัฒนา เชียงใหม่ และ
ซีพเี อ็น พัทยา
ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

CPN และบริษัทย่อยดังกล่าวได้เช่าพื้น ที่แ ละ
บริ ก ารจาก CPNREIT โดยค่ า เช่ า พื้น ที่แ ละ
บริการเป็ นไปตามราคาตลาดซึง่ ขึน้ อยู่กบั ทาเล
จานวนพื้นที่ รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาที่
เช่า และประเภทของการเช่า

เป็ นการดาเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของ CPNREIT โดยมีก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า และ
ค่ า บริก ารเป็ น ไปตามราคาตลาดซึ่ง ขึ้น อยู่ ก ับ ท าเล
จานวนพืน้ ที่ รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาทีเ่ ช่า และ
ประเภทของการเช่า

CPNREIT จัด หาประโยชน์ จากโรงแรมฮิลตัน
พัท ยา โดยการให้เ ช่ า ช่ ว งทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า ว
(โดยมีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วงอาคาร งานระบบ
และเช่ า สัง หาริ ม ทรั พ ย์ ) แก่ ซี พี เ อ็ น พั ท ยา
โฮเทล โดย CPNREIT ได้รบั ประโยชน์จากการ
ปล่ อ ยเช่ า ช่ ว งทรัพ ย์สิน ในรูป ของค่ า เช่ า คงที่
(fixed rent) และค่าเช่าแปรผัน (variable rent)
จากซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้
ในสัญญา โดยคู่สญ
ั ญาจะมีการปรับค่าเช่าคงที่
ตั ง้ แต่ ปี 2565 เป็ นต้ น ไป โดยรายละเอี ย ด

เนื่ อ งจาก CPNREIT ไม่ ส ามารถด าเนิ น การบริห าร
ทรั พ ย์ สิ น ประเภทโรงแรมได้ ต ามประกาศที่ ทจ.
49/2555 CPNREIT จึงจาเป็ นต้องให้เช่าช่วงโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา แก่ซพี เี อ็น พัทยา โฮเทล อันก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ CPNREIT จากการที่ CPNREIT มีแหล่ง
รายได้ เ พิ่ม เติ ม (นอกเหนื อ ไปจากรายได้ ค่ า เช่ า /
ค่ า บริก ารจากการให้เ ช่าพื้น ที่ของทรัพ ย์สิน ประเภท
ศูนย์การค้าและอาคารสานักงาน) ในรูปของค่าเช่าคงที่
และค่ า เช่ า แปรผัน จากทรัพย์สิน ประเภทโรงแรมที่มี
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ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
ในการเช่าพืน้ ทีบ่ นทรัพย์สนิ ของ CPNREIT เพื่อ
ประกอบธุ ร กิจ และด าเนิ น งานของ CPN และ
บริษัทย่อยดังกล่าว นัน้ อัตราค่าเช่าและบริการ
ของ CPN และบริษัทย่อยดังกล่าว เป็ นเงื่อนไข
ภายใต้ ส ัญ ญาเช่ า / บริก ารพื้น ที่ท่ีเ ป็ น ไปตาม
ราคาตลาดซึ่ ง ขึ้ น อยู่ ก ั บ ท าเล จ านวนพื้ น ที่
รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาทีเ่ ช่า และประเภท
ของการเช่า
การนาโรงแรมฮิลตัน พัทยา ออกให้เช่า ช่วงแก่ซี
พีเ อ็น พัท ยา โฮเทล มีค วามสมเหตุ สมผลและ
เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดที่เ กี่ย วข้อ ง โดยซีพีเ อ็น
พัทยา โฮเทล มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ CPN ซึ่งมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หลักในส่วนที่เ ป็ น
โรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นอย่างดี โดย CPNREIT
ได้แต่งตัง้ กลุ่มฮิลตัน ให้ทาหน้าทีผ่ บู้ ริหารโรงแรม
ดังกล่าว โดยเงื่อนไขค่าเช่าจะประกอบไปด้ว ย
ส่วนคงที่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทัง้ หมด
อันเป็ นการป้ องกันความเสีย่ งบางส่วนจากผลการ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
เกี่ย วกับ ค่ า เช่ า คงที่แ ละค่ า เช่ า แปรผัน ตามที่ ท าเลที่ตัง้ ในเขตเมือ งพัท ยาซึ่งเป็ น เมือ งท่องเที่ยวที่ ดาเนินงานของโรงแรมและเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
ปรากฏในส่ ว นที่ 2.4 ข้ อ 4.1.2 “การจัด หา สาคัญของประเทศไทย
สานักงาน ก.ล.ต. โดยที่ CPN ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ประเภทโรงแรม”
และซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล สามารถประสานงาน
กับกลุ่มฮิลตันในการดาเนินการทีจ่ าเป็ น เพื่อให้
การดาเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประสบ
ความสาเร็จในระยะยาว
ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ทัง้ นี้ ค่าเช่าที่ CPNREIT ได้รบั จากการให้เช่าช่วง
ทรัพย์สนิ ในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา อยู่
ในรู ป แบบค่ า เช่ า คงที่แ ละค่ า เช่ า แปรผัน โดย
โครงสร้า งค่ า เช่ า ที่ CPNREIT ได้ร ับ ได้ร ับ การ
อ้างอิงจากอัตราการเข้าพักเฉลีย่ อัตราค่าห้องพัก
เฉลีย่ และผลประกอบการทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จาก
ท รั พ ย์ สิ น ที่ ส า ม า ร ถ เที ย บ เ คี ย ง ไ ด้ ก ั บ ผ ล
ประกอบการในอดีต ของโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
ประกอบกั บ ท าเลที่ ตั ้ง และศั ก ยภาพในเชิ ง
พ า ณิ ช ย์ ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น อั น จ ะ ส่ ง ผ ล ถึ ง
ความสามารถในการเติบโตของผลการดาเนินงาน
ในอนาคต ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ เ ห็น ว่ า ค่ า เช่ า มี
ความเหมาะสมในส่วนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและความสามารถในการจ่ายชาระค่าเช่า
ให้แก่ CPNREIT

ส่วนที่ 2.12 หน้า 6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
สาหรับการปรับค่าเช่าคงทีต่ งั ้ แต่ปี 2565 เป็ นต้น
ไปนัน้ เป็ นไปตามสัญญาเช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน
พัท ยา ระหว่ า ง CPNREIT และ ซีพีเ อ็น พัทยา
โฮเทล ซึ่ ง ระบุ ว่ า ในกรณี ท่ี มี ก ารด าเนิ น การ
ป รั บ ป รุ ง ห รื อ ซ่ อ ม แ ซม ใ ห ญ่ ( Renovation)
CPNREIT ในฐานะผู้ให้เช่า และ ซีพีเอ็น พัทยา
ในฐานะผูเ้ ช่าช่วง จะร่วมกันพิจารณาปรับปรุงค่า
เช่าคงที่ดงั นัน้ CPNREIT และ ซีพเี อ็น พัทยา โฮ
เทล จึ ง ได้ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ค่ า เช่ า คงที่ ที่
เหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการ
ปรับปรุงโรงแรมและเงินลงทุนในโครงการของทัง้
สองฝ่ าย เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ประสบความสาเร็จในระยะยาว
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
กันกับ CPNREIT
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล ได้เช่าพืน้ ทีแ่ ละบริการจาก
CPNREIT โดยค่ า เช่ าพื้น ที่และบริก ารเป็ นไป
ตามราคาตลาดซึ่งขึน้ อยู่กบั ทาเล จานวนพืน้ ที่
รู ป แบบของการเช่ า ระยะเวลาที่ เ ช่ า และ
ประเภทของการเช่า

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เป็ นการดาเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของ CPNREIT โดยมีก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า และ
ค่ า บริก ารเป็ น ไปตามราคาตลาดซึ่ง ขึ้น อยู่ ก ับ ท าเล
จานวนพืน้ ที่ รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาทีเ่ ช่า และ
ประเภทของการเช่า

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
ในการเช่าพืน้ ทีบ่ นทรัพย์สนิ ของ CPNREIT เพื่อ
ประกอบธุ ร กิจ และด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริษั ท
เซ็น ทรัล นั น้ อัต ราค่ า เช่ า และบริก ารของกลุ่ ม
บริษั ท เซ็น ทรัล ดัง กล่ า ว เป็ นเงื่อ นไขภายใต้
สัญญาเช่า / บริการพืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นไปตามราคาตลาด
ซึ่งขึน้ อยู่กบั ทาเล จานวนพื้นที่ รูปแบบของการ
เช่า ระยะเวลาทีเ่ ช่า และประเภทของการเช่า
ทัง้ นี้ การที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล เช่ า พื้ น ที่ ใ น
ทรัพ ย์สิน ประเภทศูนย์ก ารค้าที่ CPNREIT เข้า
ล ง ทุ น เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ กา ร ด า เ นิ นกา ร
ศูนย์การค้าดังกล่าว เนื่องจากผูเ้ ช่าพืน้ ทีด่ งั กล่าว
มีก ารเช่ าพื้น ที่เ พื่อ ดาเนิ นธุร กิจร้า นอาหารและ
ร้าน Specialty Store ประเภทต่ าง ๆ (เช่น ร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้ า ร้านเครื่องมืออุปกรณ์ กีฬา ร้าน
หนังสือ ร้านเสือ้ ผ้าและสินค้าแฟชัน่ ฯลฯ) ซึง่ ช่วย
เพิม่ ความน่ าสนใจให้แก่ศูนย์การค้าที่ CPNREIT
เข้า ลงทุ น อัน จะช่ ว ยดึง ดูด ให้มีผู้ม าจับ จ่ า ยซื้อ
สินค้าและใช้บริการภายในศูนย์การค้าเพิ่มมาก
ขึ้น และเป็ น ปั จ จัย ที่สาคัญ ประการหนึ่ ง ในการ
ดึงดูดให้มผี เู้ ช่ารายใหม่อ่นื ๆ มาเช่าพืน้ ทีภ่ ายใน
ศูนย์การค้า รวมถึงทาให้ผเู้ ช่าอื่น ๆ ทีม่ อี ยู่เดิม มี
การต่อสัญญาเช่า
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
กันกับ CPNREIT
เ ซ็ น ท รั ล พั ฒ น า เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ให้เช่าระบบบาบัด เป็ นการด าเนิ น การเพื่อ สนั บ สนุ น การใช้แ ละจัด หา
พระราม 2
น้ า เสีย แก่ CPNREIT ซึ่ง การเช่า ดัง กล่ า วเป็ น ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของ CPNREIT
ส่วนหนึ่งของการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 โดยมีระยะเวลาการเช่า 20
ปี ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 15 สิง หาคม 2548 ถึง วัน ที่ 15
สิงหาคม 2568

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
อัตราค่าเช่าทีเ่ รียกเก็บเป็ นไปตามอัตราทีก่ าหนด
ไว้ ใ นสัญ ญาเช่ า อาคารศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรัล
พลาซา พระราม 2 ที่ก องทุ น รวม CPNRF ได้
จัดทาเมื่อปี 2548

เมื่อ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563 CPNREIT ได้ จ ด การดาเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
ทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น 1) ทาให้ CPNREIT ได้มาซึง่ สิทธิการเช่าในโครงการ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ อ
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ต่อเนื่อง
อายุ) จากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
หลั ง จากที่ ส ั ญ ญาเช่ า ปั จจุ บ ั น หมดอายุ โดย
โครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
เป็ น ทรัพ ย์สิน หลัก ประเภทศู น ย์ก ารค้า ที่มีท าเล
ที่ตงั ้ ที่ดีและมีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ อันจะช่วย
ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้ แ ก่ CPNREIT แ ล ะ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์

มูลค่ า สิท ธิก ารเช่ า ในโครงการเซ็น ทรัล พลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) มีการพิจารณาจากปั จจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ราคาประเมินของ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ั ด ท าโดย บริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพ ย์สิน ที่ไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจากสานั ก งาน
ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่
คาดว่ า จะลงทุน ในทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
(3) อัต ราผลตอบแทนในระดับ ที่เ หมาะสมที่นัก
ลงทุนจะได้รบั (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของ
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม (5) อัตราดอกเบีย้ ทัง้
ในประเทศและภายนอกประเทศ (6) อั ต รา
ผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่น ๆ (7) ผลการสารวจความต้องการ
ของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และ (8) มูล
ค่าทีผ่ เู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าตกลงร่วมกัน

2) ช่ ว ยกระจายความเสี่ย งในการด าเนิ น งานของ
CPNREIT โดยท าให้ ร ายได้ ข อง CPNREIT ใน
ระยะยาว มีความมันคงเพิ
่
่มขึน้ ผ่านการกระจาย
ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร จั ด ห า ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึง่ พาแหล่งรายได้
(Asset Diversification) เนื่ องจากทรั พ ย์ สิ น ใน
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น

ปั จจุ บ ัน ของ CPNREIT และโครงการเซ็ น ทรัล
พลาซา พระราม 2 (ช่ ว งต่ อ อายุ ) มีท าเลที่ตงั ้ ที่
แตกต่างกัน
3) การลงทุนในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2
(ช่ ว งต่ อ อายุ ) จะช่ ว ยลดผลกระทบจากความผัน
ผวนของกระแสรายได้ ข อง CPNREIT ในกรณี ท่ี
สิท ธิ ก ารเช่ า / เช่ า ช่ ว งของทรัพ ย์ สิน บางแห่ ง
สิน้ สุดลง
ซี พี เ อ็ น รี ท แมเนจ ซี พี เ อ็ น รี ท แม เนจเมนท์ เป็ นผู้ จ ั ด การ กรรมการและผู้บริหารของซีพีเ อ็น รีท แมเนจเมนท์
เมนท์
กองทรัสต์ของ CPNREIT
เป็ นผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ในการบริหารจัดการลงทุนและ
จัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และมีความรูค้ วาม
เข้า ใจในทรัพ ย์สิน หลัก ของ CPNREIT เป็ นอย่ า งดี
ดังนัน้ ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จึงมีความเหมาะสมที่
จะทาหน้าทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ของ CPNREIT

ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และเที ย บเคี ย งได้ ก ับ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ จ ัด การ
ก อ ง ท รั ส ต์ ใ น ต ล า ด โ ด ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามทีเ่ ปิ ดเผยใน
ส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียก
ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ เป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ 99.99 เก็บจากกองทรัสต์”
ของ CPN โดย CPN มี ป ระสบการณ์ และคว า ม
เชีย่ วชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการศูนย์การค้า
และอาคารส านั ก งาน มานานกว่ า 30 ปี ซึ่ง จะช่ ว ย
สนับสนุนการทาหน้าทีข่ องซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ ใน
ฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของ CPNREIT ได้เป็ นอย่างดี
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT
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ลักษณะของรายการระหว่างกัน
กันกับ CPNREIT
CPN
CPN เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร อสั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ข อง
CPNREIT ส าหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น
ศูนย์การค้าทัง้ หมดของ CPNREIT ในปั จจุบนั
และอาคารสานักงานปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ A และ
B โดย CPN เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ จาก CPNREIT ตามอัตราและ
เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์

GLAND

GLAND เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาหรับ
โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
โดย GLAND เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการ
บริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ จาก CPNREIT ตาม
อั ต ราและเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั ้ง
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
CPN มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการพัฒนา
และบริหารโครงการศูนย์การค้าและอาคารสานักงานใน
ประเทศไทย มานานกว่า 30 ปี รวมถึง CPN ทาหน้าที่
เป็ นผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น ของ
CPNREIT ในส่ ว นที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า และอา ค า ร
สานัก งานปิ่ น เกล้า ทาวเวอร์ A และ B ซึ่ง CPN ได้
บริห ารจัด การทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า วมาตัง้ แต่ ก ารจัด ตัง้
กองทุนรวม CPNRF ในปี 2548 นอกจากนี้ CPN ยังมี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สนิ ที่จะ
ลงทุ น เพิ่ม เติม ในส่ ว นของโครงการศู น ย์ก ารค้า มา
ตัง้ แต่ เ ริ่ม การพัฒ นาแต่ ล ะโครงการ ท าให้ CPN มี
ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ในการบริหาร
แต่ละทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นอย่างดี
GLAND เป็ นผู้ พ ั ฒ นาและบริ ห ารโครงการอาคาร
สานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส มาก่อน และ GLAND
มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ในการบริห าร
โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เป็ น
อย่างดี
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ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
การแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามคู่มอื ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ซึง่ ปั จจัยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็ น
หนึ่ ง ในปั จจั ย ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาด้ ว ย โดย
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะ
ก าหนดให้ ส อดคล้อ งกับ หน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบตาม
สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
เที ย บ เคี ย ง ไ ด้ ก ั บ ค่ า ธ รรม เนี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ใ นตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ต ามที่
เปิ ดเผยในส่ ว นที่ 2.11 “ค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”
การแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามคู่มอื ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ซึง่ ปั จจัยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็ น
หนึ่ ง ในปั จจั ย ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาด้ ว ย โดย
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะ
ก าหนดให้ ส อดคล้อ งกับ หน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบตาม
สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
เที ย บ เคี ย ง ไ ด้ ก ั บ ค่ า ธ รรม เนี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT

สเตอร์ลงิ

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ใ นตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ต ามที่
เปิ ดเผยในส่ ว นที่ 2.11 “ค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก กองทรัสต์”

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

GLAND ได้เช่าพืน้ ทีแ่ ละบริการจาก CPNREIT
โดยค่ า เช่ า พื้น ที่แ ละบริก ารเป็ น ไปตามราคา
ตลาดซึ่งขึ้นอยู่กบั ทาเล จานวนพื้นที่ รูปแบบ
ของการเช่า ระยะเวลาที่เช่า และประเภทของ
การเช่า ทัง้ นี้ การเช่าพื้นที่และบริการดังกล่าว
ของ GLAND ได้สน้ิ สุดลงเมื่อวันที่ 18 เมษายน
2563

เป็ นการดาเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของ CPNREIT โดยมีก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า และ
ค่ า บริก ารเป็ น ไปตามราคาตลาดซึ่ง ขึ้น อยู่ ก ับ ท าเล
จานวนพืน้ ที่ รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาทีเ่ ช่า และ
ประเภทของการเช่า

ในการเช่าพืน้ ทีบ่ นทรัพย์สนิ ของ CPNREIT เพื่อ
ประกอบธุรกิจและดาเนินงานของ GLAND นัน้
อัตราค่าเช่าและบริการของ GLAND เป็ นเงื่อนไข
ภายใต้ ส ัญ ญาเช่ า / บริก ารพื้น ที่ท่ี เ ป็ น ไปตาม
ราคาตลาดซึ่ ง ขึ้ น อยู่ ก ั บ ท าเล จ านวนพื้ น ที่
รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาทีเ่ ช่า และประเภท
ของการเช่า

สเตอร์ลงิ เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ สาหรับ
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ โดย
สเตอร์ลิง เรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มการบริห าร
อสังหาริมทรัพย์ จาก CPNREIT ตามอัตราและ
เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์

สเตอร์ ลิ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรัพ ย์
สาหรับ โครงการอาคารสานักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ มา
ก่ อ น แ ละ สเต อร์ ลิ ง มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ แ ล ะ
ประสบการณ์ในการบริหารโครงการอาคารสานักงาน
ยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เป็ นอย่างดี

การแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามคู่มอื ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ซึง่ ปั จจัยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็ น
หนึ่ ง ในปั จจั ย ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาด้ ว ย โดย
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะ
ก าหนดให้ ส อดคล้อ งกับ หน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบตาม
สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
เที ย บ เคี ย ง ไ ด้ ก ั บ ค่ า ธ รรม เนี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ใ นตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ต ามที่
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
เปิ ดเผยในส่ ว นที่ 2.11 “ค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจาก กองทรัสต์”

12.2.2 รายการระหว่าง CPNREIT กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่จะมีเพิ่ มเติ มจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
กันกับ CPNREIT
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
CPN
CPNREIT จะน าเงิน ที่ไ ด้ ร ับ จากการเพิ่ม ทุ น การดาเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก สาหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัล
และ/หรือการกู้ยืมเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ 1) ทาให้ CPNREIT ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักประเภท มารีน ามีก ารพิจ ารณาก าหนดขึ้น โดยพิจ ารณา
และ/หรื อ เงิ น สดภายใน (Internal Cash) ไป
ศูนย์การค้าที่มที าเลที่ตงั ้ ที่ดแี ละมีศกั ยภาพในเชิง ปั จจัยต่าง ๆ ที่มคี วามเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ราคา
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมและชาระ
พ า ณิ ช ย์ อั น จ ะ ช่ ว ย สร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ ม ใ ห้ แ ก่ ประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดยบริษัทประเมิน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย ก า ร เ ช่ า
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจาก
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
อสั ง ห า ริ ม ทรั พ ย์ แ ละ งา นระ บบ แ ละ ซื้ อ
สานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงิน และตลาด
2)
ช่
ว
ยกระจายความเสี
่
ย
งในการด
าเนิ
น
งานของ
สังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัล มารีนา โดย
ทุนในช่วงทีค่ าดว่าจะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
CPNREIT
โดยท
าให้
ร
ายได้
ข
อง
CPNREIT
ใน
มู ล ค่ า การลงทุ น ที่ CPNREIT จะลงทุ น ใน
เพิ่ ม เติ ม (3) อั ต ราผลตอบแทนในระดั บ ที่
ระยะยาว
มี
ค
วามมั
นคงเพิ
่
ม
่
ขึ
น
้
ผ่
า
นการกระจาย
โครงการเซ็น ทรัล มารีน าจะมีจ านวนไม่ เ กิน
เหมาะสมทีน่ ักลงทุนจะได้รบั (4) ศักยภาพในเชิง
ค
ว
า
ม
เ
สี
่
ย
ง
ข
อ
ง
ก
า
ร
จั
ด
ห
า
ป
ร
ะ
โ
ย
ช
น์
จ
า
ก
2,574 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจด
พาณิ ช ย์ ข องทรัพ ย์ สิน ที่จ ะลงทุ น เพิ่ม เติ ม (5)
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
และช่
ว
ยลดการพึ
ง
่
พาแหล่
ง
รายได้
ทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวม
อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและภายนอกประเทศ
(Asset
Diversification)
เนื
่
องจากทรั
พ
ย์
ส
ิ
น
ใน
ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
(6) อัต ราผลตอบแทนที่จ ะได้จ ากการลงทุ น ใน
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
ของ
CPNREIT
โดยส่
ว
นใหญ่
และโครงการ
เกีย่ วข้อง)
หลัก ทรัพ ย์ ป ระเภทตราสารทุ น ตราสารหนี้
เซ็นทรัลมารีนา มีทาเลทีต่ งั ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
รวมถึ ง การลงทุ น ทางเลื อ กอื่น ๆ (7) ผลการ
3) การลงทุนในโครงการเซ็นทรัล มารีนา จะช่วยลด ส ารวจความต้ อ งการของนั ก ลงทุ น สถาบั น
ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสรายได้ของ
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CPN จะได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ง ให้ เ ป็ นผู้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น
เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ โครงการเซ็ น ทรั ล มารี น า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดย
CPN จะเรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มการบริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ จาก CPNREIT ตามอัตราและ
เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
CPNREIT ในกรณี ท่ีสิท ธิก ารเช่ า / เช่ า ช่ ว งของ (Bookbuilding) และ (8) มูลค่าทีผ่ เู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
ทรัพย์สนิ บางแห่งสิน้ สุดลง
ตกลงร่วมกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เงื่อนไขในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญโปรด
พิ จ ารณารายละเอี ย ดในส่ ว นที่ 2.3 ข้ อ 3.8 “สรุ ป
สาระส าคัญ ของสัญ ญาทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ การลงทุ น ใน
ทรัพ ย์สิน ทีจ่ ะลงทุ น เพิม่ เติม ” โดยเงื่อ นไขดัง กล่ า ว
เป็ นไปตามปกติการค้าโดยทัวไป
่

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.3
ข้อ 3.5 “ราคาทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุ น
เพิม่ เติม” )

CPN มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการพัฒนา
และบริหารโครงการศูนย์การค้าและอาคารสานักงานใน
ประเทศไทย มานานกว่า 30 ปี รวมถึง CPN ทาหน้าที่
เป็ นผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น ของ
CPNREIT ในส่ ว นที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า และอา ค า ร
สานักงาน ซึง่ CPN ได้บริหารจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าว
มาตัง้ แต่ ก ารจัด ตัง้ กองทุ น รวม CPNRF ในปี 2548
นอกจากนี้ CPN ยังมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและ
บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
โครงการศู น ย์ก ารค้า มาตัง้ แต่ เ ริ่ม การพัฒ นาแต่ ล ะ
โครงการ ท าให้ CPN มีค วามรู้ค วามเข้า ใจ รวมถึง

การแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห ารอสั ง ห าริ ม ทรั พ ย์ จ ะ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามคู่มอื ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ซึง่ ปั จจัยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็ น
หนึ่ ง ในปั จจั ย ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาด้ ว ย โดย
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะ
ก าหนดให้ ส อดคล้อ งกับ หน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบตาม
สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
เที ย บ เคี ย ง ไ ด้ ก ั บ ค่ า ธ รรม เนี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ใ นตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ต ามที่
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ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
ประสบการณ์ในการบริหารแต่ละทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ น เปิ ดเผยในส่ ว นที่ 2.11 “ค่ า ธรรมเนี ย มและ
อย่างดี
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระได้พจิ ารณาจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีข่ ดั แย้งและเห็นว่าการเข้าทารายการ
มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เซ็น ทรัลพัฒ นา ดีเ วล CPNREIT จะน าเงิน ที่ไ ด้ ร ับ จากการเพิ่ม ทุ น การดาเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
ลอปเม้นท์
และ/หรือการกู้ยืมเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ 1) ทาให้ CPNREIT ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักประเภท
และ/หรื อ เงิ น สดภายใน (Internal Cash) ไป
ศูนย์การค้าที่มที าเลที่ตงั ้ ทีด่ แี ละมีศกั ยภาพในเชิง
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมและชาระ
พ า ณิ ช ย์ อั น จ ะ ช่ ว ย สร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ ม ใ ห้ แ ก่
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย ก า ร เ ช่ า
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
อสั ง ห า ริ ม ทรั พ ย์ แ ละ งา นระ บบ แ ละ ซื้ อ
สัง หาริม ทรัพ ย์ ใ นโครงการเซ็น ทรัล พลาซา 2) ช่ ว ยกระจายความเสี่ย งในการด าเนิ น งานของ
CPNREIT โดยท าให้ ร ายได้ ข อง CPNREIT ใน
ล าปาง โดยมู ล ค่ า การลงทุ น ที่ CPNREIT จะ
ระยะยาว มีความมันคงเพิ
่
่มขึน้ ผ่านการกระจาย
ลงทุนในโครงการเซ็นทรัล พลาซา ลาปาง จะมี
ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร จั ด ห า ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
จานวนไม่เกิน 3,098 ล้านบาท ตามลาดับ (ไม่
อสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึง่ พาแหล่งรายได้
ร ว ม ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
(Asset Diversification) เนื่ องจากทรั พ ย์ สิ น ใน
ภาษีมูลค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ปั จจุ บ ัน ของ CPNREIT และโครงการเซ็ น ทรัล
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง)
พลาซา ลาปาง มีทาเลทีต่ งั ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
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สาหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง จะมีการพิจารณากาหนดขึน้ โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มคี วามเกี่ยวข้อง ได้แก่
(1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดยบริษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงิน และตลาด
ทุนในช่วงทีค่ าดว่าจะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม (3) อั ต ราผลตอบแทนในระดั บ ที่
เหมาะสมทีน่ ักลงทุนจะได้รบั (4) ศักยภาพในเชิง
พาณิ ช ย์ ข องทรัพ ย์ สิน ที่จ ะลงทุ น เพิ่ม เติ ม (5)
อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและภายนอกประเทศ
(6) อัต ราผลตอบแทนที่จ ะได้จ ากการลงทุ น ใน
หลัก ทรัพ ย์ ป ระเภทตราสารทุ น ตราสารหนี้
รวมถึ ง การลงทุ น ทางเลื อ กอื่น ๆ (7) ผลการ
ส ารวจความต้ อ งการของนั ก ลงทุ น สถาบั น

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
3) การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 (Bookbuilding) และ (8) มูลค่าทีผ่ เู้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
จะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแส ตกลงร่วมกัน
รายได้ของ CPNREIT ในกรณีทส่ี ทิ ธิการเช่า / เช่า (โปรดพิจ ารณารายละเอีย ดเพิ่ม เติม ใน ส่ว นที่
ช่วงของทรัพย์สนิ บางแห่งสิน้ สุดลง
2.3 ข้ อ 3.5 “ราคาทีจ่ ะลงทุ น ในทรัพ ย์สิน ทีจ่ ะ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เงื่อนไขในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญโปรด
พิ จ ารณารายละเอี ย ดในส่ ว นที่ 2.3 ข้ อ 3.8 “สรุ ป
สาระส าคัญ ของสัญ ญาทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ การลงทุ น ใน
ทรัพ ย์สิน ทีจ่ ะลงทุ น เพิม่ เติม ” โดยเงื่อ นไขดัง กล่ า ว
เป็ นไปตามปกติการค้าโดยทัวไป
่
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ลงทุนเพิม่ เติม” )
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระได้พจิ ารณาจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีข่ ดั แย้งและเห็นว่าการเข้าทารายการ
มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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12.2.3 รายการระหว่าง CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ที่จะมีเพิ่ มเติ มจากการลงทุนในทรัพย์สินที่ คาดว่าจะเข้าลงทุนใน
ภายหลังจากลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ มในครังนี
้ ้
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
กันกับ CPNREIT
CPN
CPN จะได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ง ให้ เ ป็ นผู้ บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น
เพิ่ ม เติ ม ส าหรับ โครงการเซ็ น ทรัล พลาซา
สุ ร าษฎร์ ธ านี โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
อุ บ ล ร า ช ธ า นี โ ด ย CPN จ ะ เ รี ย ก เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ จาก
CPNREIT ตามอั ต ราและเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ น
สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
CPN มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการพัฒนา
และบริหารโครงการศูนย์การค้าและอาคารสานักงานใน
ประเทศไทย มานานกว่า 30 ปี รวมถึง CPN ทาหน้าที่
เป็ นผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น ของ
CPNREIT ในส่ ว นที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า และอา ค า ร
สานักงาน ซึง่ CPN ได้บริหารจัดการทรัพย์สนิ ดังกล่าว
มาตัง้ แต่ ก ารจัด ตัง้ กองทุ น รวม CPNRF ในปี 2548
นอกจากนี้ CPN ยังมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและ
บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
โครงการศู น ย์ก ารค้า มาตัง้ แต่ เ ริ่ม การพัฒ นาแต่ ล ะ
โครงการ ท าให้ CPN มีค วามรู้ค วามเข้า ใจ รวมถึง
ประสบการณ์ในการบริหารแต่ละทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ น
อย่างดี

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
การแต่ งตั ้ง ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ตามคู่มอื ปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ซึง่ ปั จจัยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็ น
หนึ่ ง ในปั จจั ย ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาด้ ว ย โดย
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะ
ก าหนดให้ ส อดคล้อ งกับ หน้ า ที่ร ับ ผิด ชอบตาม
สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
เที ย บ เคี ย ง ไ ด้ ก ั บ ค่ า ธ รรม เนี ย ม ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ ใ นตลาด โดยมี ร ายละเอี ย ด
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ต ามที่
เปิ ดเผยในส่ ว นที่ 2.11 “ค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระได้พจิ ารณาจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นทีข่ ดั แย้งและเห็นว่าการเข้าทารายการ
มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
กันกับ CPNREIT
เซ็น ทรัลพัฒ นา ดีเ วล CPNREIT จะน าเงิน ที่ไ ด้ ร ับ จากการเพิ่ ม ทุ น การดาเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
ลอปเม้นท์
และ/หรือการกู้ยืมเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ 1) ทาให้ CPNREIT ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักประเภท
และ/หรื อ เงิ น สดภายใน (Internal Cash) ไป
ศูนย์การค้าที่มที าเลที่ตงั ้ ทีด่ แี ละมีศกั ยภาพในเชิง
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมและชาระ
พ า ณิ ช ย์ อั น จ ะ ช่ ว ย สร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ ม ใ ห้ แ ก่
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย ก า ร เ ช่ า
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
อสั ง ห า ริ ม ทรั พ ย์ แ ละ งา นระ บบ แ ละ ซื้ อ
สัง หาริม ทรัพ ย์ ใ นโครงการเซ็น ทรัล พลาซา 2) ช่ ว ยกระจายความเสี่ย งในการด าเนิ น งานของ
CPNREIT โดยท าให้ ร ายได้ ข อง CPNREIT ใน
สุราษฎร์ธานี โดยมูลค่าการลงทุนที่ CPNREIT
ระยะยาว มีความมันคงเพิ
่
่มขึน้ ผ่านการกระจาย
จะลงทุนในโครงการเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์
ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร จั ด ห า ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ธานี จะมี จ านวนไม่ เ กิ น 9,039 ล้ า นบาท
อสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึง่ พาแหล่งรายได้
ตามล าดั บ (ไม่ ร วมค่ า ธรรมเนี ย มการจด
(Asset Diversification) เนื่ องจากทรั พ ย์ สิ น ใน
ทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวม
ปั จจุ บ ัน ของ CPNREIT และโครงการเซ็ น ทรัล
ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
พลาซา สุราษฎร์ธานี มีทาเลทีต่ งั ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
เกีย่ วข้อง)
3) การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2
จะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแส
รายได้ของ CPNREIT ในกรณีทส่ี ทิ ธิการเช่า / เช่า
ช่วงของทรัพย์สนิ บางแห่งสิน้ สุดลง

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
สาหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา สุราษฎร์ธานี จะมีการพิจารณากาหนด
ขึน้ โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มคี วามเกีย่ วข้อง
ได้แก่ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดย
บริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ ร ับ ความ
เห็น ชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาด
เงิน และตลาดทุ น ในช่ ว งที่ ค าดว่ า จะลงทุ น ใน
ท รั พ ย์ สิ น ที่ จ ะ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม (3) อั ต ร า
ผลตอบแทนในระดับ ที่เ หมาะสมที่นัก ลงทุ น จะ
ได้รบั (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิม่ เติม (5) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศ
และภายนอกประเทศ (6) อัตราผลตอบแทนที่จะ
ได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ
(7) ผลการส ารวจความต้ อ งการของนั ก ลงทุ น
สถาบัน (Bookbuilding) และ (8) มู ล ค่ า ที่ผู้เ ช่ า
และผูใ้ ห้เช่าตกลงร่วมกัน

(โปรดพิจ ารณารายละเอีย ดเพิ่ม เติม ใน ส่ว นที่
เงื่อนไขในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญโปรด 2.3 ข้ อ 3.5 “ราคาทีจ่ ะลงทุ น ในทรัพ ย์สิน ทีจ่ ะ
พิ จ ารณารายละเอี ย ดในส่ ว นที่ 2.3 ข้ อ 3.8 “สรุ ป ลงทุนเพิม่ เติม” )
สาระส าคัญ ของสัญ ญาทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ การลงทุ น ใน ทัง้ นี้ กรรมการอิสระได้พจิ ารณาจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มี
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT

เซ็นทรัลเวิลด์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
ทรัพ ย์สิน ทีจ่ ะลงทุ น เพิม่ เติม ” โดยเงื่อ นไขดัง กล่ า ว ความเห็นทีข่ ดั แย้งและเห็นว่าการเข้าทารายการ
เป็ นไปตามปกติการค้าโดยทัวไป
่
มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

CPNREIT จะน าเงิน ที่ไ ด้ ร ับ จากการเพิ่ม ทุ น การดาเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
และ/หรือการกู้ยืมเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ 1) ทาให้ CPNREIT ได้มาซึ่งทรัพย์สนิ หลักประเภท
และ/หรื อ เงิ น สดภายใน (Internal Cash) ไป
ศูนย์การค้าที่มที าเลที่ตงั ้ ทีด่ แี ละมีศกั ยภาพในเชิง
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมและชาระ
พ า ณิ ช ย์ อั น จ ะ ช่ ว ย สร้ า ง มู ล ค่ า เพิ่ ม ใ ห้ แ ก่
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย ก า ร เ ช่ า
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
อสั ง ห า ริ ม ทรั พ ย์ แ ละ งา นระ บบ แ ละ ซื้ อ
สัง หาริม ทรัพ ย์ ใ นโครงการเซ็น ทรัล พลาซา 2) ช่ ว ยกระจายความเสี่ย งในการด าเนิ น งานของ
CPNREIT โดยท าให้ ร ายได้ ข อง CPNREIT ใน
อุบลราชธานี โดยมูลค่าการลงทุนที่ CPNREIT
ระยะยาว มีความมันคงเพิ
่
่มขึน้ ผ่านการกระจาย
จ ะ ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร เ ซ็ น ท รั ล พ ล า ซ า
ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร จั ด ห า ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อุ บ ลราชธานี จะมีจ านวนไม่ เ กิน 8,261 ล้า น
อสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึง่ พาแหล่งรายได้
บาท (ไม่ ร วมค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบีย น
(Asset Diversification) เนื่ องจากทรั พ ย์ สิ น ใน
ภาษีมูลค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ปั จจุ บ ัน ของ CPNREIT และโครงการเซ็ น ทรัล
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง)
พลาซา อุบลราชธานี มีทาเลทีต่ งั ้ ทีแ่ ตกต่างกัน

สาหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา อุบลราชธานี จะมีการพิจารณากาหนด
ขึน้ โดยพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มคี วามเกีย่ วข้อง
ได้แก่ (1) ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดย
บริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ ร ับ ความ
เห็น ชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาด
เงิน และตลาดทุ น ในช่ ว งที่ ค าดว่ า จะลงทุ น ใน
ท รั พ ย์ สิ น ที่ จ ะ ล ง ทุ น เ พิ่ ม เ ติ ม (3) อั ต ร า
ผลตอบแทนในระดับ ที่เ หมาะสมที่นัก ลงทุ น จะ
ได้รบั (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิม่ เติม (5) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศ
และภายนอกประเทศ (6) อัตราผลตอบแทนที่จะ
ได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ
3) ก า ร ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร เ ซ็ น ท รั ล พ ล า ซ า (7) ผลการส ารวจความต้ อ งการของนั ก ลงทุ น
อุบลราชธานีจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวน สถาบัน (Bookbuilding) และ (8) มู ล ค่ า ที่ผู้เ ช่ า
ของกระแสรายได้ ข อง CPNREIT ในกรณี ท่ีสิทธิ และผูใ้ ห้เช่าตกลงร่วมกัน
การเช่า / เช่าช่วงของทรัพย์สนิ บางแห่งสิน้ สุดลง
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
เงื่อนไขในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญโปรด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที ่ 2.3
พิ จ ารณารายละเอี ย ดในส่ ว นที่ 2.3 ข้ อ 3.8 “สรุ ป ข้อ 3.5 “ราคาทีจ่ ะลงทุน ในทรัพย์สิน ทีจ่ ะลงทุน
สาระส าคัญ ของสัญ ญาทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ การลงทุ น ใน เพิม่ เติม”)
ทรัพ ย์สิน ทีจ่ ะลงทุ น เพิม่ เติม ” โดยเงื่อ นไขดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ กรรมการอิสระได้พจิ ารณาจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั
เป็ นไปตามปกติการค้าโดยทัวไป
่
จากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มี
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นทีข่ ดั แย้งและเห็นว่าการเข้าทารายการ
มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
12.2.3 มูลค่าของรายการระหว่างกัน ระหว่าง CPNREIT กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในช่วงที่ผา่ นมา
รายการ (หน่ วย: พันบาท)
รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
CPN และบริษทั ย่อย
GLAND
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล
รายได้อื่น
CPN และบริษทั ย่อย
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

456,431
615,155

231,652
2,757
287,130

253

75
89
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รายการ (หน่ วย: พันบาท)
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเช่าและบริการ
CPN และบริษทั ย่อย
GLAND
สเตอร์ลงิ
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์
ค่าธรรมเนี ยมบริหารอสังหาริมทรัพย์
CPN และบริษทั ย่อย
GLAND
สเตอร์ลงิ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
CPN และบริษทั ย่อย
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

12,441
3,589

14,731
32,675
5,486
2,234

134,656

112,371

471,722
-

263,052
13,235
6,345

14,502
1,937

6,857
249

12.2.4 ยอดคงค้างระหว่าง CPNREIT และผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รายการ (หน่ วย: พันบาท)
ลูกหนี้ ค่าเช่าและบริการ
CPN และบริษทั ย่อย
GLAND

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

87,547
-

22,900
343
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รายการ (หน่ วย: พันบาท)
สเตอร์ลงิ
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล
เจ้าหนี้ การค้า
CPN และบริษทั ย่อย
ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์
GLAND
สเตอร์ลงิ
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล
เจ้าหนี้ อืน่
CPN และบริษทั ย่อย
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล
เงิ นมัดจารับล่วงหน้ า
CPN และบริษทั ย่อย
GLAND
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่า
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
หนี้ สิ นอืน่
CPN และบริษทั ย่อย
GLAND
สเตอร์ลงิ
กลุ่มบริษทั เซ็นทรัล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

37,936

160
90,681

107,331
23,159
563

69,870
26,390
8,842
2,917
248

11
5,716

11
6,383

18,263
151,280

18,456
3,049
150,582

-

17,353,416

1,261
14,137

1,253
71
25
16,943
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12.3 รายการระหว่าง CPNREIT กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
12.3.1 รายการระหว่าง CPNREIT กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
กันกับ CPNREIT
SCB และบริษทั ย่อย SCB และบริษทั ย่อยได้เช่าพืน้ ทีแ่ ละบริการจาก
CPNREIT โดยค่ า เช่ าพื้นที่และบริการเป็ นไป
ตามราคาตลาดซึ่งขึน้ อยู่กบั ทาเล จานวนพืน้ ที่
รู ป แบบของการเช่ า ระยะเวลาที่ เ ช่ า และ
ประเภทของการเช่า

SCBAM

SCB

SCBAM เป็ นทรัสตีของ CPNREIT

CPNREIT ได้กู้ยืมเงินจาก SCB และนาเงิน ที่
ได้ ร ับ จากการกู้ ยืม เงิน ดัง กล่ า วมาลงทุ น ใน
โครงการเซ็น ทรัล เฟสติ ว ัล พัท ยา บีช และ
โรงแรมฮิล ตัน พัท ยา โดยอาจมีก ารเบิก เงิน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เป็ นการดาเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของ CPNREIT โดยมีก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า และ
ค่ า บริก ารเป็ น ไปตามราคาตลาดซึ่ง ขึ้นอยู่กบั ทาเล
จ านวนพื้น ที่ รูป แบบของการเช่ า ระยะเวลาที่เ ช่ า
และประเภทของการเช่า

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
ในการเช่า พื้น ที่บนทรัพย์สนิ ของ CPNREIT เพื่อ
ประกอบธุรกิจและดาเนินงานของ SCB และบริษทั
ย่ อ ย นั น้ อัต ราค่ า เช่ า และบริก ารของ SCB และ
บริษทั ย่อย เป็ นเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาเช่า / บริการ
พื้น ที่ท่ีเ ป็ น ไปตามราคาตลาดซึ่ง ขึ้น อยู่ ก ับ ท าเล
จานวนพื้นที่ รูปแบบของการเช่า ระยะเวลาที่เช่า
และประเภทของการเช่า

SCBAM มีเ ป็ น ผู้ท่ีมีประสบการณ์ ในการเป็ นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
การบริห ารจัด การกองทุ น รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ น
หลายประเภทธุรกิจ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ
การจัด การกองทุน รวมและทรัสต์เพื่อ การลงทุนใน
อสัง หาริม ทรัพ ย์ รวมถึง กฎเกณฑ์ท่ีเ กี่ย วข้อ งเป็ น
อย่างดี SCBAM จึงมีความเหมาะสมเป็ นทรัสตี

โครงสร้างของค่าธรรมเนียมทรัสตีนั น้ เป็ นไปตาม
ธุรกิจโดยปกติ ซึ่งเทียบเคียงได้กบั ค่าธรรมเนียม
ประเภทเดียวกันของทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์อ่นื ๆ

การกูย้ มื เงินเพื่อนาไปลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติ ว ัล พัท ยา บี ช และโรงแรมฮิล ตั น พัท ยา เป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ เนื่องจากการกูย้ มื เงิน
มีต้นทุนทางการเงิน (Cost of Debt) ต่ ากว่าต้นทุ น

เงื่อ นไขในการกู้ยืมเงิน ซึ่ง รวมถึงอัต ราดอกเบี้ย
การช าระดอกเบี้ ย และการให้ ห ลั ก ประกั น ที่
เกี่ยวข้อง เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลและไม่ทาให้
CPNREIT เสียประโยชน์ โดยมีการกาหนดเงื่อนไข
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โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมทรัสตีตามทีเ่ ปิ ดเผย
ในส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียก
เก็บจากกองทรัสต์”
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กูย้ มื ก่อนบางส่วนและชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าว
แล้วจึงเบิกเงินกู้ยืมก้อนใหม่ โดยเงื่อนไขและ
รายละเอีย ดที่สาคัญ ซึ่ง รวมถึง อัต ราดอกเบี้ย
การช าระดอกเบี้ย และการให้ห ลัก ประกัน ที่
เกี่ยวข้องจะเป็ นไปตามที่ CPNREIT ได้ตกลง
กับ SCB

ทางการเงินของเงินทุน (Cost of Equity) และยังไม่
เป็ นภาระในส่วนของการลงทุนเพิม่ เติมสาหรับผู้ถือ
หน่ วยเดิมอีกด้วย ซึ่ง ในกรณีท่ี CPNREIT ใช้แหล่ง
เงินทุนจากการกูย้ มื เงินรวมถึงการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ใหม่เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติม จะทาให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ได้รบั ผลกระทบใน
เรื่ อ งการลดลงของสัด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
(Control Dilution) และผลกระทบในเรื่อ งการลดลง
ของผลตอบแทน (Return Dilution) ที่น้ อ ยกว่ า เมื่อ
เทียบกับการใช้แหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ใหม่แต่เพียงอย่างเดียว

CPNREIT มีบญ
ั ชีเงินฝากกับ SCB

เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของกองทรัสต์
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ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึกษาทางการเงิ น
ในสัญ ญาที่เ กี่ย วข้อ งที่เ ป็ นเงื่อ นไขทางการค้ า
ตามปกติ (Arm’s Length Basis) ค่าใช้จ่ายในการ
เข้า ท าธุ ร กรรมที่เ รีย กเก็บ จาก CPNREIT อยู่ ใ น
อัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม โดยมีปัจจัยในการ
พิจ ารณา เช่ น ระยะเวลาของเงิน กู้ หลัก ประกัน
การจั ด ล าดับ ชัน้ ของเจ้ า หนี้ (Seniority) อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อัตราดอกเบีย้ ของ
แหล่งเงินกู้อ่นื ที่ CPNREIT สามารถจัดหาได้ โดย
การดาเนินธุรกรรมดังกล่าวคานึงถึงผลประโยชน์
ของ CPNREIT และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากที่ได้รบั มีความสมเหตุ สมผล
เนื่องจากเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เป็ นไปตาม
ภาวะตลาด ซึ่งเทียบเคียงได้กบั อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประเภทเดียวกันของธนาคารอื่น ๆ
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12.3.2 รายการระหว่าง CPNREIT กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ที่จะมีเพิ่ มเติ มจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
กันกับ CPNREIT
SCB
CPNREIT อาจกูย้ มื เงินจาก SCB และนาเงินที่
ได้ ร ับ จากการกู้ ยืม เงิน ดัง กล่ า วมาลงทุ น ใน
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ช าระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ/หรื อ ใช้ ใ นการ
ปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซมทรัพ ย์ สิน ของ CPNREIT
และ/หรือใช้ในการชาระเงินกูย้ มื (Refinance) ที่
ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม
โดยอาจมีก ารเบิก เงิน กู้ยืม ก่ อ นบางส่ ว นและ
ช าระคืนเงิน กู้ยืมดังกล่ าวแล้วจึงเบิก เงินกู้ยืม
ก้อนใหม่ โดยเงื่อนไขและรายละเอียดที่สาคัญ
ซึง่ รวมถึงอัตราดอกเบีย้ การชาระดอกเบีย้ และ
การให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องจะเป็ นไปตามที่
CPNREIT จะได้ตกลงกับ SCB

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ท าให้ โ ครงสร้ า งเงิ น ทุ น ที่ จ ะใช้ ใ นการลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม มีประสิทธิภาพมากกว่า
การใช้ แ หล่ ง เงิ น ทุ น ที่ จ ะมาจากการเสนอขาย
หน่ ว ยทรัส ต์ท่ีอ อกใหม่ ข อง CPNREIT เพีย งอย่ า ง
เดียว
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ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
การกูย้ มื เงินเพื่อใช้สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ นี้นนั ้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื
หน่ ว ยทรั ส ต์ เนื่ อ งจากจะช่ ว ยให้ CPNREIT มี
โครงสร้างเงินทุนทีจ่ ะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติมที่มปี ระสิทธิภาพมากกว่าการใช้
แหล่งเงินทุนทีจ่ ะมาจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ที่อ อกใหม่ ข อง CPNREIT เพีย งอย่ า งเดีย ว ซึ่ง
คาดว่ า จะช่ ว ยส่ ง ผลให้ ผ ลตอบแทนของผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรัส ต์ ดี ข้ึ น ทั ง้ นี้ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ ไ ด้
คานึงถึงการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของ
CPNREIT ด้วย เพื่อให้ระยะเวลาการคืนเงินกูย้ มื มี
ความเหมาะสมกับ สภาพคล่ อ งของ CPNREIT
นอกจากนี้ ผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ เห็ น ว่ า การที่
CPNREIT อาจจะมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสตีไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และทาให้ CPNREIT เสีย ประโยชน์
เนื่ อ งจากเงื่อ นไขส าหรับ การกู้ ยืม เงิ น จะมี ก าร
กาหนดเงื่อนไขในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ป็ นเงื่อนไข
ทางการค้ า ตามปกติ (Arm’s Length Basis)ทัง้ นี้
กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รบั จาก
ฝ่ ายจั ด การของผู้ จ ั ด การกองทรั ส ต์ และไม่ มี
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นิ ติบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ CPNREIT

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและกรรมการอิ สระ
ความเห็นทีข่ ดั แย้งและเห็นว่าการเข้าทารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อ CPNREIT
และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์

12.3.3 มูลค่าของรายการระหว่างกัน ระหว่าง CPNREIT กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีในช่วงที่ผา่ นมา
รายการ (หน่ วย: พันบาท)
รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
SCB และบริษทั ย่อย

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

55,017

39,000

1,318

381

36,725

30,614

2,368

376

รายได้ ดอกเบี ้ย
SCB
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมทรัสตี
SCBAM
ต้นทุนทางการเงิ น
SCB
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12.3.4 ยอดคงค้างระหว่าง CPNREIT และทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
รายการ (หน่ วย: พันบาท)
รายการเทียบเท่าเงิ นสด
SCB
ลูกหนี้ ค่าเช่าและบริการ
SCB

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

88,466

463,570

69

3,151

5

107

6,316
62

7,163
-

26,866

26,866

1,924

1,910

ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้ างรั บ
SCB
เจ้าหนี้ อืน่
SCBAM
SCB
เงิ นมัดจารับจากผูเ้ ช่า
SCB
หนี้ สิ นอืน่
SCB และบริษทั ย่อย
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12.4 นโยบายการทาธุรกรรมระหว่าง CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์
ในกรณีท่จี ะมีการทาธุรกรรมระหว่าง CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ (นอกเหนือจากทีไ่ ด้เปิ ดเผยข้างต้น) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีการดาเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ดงั นี้
1) บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ให้ห มายความตามที่ก าหนดในประกาศที่เ กี่ย วข้อ งกับ
หลักเกณฑ์การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2) เงื่อนไขและข้อกาหนดทัวไปของ
่
CPNREIT ในการเข้าทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี้
- ในการท าธุ ร กรรมของ CPNREIT กับ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ห รือ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ จะดาเนินการให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของ CPNREIT
- ธุ ร กรรมที่ CPNREIT ท ากับ ผู้จ ัด การกองทรัสต์ห รือ บุ ค คลที่ เ กี่ย วโยงกัน กับผู้จ ัด การกองทรัสต์
จะต้องเป็ นธุรกรรมที่มคี วามสมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็ นธรรม รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าทา
ธุรกรรมทีเ่ รียกเก็บจาก CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอัตราทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสม
- บุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียกับการทาธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้ องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
- ในกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้การเข้าทารายการโดย CPNREIT ไม่ว่ารายการใด ต้องได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ก่อนการเข้าทา
รายการ ผู้จดั การกองทรัสต์ จะดาเนินการให้กรรมการอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
และความเห็นของกรรมการอิสระจะถูกนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
และ/หรือผูห้ น่ วยทรัสต์ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการเข้าทารายการตามทีเ่ สนอนัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของ CPNREIT และผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ หากกรรมการอิสระไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดให้มผี เู้ ชีย่ วชาญอิสระ เช่น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ผู้สอบบัญชี เป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ หรือผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ตามแต่กรณี โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการทีต่ นมีส่วนได้
เสีย โดยการพิจารณาและอนุ มตั กิ ารทารายการของ CPNREIT ไม่ว่าจะโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ของผู้จ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ จะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง อีกทัง้ จะมีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของ CPNREIT ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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3) การอนุ มตั กิ ารทาธุรกรรมระหว่าง CPNREIT กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ต้องผ่านการดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
- ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
แล้ว
- ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.03 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์ข้นึ ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการ (Board of
Directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
- ในกรณีทเ่ี ป็ นธุรกรรมที่มมี ลู ค่าตัง้ แต่ 20,000,000 บาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ท่ีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง
12.5 นโยบายการทาธุรกรรมระหว่าง CPNREIT กับทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ในกรณี ท่ี CPNREIT มีค วามจ าเป็ น ต้อ งท ารายการกับ ทรัสตีห รือ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ทรัสตี ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจาเป็ นและความสมเหตุ สมผลในการเข้าทารายการ โดยกรรมการอิสระจะเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ นและประโยชน์ท่ี CPNREIT จะได้จากการเข้าทารายการ โดยขัน้ ตอนการเปิ ดเผยข้อมูล
ในลักษณะดังต่ อไปนี้ ให้ถือเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่ อผู้ถือหน่ วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน ก่อนการเข้าทา
ธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
1) เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ท่ี เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ช่องทางอื่นใดทีผ่ ถู้ อื หน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทาธุรกรรมได้อย่างทัวถึ
่ ง
2) มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ มเหตุสมผล ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน
3) มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธกี าร และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านที่ชดั เจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้อง
ไม่ น้ อ ยกว่า 14 วัน เว้น แต่ ในกรณีท่ีมีการขอมติผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ พื่อ เข้าทาธุร กรรมดัง กล่ า ว ให้การ
คัดค้านกระทาในการขอมติผถู้ อื หน่วยทรัสต์นัน้
การพิจารณาและอนุมตั กิ ารทารายการ จะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยผูท้ ม่ี สี ว่ นได้
เสีย เป็ น พิเ ศษในเรื่อ งใดจะไม่ สามารถออกเสีย งเพื่อ อนุ ม ัติก ารท ารายการที่ต นมีส่ว นได้เ สีย โดยในกรณี ท่ีผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธกี ารที่มกี ารเปิ ดเผยตามข้อ 3) ในจานวนเกินกว่าหนึ่งในสีข่ องจานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทรัสตีจะกระทาหรือยินยอมให้มกี ารทาธุรกรรมทีเ่ ป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ไม่ได้
ทัง้ นี้ ในกรณีการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี หากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม ประกาศ
กาหนด สังการ
่ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น กองทรัสต์จะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้
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13.

ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

13.1 ฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของ CPNREIT
ข้อ มูลทางการเงิน ตามงบการเงิน ของ CPNREIT ที่ผ่ า นการตรวจสอบและสอบทานจากบริษัท เคพีเ อ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด สาหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
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13.1.1 งบแสดงฐานะการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และสาหรับงวด 9
เดือนสิ้ นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบแสดงฐานะการเงิ น
(หน่ วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่า
ยุตธิ รรม
เงินลงทุนทีแ่ สดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ
ลูกหนี้จากดอกเบีย้ ค้างรับ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ขอคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์อน่ื
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
เงินมัดจารับจากผูเ้ ช่า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
เงินกูย้ มื
หุน้ กู้
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ อื่น
รวมหนี้ สิน
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
ทุนทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
บัญชีปรับสมดุล
กาไร (ขาดทุน) สะสม
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายแล้วทัง้ หมด ณ วันสิน้
ปี /งวด (ล้านหน่วย)

31 ธ.ค. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธ.ค. 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

44,310.00

44,750.00

44,472.00
901.64

30 ก.ย. 2563
(สอบทานแล้ว)
68,217.36
767.75

989.99
1,052.36
188.62
0.08
392.81
121.70
47,055.55

999.42
341.67
130.92
0.01
392.81
234.96
46,849.78

509.94
200.22
3.79
392.81
25.65
180.98
46,687.03

875.13
724.12
0.40
351.53
41.52
149.69
71,127.50

107.05
57.24
597.95
1,424.07
703.56
51.48
14,453.70
198.36
17,593.41
29,462.15
29,653.38
216.09
(407.33)
29,462.15
13.3164

139.29
32.16
76.02
1,543.59
280.88
52.95
4,468.70
10,030.36
230.63
16,854.57
29,995.21
29,016.41
216.09
762.71
29,995.21
13.5573

150.75
34.25
69.62
1,583.59
333.39
51.77
14,524.07
238.40
16,985.84
29,701.19
29,016.41
216.09
468.69
29,701.19
13.4244

114.89
20.98
1.94
1,688.68
188.42
43.27
8,373.03
14,526.69
17,353.42
260.59
42,571.91
28,555.59
29,016.41
216.09
(676.91)
28,555.59
12.9066

2,212.48

2,212.48

2,212.48

2,212.48
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13.1.2 งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และสาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2563

งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้านบาท)

รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเช่าและบริการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากการลงทุนสุทธิ

CPNRF
สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่
1 ม.ค. 2560 ถึง
วันที่ 4 ธ.ค. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)/1

CPNREIT
สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่
29 พ.ย. 2560 ถึง
วันที่ 31 ธ.ค. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)/2

3,040.67
3.58
103.33
3,147.58

369.46
0.53
8.36
378.35

125.28
31.41
2.85
358.01
0.84
59.78
64.77
4.36
0.05
647.35
2,500.23

16.54
12.11
3.08
0.47
68.90
0.28
23.12
30.11
154.61
223.74

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2561
(ตรวจสอบแล้ว)/4

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบแล้ว)/4

สาหรับงวด 9
เดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2562
(สอบทานแล้ว)/4

สาหรับงวด 9
เดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2563
(สอบทานแล้ว)/4

3,410.13
4.11
111.69
3,525.93

4,739.07
3.89
184.39
4,927.35

5,111.24
10.61
19.74
5,141.59

3,855.31
6.04
12.26
3,873.61

3,013.63
6.51
14.20
3,034.34

141.82
43.52
3.08
3.32
426.91
1.12
82.90
94.88
4.36
0.05
801.96
2,723.97

141.47
133.96
34.10
8.44
512.98
0.81
117.15
400.74
1,349.65
3,577.70

121.75
134.66
36.72
5.17
471.72
0.81
112.24
502.41
1,385.48
3,756.11

98.11
100.71
27.47
3.86
344.93
0.61
76.33
377.92
1,029.94
2,843.67

119.02
112.37
30.61
3.12
282.63
0.96
53.25
449.76
747.09
1,798.81
1,235.53

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค.
2560/3
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งบกาไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้านบาท)

รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทเ่ี กิดขึน้ จาก/5
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จาก
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของเงินลงทุน
รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากเงิ น
ลงทุน
การเพิ่ มขึน้ (ลดลง) ในสิ นทรัพย์สุทธิ จาก
การดาเนิ นงาน

CPNRF
สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่
1 ม.ค. 2560 ถึง
วันที่ 4 ธ.ค. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)/1

CPNREIT
สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่
29 พ.ย. 2560 ถึง
วันที่ 31 ธ.ค. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)/2

3,787.50
(3,883.78)
-

(25.27)
(605.80)
(605.79)
(0.01)
-

-

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2561
(ตรวจสอบแล้ว)/4

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบแล้ว)/4

สาหรับงวด 9
เดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2562
(สอบทานแล้ว)/4

สาหรับงวด 9
เดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2563
(สอบทานแล้ว)/4

3,762.23
(4,489.58)
(4,489.57)
(0.01)
-

(3.33)
(1.69)
(1.64)
252.19
242.76
9.43
-

(0.81)
(8.81)
8.00
(435.69)
(436.98)
1.29
-

(0.83)
(8.47)
7.65
(93.85)
(94.06)
0.21
-

0.29

-

-

-

-

-

(884.23)

(96.28)

(631.07)

(727.35)

248.86

(436.49)

(94.68)

(883.94)

2,403.95

(407.33)

1,996.62

3,826.56

3,319.62

2,748.99

351.59

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค.
2560/3

หมายเหตุ
1. งบการเงินสาหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ของ CPNRF
2. งบการเงินสาหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 (วันจัดตัง้ กองทรัสต์) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ CPNREIT
3. งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เกิดจากการรวมกันของงบการเงินสาหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ของ CPNRF และงบการเงินสาหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ของ CPNREIT
4. งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561และสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกองทรัสต์ โดย
รายได้ค่าเช่าและบริการได้รวมรายได้ภาษีโรงเรือนและรายได้ค่าเบี้ยประกันซึง่ เดิมบันทึกเป็ นรายได้อ่นื
5. ในปี 2560 ไม่มกี ารแยกประเภทรายการขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จากเงินลงทุน
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13.1.3 งบกระแสเงิ นสด สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และสาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2563
งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย: ล้านบาท)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่ มขึน้ (ลดลง) ในสิ นทรัพย์สทุ ธิ
จากการดาเนิ นงานให้เป็ นเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไป
ใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
ซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ขายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ขอคืน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิม่ ขึน้
สินทรัพย์อน่ื (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินมัดจารับจากผูเ้ ช่าเพิม่ ขึน้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าเช่ารับล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หนี้สนิ อื่นเพิม่ ขึน้
ดอกเบีย้ รับ
รับดอกเบีย้

สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 29 พ.ย. 2560
ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2562
(สอบทานแล้ว)

สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2563
(สอบทานแล้ว)

(407.33)

3,826.56

3,319.62

2,748.99

351.59

(12,539.46)
0.39
(990.00)
(75.55)
(392.81)

(200.68)
0.11
57.71
-

(168.22)
0.43
(1,849.04)
1,957.07
(12.79)
-

(53.56)
85.85
126.09
597.95
226.72
360.44
(42.72)
5.13
(0.53)
0.45

(113.26)
32.24
(25.08)
(521.93)
119.52
(527.67)
1.47
32.27
(3.89)
3.95

(28.18)
11.46
2.09
(6.40)
40.00
3.31
(1.18)
7.77
(10.61)
5.87

(102.95)
0.42
(1,849.04)
1,007.07
(53.39)
(9.73)
39.52
(25.79)
(1.45)
(5.57)
28.19
26.86
9.74
15.33
(6.04)
2.27

(8,019.30)
0.02
(1,434.32)
1,570.01
(523.90)
41.27
(15.87)
31.29
(35.87)
(13.27)
(67.68)
105.09
(24.32)
(8.49)
22.19
(6.51)
9.91
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งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย: ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงิน
รายการ (กาไร) ขาดทุนสุทธิทเ่ี กิดขึน้ จาก
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการ (กาไร) ขาดทุนสุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จาก
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายการกาไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงิน
ลงทุน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมการให้สนิ เชือ่
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื
เงินสดรับจากการจาหน่ายหุน้ กู้
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายหุน้ กู้
จ่ายดอกเบีย้
เงินสดรับจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์
ลดทุนชาระแล้วของกองทรัสต์โดยจ่ายคืนให้แก่ผถู้ อื
หน่วยทรัสต์
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น

สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 29 พ.ย. 2560
ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
30.11

502.41

สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2562
(สอบทานแล้ว)
377.92

สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2563
(สอบทานแล้ว)
1,196.85

3.33
-

8.81
(8.00)

8.47
(7.65)

-

605.79
0.01
-

(242.76)
(9.43)
-

436.98
(1.29)
-

94.06
(0.21)
-

(0.29)

-

-

-

(12,437.74)

2,833.20

4,210.11

2,297.02

884.23
(5,937.37)

14,474.17
(21.38)
(1,917.81)
955.12

(9,995.69)
10,040.00
(10.26)
(284.45)
-

726.24
(5,204.72)
4,495.00
(4.59)
(440.13)
-

726.24
(4,478.48)
4,495.00
(4.59)
(433.65)
-

8,380.69
(8.50)
(566.48)
-

-

(636.97)

-

-

-

13,490.10

(2,656.52)
(3,543.89)

(3,613.64)
(4,041.84)

(2,715.37)
(2,410.85)

(1,497.18)
(5.96)
6,302.56

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

400.74

25.27
-
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งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย: ล้านบาท)

สาหรับงวดตัง้ แต่
วันที่ 29 พ.ย. 2560
ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2562
(สอบทานแล้ว)

สาหรับงวด 9 เดือน
สิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2563
(สอบทานแล้ว)

1,052.36

(710.69)

168.27

(113.84)

365.19

1,052.36

1,052.36
341.67

341.67
509.94

341.67
227.83

509.94
875.13

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)
สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี / งวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี / งวด

13.1.4 อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญสาหรับรอบระยะเวลางวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และสาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
2563
อัตราส่วนทางการเงิ น
(หน่ วย: ร้อยละ)/1

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560/2

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2561

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2562

สาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุด สาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 2562
วันที่ 30 ก.ย. 2563

อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ

81.5

84.3

86.2

86.6

85.0

อัตราส่วนกาไรจากการลงทุนสุทธิ

77.3

72.7

73.2

73.5

40.8

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อสินทรัพย์รวม

30.7

30.9

31.1

32.0

32.2

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อกาไรจากการ
ลงทุนสุทธิก่อนต้นทุนทางการเงิน (Interest-Bearing
Debt to EBITDA)

5.1

3.6

3.4

3.6

6.6

หมายเหตุ
1. อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ = (รายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ – ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ) / รายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ
อัตราส่วนกาไรจากการลงทุนสุทธิ = กาไรจากการลงทุนสุทธิ / รวมรายได้
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม = (เงินกูย้ มื + หุน้ กู)้ / รวมสินทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อกาไรจากการลงทุนสุทธิก่อนต้นทุนทางการเงิน (Interest-Bearing Debt to EBITDA) = (เงินกูย้ มื + หุน้ กู)้ / (กาไรจากการลงทุนสุทธิ 12 เดือนล่าสุด + ต้นทุนทางการเงิน 12 เดือนล่าสุด)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานต่อดอกเบี้ยจ่าย = เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดาเนินงาน / ดอกเบี้ยจ่าย
2. อ้างอิงงบกาไรขาดทุนสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการรวมกันของงบการเงินสาหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ของ CPNRF และงบการเงินสาหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ของ CPNREIT
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13.2 การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มาตรการช่วยเหลือร้านค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19
ตามทีภ่ าครัฐได้ประกาศมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในช่วงปลาย
เดือนมีนาคม 2563 ทีผ่ ่านมานัน้ CPNREIT คานึงถึงความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ท่ดี ขี องผูม้ สี ่วนได้เสียทุกรายเป็ น
สาคัญและได้ให้ความร่วมมือและปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยปิ ดให้บริการศูนย์การค้าเป็ นการชัวคราว
่
ดังนี้
 ศูน ย์ก ารค้า เซ็น ทรัลพลาซา พระราม 2 ศูน ย์ก ารค้า เซ็น ทรัลพลาซา พระราม 3 และศูน ย์ก ารค้า
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า ปิ ดตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2563 – 16 พฤษภาคม 2563
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ปิ ดตัง้ แต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2563 – 16 พฤษภาคม
2563
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ปิ ดตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2563 – 16 พฤษภาคม 2563
ในช่ ว งที่ศูน ย์ก ารค้า ปิ ด ให้บ ริก ารชัว่ คราว ผู้จ ัด การกองทรัสต์ ไ ด้ย กเว้น ค่ า เช่ า ให้แ ก่ ร้า นค้า ที่ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนิ น การได้จากการปิ ดให้บ ริก ารศูน ย์การค้ าชัว่ คราวตามประกาศภาครัฐ รวมถึงการลดค่า เช่า ให้ แก่ ร้านค้าใน
ศูนย์การค้าทีย่ งั เปิ ดให้บริการตามปกติแต่ได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19
โดยในช่ ว งไตรมาส 2 ปี 2563 ศูน ย์ก ารค้า กลับ มาเปิ ด ให้บ ริก ารได้อีก ครัง้ เมื่อ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2563
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีนโนบายการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้ านค้า โดยพิจารณาจากปริมาณผู้ใช้บริการในศูนย์การค้า
(Traffic) และอัตราการเติบโตของยอดขายรายเดือนของแต่ละร้านค้าซึง่ ในไตรมาส 2 ปี 2563 อัตราส่วนลดค่าเช่าเฉลี่ย
อยู่ท่ีร้อยละ 40-50 ของรายได้ค่ าเช่า สาหรับร้านอาหารและแฟชัน่ และร้อยละ 20 ของรายได้ค่าเช่า สาหรับผู้เช่า
ประเภทสถาบัน การเงิน และประเภทให้ บ ริก าร สาหรับ ช่ ว งไตรมาส 3 ปี 2563 อัต ราส่ว นลดค่ า เช่ า เฉลี่ย สาหรับ
ศูนย์การค้าและอาคารสานักงานปิ่ นเกล้า ทาวเวอร์ส อยู่ทร่ี อ้ ยละ 19 ของรายได้ค่าเช่า
รายได้
สาหรับ ปี 2561 CPNREIT มีรายได้รวมจานวน 4,927.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,401.42 ล้านบาท หรือร้อยละ
39.8 จากปี ก่อน ประกอบด้วยรายได้คา่ เช่าและบริการจานวน 4,739.07 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 39.0 เป็ นผลจากการ
ลงทุนเพิม่ เติมในโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และรายได้ร วมจากทรัพย์สนิ เดิม
เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 17.7 โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ทีเ่ ปิ ดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
ภายหลังการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ แล้ว เสร็จ และรายได้อ่นื เพิ่มขึ้น 72.70 ล้านบาท หรือร้อ ยละ 65.1 จากรายได้ภ าษี
โรงเรือนและรายได้ค่าเบีย้ ประกันภัยอื่นๆ ขณะทีด่ อกเบีย้ รับลดลง 0.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3
สาหรับปี 2562 CPNREIT มีรายได้รวม 5,141.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 214.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 จากปี ก่อน
โดยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการมีจานวน 5,111.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.1 จากปี ก่อน เป็ นผลจากผลการดาเนินงาน
ทีด่ ขี องเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ทีม่ อี ตั ราการเช่าพืน้ ทีใ่ น
ระดับสูงต่อเนื่อง และการปรับขึน้ ค่าเช่าได้ตามสัญญาและรายได้จากการใช้พน้ื ทีส่ ว่ นกลางจัดกิจกรรม
รายได้ค่าเช่าในส่วนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา เพิม่ ขึน้ ทัง้ รายได้ค่าเช่าคงทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ ตามสัญญา และรายได้ค่า
เช่าผันแปรเพิม่ ขึน้ ตามเนื่องจากผลการดาเนินงานทีด่ ตี ่อเนื่องของโรงแรม อีกทัง้ การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีในการ
รับรูร้ ายได้ค่าเช่าแบบคงทีข่ องโรงแรม ทาให้ร ายได้ค่าเช่าเพิม่ จานวน 57 ล้านบาท ซึง่ เป็ นรายการปรับปรุงทีไ่ ม่ใช่เงิน

ส่วนที่ 2.13 หน้า 8

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

สดสาหรับปี 2561 และปี 2562 นอกจากนี้ ดอกเบีย้ รับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 172.7 จากการนาเงินสดและเงินฝากธนาคารมา
ลงทุนในหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร
สาหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 CPNREIT มีรายได้รวม 3,034.3 ล้านบาท ลดลง 839.3
ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ประกอบด้วย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจานวน 3,013.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8 โดย CPNREIT รับรูร้ ายได้ค่าเช่าและ
ส่วนลดค่าเช่าตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าตาม TFRS 16 ส่งผลให้รายได้ค่าเช่าตามบัญชีทป่ี รากฏในงบการเงิน
มากกว่ า รายได้ค่ า เช่ า ที่ไ ด้ร ับ จริง และส่ ว นลดค่ า เช่ า ตามวิธีเ ส้น ตรงน้ อ ยกว่ า ส่ ว นลดค่ า เช่ า ที่เ กิด ขึ้น จริง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากศูนย์การค้าทัง้ หมดและอาคารสานักงานปิ่ นเกล้าทาวเวอร์เอ และทาวเวอร์บี ตาม
สัญญาและส่วนลดค่าเช่าจริงมีจานวน 2,250 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลัก
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ปลายเดือนมกราคม 2563 ส่งผลให้ปริมาณผูใ้ ช้บริการ
ลดลงและการปิ ดให้บริการศูนย์การค้าตัง้ แต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และการช่วยเหลือ
ผูเ้ ช่าด้วยการยกเว้นค่าเช่าและให้สว่ นลดค่าเช่ารวมทัง้ หมด 1,072.4 ล้านบาท อีกทัง้ ลดการจัดเก็บรายได้ภาษีทด่ี นิ และ
สิง่ ปลูกสร้างลงร้อยละ 90 ตาม พรฏ. ลดภาษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563
อย่ า งไรก็ดี CPNREIT ได้ ร ับ รู้ ร ายได้ ค่ า เช่ า และบริก ารจากอาคารส านั ก งานเดอะไนน์ ท าวเวอร์ ส และ
ยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ รวม 369.5 ล้านบาท ตัง้ แต่เดือนมีนาคม และมีรายได้ค่าเช่าของศูนย์การค้าและอาคารสานักงานตาม
วิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาจานวน 209.9 ล้านบาท
สาหรับรายได้ค่าเช่าจากโรงแรมฮิลตัน พัทยาสาหรับช่วง 9 เดือนปี 2563 จานวน 171.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
ค่าเช่าคงทีจ่ านวน 168.4 ล้านบาท ค่าเช่าผันแปรจานวน 3.1 ล้านบาท (ค่าเช่าผันแปรมีเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึง
มีนาคมซึง่ เป็ นช่วงทีโ่ รงแรมฮิลตัน พัทยา ยังเปิ ดดาเนินการอยู่) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทรัสต์ได้รบั ชาระ
ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรบางส่วนรวมเป็ นเงิน 57.8 ล้านบาท ซึ่งเป็ นการชาระค่าเช่า สาหรับ เดือนมกราคมถึง
มีนาคม (ประกอบไปด้วยค่าเช่าคงที่ 55.9 ล้านบาท และค่าเช่าผันแปร 1.9 ล้านบาท) โดยทีผ่ เู้ ช่าช่วงได้ขอใช้สทิ ธิใน
การเลื่อนชาระค่าเช่าผันแปรส่วนทีเ่ หลือจานวน 1.2 ล้านบาท อันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทีส่ ่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของโรงแรม และการเลื่อนการชาระค่าเช่าคงทีส่ ่วนทีเ่ หลือจานวน
112.5 ล้านบาท ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2563 เนื่องจากโรงแรมฮิลตัน พัทยา ปิ ดให้บริการชัวคราว
่
ระหว่างทาการปรับปรุง ในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2563 ดังนัน้ ผู้เช่าช่วงจึง ขอใช้สทิ ธิการเลื่อนชาระค่าเช่า
ดัง กล่ า วนี้ ซึ่ง เป็ น ไปตามสัญ ญาเช่ า ช่ ว งโรงแรม ที่ไ ด้ร ะบุ ว่ า ในกรณี ท่ีเ กิด เหตุ สุด วิสยั อัน มีผ ลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของโรงแรมตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในระหว่างไตรมาสใด ผูเ้ ช่าช่วงสามารถเลื่อนหรือยกเว้นการชาระค่าเช่า
(แล้วแต่กรณี) จนกระทังเหตุ
่ สุดวิสยั ดังกล่าวได้สน้ิ สุดลง หรือในกรณีท่มี กี ารดาเนินการปรับปรุง หรือซ่อมแซมใหญ่
(Renovation) ในรอบปี บญ
ั ชีใดๆ กองทรัสต์ยนิ ยอมให้ผเู้ ช่าช่วงเลื่อนการชาระค่าเช่าตัง้ แต่ เดือนทีม่ กี ารปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมใหญ่ในระหว่างไตรมาสนัน้ โดยไม่ถอื เป็ นเหตุผดิ นัดผิดสัญญาโดยผูเ้ ช่าช่วง และผูเ้ ช่าช่วงจะต้องชาระค่าเช่าที่
เลื่อนไปนี้ภายในรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน โดยการชาระค่าเช่าจะไม่สร้างปั ญหาสภาพคล่องแก่ผเู้ ช่าช่วงและไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อความสามารถในการประกอบธุรกิจ โรงแรมฮิลตัน พัทยา และหน้าทีใ่ นการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าช่วง ของผูเ้ ช่า
ช่วง นอกจากนี้ กองทรัสต์ได้มกี ารบันทึกรายได้ค่าเช่าคงทีจ่ ากธุรกิจโรงแรมตามวิธเี ส้นตรงจานวน 12.7 ล้านบาท ซึง่
เป็ นรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
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รายได้ดอกเบี้ยจานวน 6.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.8 จากเงินฝากประจา และรายได้อ่นื จานวน 14.2 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.8 จากรายได้จากการสนับสนุนกิจกรรมการตลาด และค่ารือ้ ถอนเพื่อคืนพืน้ ที่
ค่าใช้จ่าย
สาหรับปี 2561 CPNREIT มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 1,349.65 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 547.69 ล้านบาท หรือร้อยละ
68.3 จากปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจาก
1)

การเพิม่ ขึน้ ของดอกเบีย้ จ่าย 305.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 322.4 เนื่องจาก CPNREIT ได้กยู้ มื เงินเพื่อ
ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมถึงการออกหุน้ กูเ้ พื่อชาระ
หนี้บางส่วนตามสัญญาเงินกู้

2)

ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห ารกองทรัส ต์ เ พิ่ม ขึ้น 121.86 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 220.1
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ น
CPNREIT

3)

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ 86.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 จากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ เพิม่ และค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่าใหม่และการต่อสัญญา

4)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 34.25 ล้านบาท โดยเป็ นผลจากการลงทุนเพิ่มในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติว ัล พัท ยา บีช และค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด งาน Grand Opening ของโครงการเซ็น ทรัล พลาซา
พระราม 3 ภายหลังการปรับปรุงครัง้ ใหญ่แล้วเสร็จ รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ในขณะที่ต้นทุนเช่าและบริการลดลง 0.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 จากการลดลงของ
ภาษีโรงเรือนเมื่อเทียบกับปี 2560

สาหรับปี 2562 CPNREIT มีค่าใช้จ่ายรวม 1,385.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.7 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์จานวน 705.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งเป็ นการลดลงของค่าใช้จ่ายทุก
ประเภท ประกอบด้วย
1)

ต้นทุนเช่าและบริการ 121.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.9 โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บารุงรักษาทีล่ ดลง

2)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 112.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.8 จากค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการตลาดทีล่ ดลงเนื่องจากในปี 2561 มีการจัดงาน Grand Opening ของเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

3)

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์จานวน 471.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.0 เป็ นผลจากค่านายหน้า
การจัดหาผูเ้ ช่าและบริการทีล่ ดลงตามปริมาณการต่อสัญญาเช่าและสัญญาเช่าใหม่ทล่ี ดลงในปี 2562

ขณะทีด่ อกเบีย้ จ่ายมีจานวน 502.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.4 จากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาวทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้
สูงขึน้ เพื่อจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ต่ากว่า
สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 CPNREIT มีค่าใช้จ่ายรวมจานวน 1,798.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
768.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการบันทึกดอกเบีย้ จ่ายจากหนี้สนิ ตามสัญญา
เช่าจานวน 747.1 ล้านบาท ทีเ่ กิดขึน้ จากการบันทึกบัญชีสญ
ั ญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
ตาม TFRS 16 (หากไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 1,051.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
21.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน)
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ต้นทุนค่าเช่าและบริการจานวน 119.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.9 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 21.3 ส่วนใหญ่ มาจาก
ต้นทุนค่าน้ าค่าไฟ ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดของอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และยูนิลเี วอร์
เฮ้าส์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจานวน 53.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.2 จากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์สาหรับการจัด
กิจกรรมการตลาดในศูนย์การค้าทีม่ ปี ริมาณลดลงจากปี ก่อนจากการปิ ดศูนย์การค้าและการควบคุมค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการจานวน 112.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ในร้อยละ 11.6 และค่าธรรมเนียมทรัสตีจานวน 30.6
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.5 ตามเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมที่ เพิม่ ขึน้ จากอาคาร
สานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ นอกจากนี้ ดอกเบีย้ จ่ายจานวน 1,196.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
216.7 จากการกูย้ มื เงินจานวน 8,373.0 ล้านบาท เพื่อลงทุนในอาคารสานักงานทัง้ สองแห่งจาก GLANDRT ในเดือน
มีนาคมทีผ่ ่านมาและจดทะเบียนสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
ขณะที่ ่ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบีย นจ านวน 3.1 ล้า นบาท ลดลงร้อ ยละ 19.4 เนื่ อ งจากบริษัท ศูน ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ให้ส่วนลดร้อยละ 20 ในปี 2563 สาหรับค่าธรรมเนียมรายปี งานนายทะเบียน
หลักทรัพย์สาหรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 และค่าธรรมเนียมบริหาร
อสังหาริมทรัพย์จานวน 282.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.1 จากค่านายหน้าการจัดหาผูเ้ ช่าและบริการเนื่องจากมีการ
ทาสัญญากับผูเ้ ช่ารายใหม่และมีการต่อสัญญาเช่าลดลง ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าลดลงเนื่องจากรายได้ค่าเช่าสุทธิ
ลดลง และค่าธรรมเนียมในการบริหาร (Incentive Fee) ลดลงจากรายได้สทุ ธิจากอสังหาริมทรัพย์
กาไรจากการลงทุนสุทธิ
สาหรับปี 2561 CPNREIT มีกาไรจากการลงทุนสุทธิทงั ้ สิน้ 3,577.70 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 853.72 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 31.3 จาก 2,723.98 ล้านบาท ในปี 2560 ซึง่ เป็ นผลจากการลงทุนเพิม่ เติมในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และการปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แล้วเสร็จ
สาหรับปี 2562 กองทรัสต์มกี าไรจากการลงทุนสุทธิทงั ้ สิน้ 3,756.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 178.4 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 5.0 จาก 3,577.7 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2561 เป็ นผลจากผลการดาเนินงานทีด่ ขี องเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ภายหลัง
การปรับปรุงแล้วเสร็จ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า รวมทัง้ การบริหารจัดการต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 CPNREIT มีกาไรจากการลงทุนสุทธิทงั ้ สิน้ 1,235.5 ล้าน
บาท ลดลง 1,608.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.6 จาก 2,843.7 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ส่งผลให้รายได้ค่าเช่าและบริการลดลงเนื่องจากการปิ ดศูนย์การค้าชัวคราว
่
การยกเว้นค่าเช่าและการ
ให้สว่ นลดค่าเช่าแก่รา้ นค้า และการปิ ดปรับปรุงโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทาให้ CPNREIT ไม่ได้รบั รายได้ค่าเช่าผันแปรใน
ไตรมาสที่ 2 และ 3 ประกอบกับมีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ตาม TFRS 16 ซึง่ เป็ นรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด ขณะทีต่ ้นทุนเช่าและบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริ
หารและค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการปิ ดศูนย์การค้าชัวคราว
่
ทัง้ นี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตาม TFRS 16 เรื่องการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าจานวน 747.1 ล้านบาท และการบันทึกรายได้ค่าเช่าและส่วนลดค่าเช่าตามวิธเี ส้นตรงจานวน 222.6 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด กองทรัสต์จะมีกาไรจากการลงทุนสุทธิ 1,760.0 ล้านบาท
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ความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิของปี 2561 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 84.3 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.8 จากปี ก่อน เป็ นผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 1,401.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.8 จากการลงทุนเพิ่มเติมใน
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ 547.69
ล้านบาท หรือร้อยละ 68.3 จากปี 2560 จากเงินกูย้ มื และการออกหุน้ กูเ้ พื่อชาระคืนเงินกูบ้ างส่วนส่งผลให้ดอกเบีย้ จ่าย
เพิม่ ขึน้ รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทรัสต์จากการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ จากการแปลงสภาพ CPNRF เป็ น CPNREIT ส่งผลให้อตั ราส่วนกาไรจากการลงทุนสุทธิลดลงร้อยละ 4.6 มาอยู่
ทีร่ อ้ ยละ 72.7 จากร้อยละ 77.3 ในปี 2560
อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิปี 2562 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 86.2 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9 จากปี 2561 เป็ นผลมา
จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากอสังหาริมทรัพย์รอ้ ยละ 4.2 ขณะทีค่ ่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ
8.9 สาหรับอัตราส่วนกาไรจากการลงทุนสุทธิอยู่ทร่ี อ้ ยละ 73.2 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5 จากปี 2561 เนื่องจากกาไรจากการ
ลงทุนสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0 ขณะทีร่ ายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.2
อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 85.0
ลดลงร้อยละ 1.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จ ากอสังหาริมทรัพย์ 839.8 ล้านบาท
หรือร้อยละ 21.7 ขณะทีค่ ่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ลดลง 62.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลง 23.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.2 สาหรับอัตราส่วนกาไรจากการลงทุนสุทธิอยู่ทร่ี อ้ ยละ 40.8 ลดลงร้อยละ
32.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการบันทึกดอกเบีย้ จ่ายจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า และ
ดอกเบีย้ จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการกูย้ มื เพิม่ เติม (หากไม่รวมดอกเบีย้ จ่ายจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า อัตราส่วนรายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์สทุ ธิอยู่ทร่ี อ้ ยละ 65.5)
การเปลีย่ นแปลงในงบดุล
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 CPNREIT มีสิน ทรัพ ย์ร วม 46,849.78 ล้า นบาท ลดลง 205.77 ล้า นบาท จาก
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ขณะทีเ่ งินลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรมปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 44,750.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 29,995.21 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่ วย
13.5573 บาท ลดลงจาก 13.3164 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากการลดลงของสินทรัพย์รวมและหนี้สนิ
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CPNREIT มีสนิ ทรัพย์รวม 46,687.0 ล้านบาท ลดลง 162.8 ล้านบาท จากสินทรัพย์
รวม ณ สิน้ ปี 2561 โดยเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ลดลงจานวน 278.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 เป็ นผล
จากสิทธิการเช่าในเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จะครบระยะเวลาการเช่าในปี 2567 และปี
2568 ตามลาดับ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินสดและเงินฝากธนาคารมีจานวนรวม 1,411.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 5.3 จากเงินสดจากการดาเนินงาน
หนี้สนิ รวมจานวน 16,985.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยร้อยละ 0.8 ประกอบด้วยหุน้ กูจ้ านวน 14,524.1 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.8 จากสิน้ ปี ก่อนหน้า โดยกองทรัสต์ได้ออกหุน้ กูเ้ พิม่ เติมในปี 2562 จานวน 4,495.0 ล้านบาท เพื่อ
ชาระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ โดย ณ สิน้ ปี 2562 หุน้ กูท้ อ่ี อกโดยกองทรัสต์ มีรายละเอียดดังนี้
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หุ้นกู้
CPNREIT218A
CPNREIT288A
CPNREIT212A
CPNREIT232A
รวม

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

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

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

อายุ (ปี )
3
10
2
4

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
2.70
3.80
2.54
3.30

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 29,701.2 ล้านบาท คิดเป็ นสินทรัพย์สุทธิ 13.4244 บาทต่อ
หน่วย ลดลงจาก 13.5573 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการลดลงของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 CPNREIT มีสนิ ทรัพย์รวม 71,127.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,440.5 ล้านบาท จาก
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นผลจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
จ านวน 68,217.4 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 53.4 จากการลงทุน ในอาคารสานัก งานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส จ านวน
6,107.1 ล้านบาท อาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้า ส์ จานวน 1,673.3 ล้านบาท และการบันทึกสิทธิการใช้สนิ ทรัพย์ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) จานวน 16,787.1 ล้านบาท และการบันทึกสิทธิการใช้สนิ ทรัพย์
สาหรับสัญญาเช่าระบบบาบัดน้ าเสียในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตาม TFRS 16 จานวน 34.2 ล้านบาท
ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ 724.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 261.7 เกิดจากการ
ชาระค่าเช่าล่าช้าในช่วงการปิ ดให้บริการศูนย์การค้าชัวคราวจากผลกระทบจาก
่
COVID-19 และลูกหนี้ทเ่ี กิดจากการ
บันทึกบัญชีแบบเส้นตรง
หนี้สนิ รวมจานวน 42,571.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 25,586.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 150.6 จากการบันทึกหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าจานวน 17,353.4 ล้านบาท ของสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และสัญญาเช่า
ระบบบาบัดน้ าเสีย และการกู้ยมื เงินจานวน 8,373.0 ล้านบาท เพื่อลงทุนในในอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
และยูนิลเี วอร์ส เฮ้าส์ เมื่อต้นเดือนมีนาคมและจดทะเบียนสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่อ
อายุ)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 28,555.6 ล้านบาท คิดเป็ นสินทรัพย์สุทธิ 12.9066 บาทต่อ
หน่ วย ลดลงจาก 13.4244 บาทต่อหน่ วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอตั ราหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์
รวมเท่ากับร้อยละ 32.2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 CPNREIT มีขาดทุนสะสมจานวน 676.9 ล้านบาท เป็ นผลจากเป็ นผลจากการ
บันทึกรายการขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน จานวน 884.2 ล้านบาท
13.3 การวิ เคราะห์เปรียบเทียบประมาณการงบการเงิ นและผลการดาเนิ นงานที่เกิ ดขึน้ จริง
ในปี 2560 CPNREIT ได้จดั ทางบกาไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติสาหรับปี
ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ในแบบแสดงรายการข้อ มูลการเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์
โดยประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่ วยภายหลังการลงทุนเพิม่ เติม ภายใต้ CPNREIT เท่ากับ
1.6750 บาทต่อหน่ วย โดยในปี 2561 CPNREIT ได้ดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนสาหรับ รอบผล
ประกอบการวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 1.6170 บาทต่อหน่วย
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13.4 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิ นหรือการดาเนิ นงานในอนาคต
ในปี 2563 CPNREIT มีแผนที่จ ะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ที่มี ทาเลที่ตงั ้ ที่ดี มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ช่วยกระจายความเสี่ยงในการดาเนินงาน และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้อย่างต่ อเนื่องใน
อนาคต
นอกจากนี้ ปั จจุบนั CPNREIT อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือซ่ อมแซมใหญ่ (Renovation) โครงการโรงแรม
ฮิลตัน พัท ยา โดยเริ่ม ปรับ ปรุ ง ตัง้ แต่ เ ดือ นเมษายน ปี 2563 และได้เ ริ่ม เปิ ด ดาเนิ น การแล้ว บางส่ว นตัง้ แต่ เ ดือ น
พฤศจิกายน ปี 2563 และ CPNREIT ได้ดาเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) สาหรับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2564
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1.

รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ห้ามมิ ให้แจกจ่ายในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
กฎหมายอาจจากัดมิ ให้มีการแจกจ่ายหรือเผยแพร่เอกสารนี้ ส่ปู ระเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย บุคคลใดก็
ตามที่ ครอบครองเอกสารนี้ ควรรับทราบและปฏิ บตั ิ ตามข้อจากัดดังกล่าว การไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อจากัดอาจเป็ น
การกระทาที่ขดั ต่อกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศนัน้ ๆ โดยที่ CPNREIT หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่รบั ผิ ด
ใด ๆ ทัง้ นี้ ห้ามมิ ให้เอกสารนี้ มีการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรือต่อบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั (ตามนิ ยามภายใต้ Regulation S ของกฎหมายหลักทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 รวมถึงที่ ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม (“Regulation S”)) หรือประเทศอื่นใดที่ อาจอยู่
ภายใต้ข้อจากัดทางกฎหมาย
ห้ามมิ ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศใด ๆ ที่ เป็ นการเสนอขาย การชักชวน หรือการขายที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่ งหลักทรัพย์ในที่ นี้ หมายถึง หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 รวมถึงที่ ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม (“กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือตามกฎหมายใน
รัฐ ใด ๆ ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า และรวมถึ ง หลัก ทรัพ ย์ที่ ไ ม่ ส ามารถออกและเสนอขายได้ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หรือต่อบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั (ตามนิ ยามภายใต้ Regulation S) หรือหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจด
ทะเบียนหรือได้รบั การยกเว้นจากการจดทะเบียนตามกฎระเบียบของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และ
กฎหมายของแต่ละรัฐที่ เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนหลักทรัพย์ไม่ว่า
จะบางส่วนหรือทัง้ หมดตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศ
ไทย รวมทัง้ ไม่มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัวไปในประเทศสหรั
่
ฐอเมริกา
หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
การออกและเสนอขายหน่ วยทรัส ต์ เ พิ่ ม เติ มของ CPNREIT ไม่ มี แ ละจะไม่ ด าเนิ นการจดทะเบี ย นต่ อ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรือหน่ วยงานอื่ นใดที่ มี
อานาจกากับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่ น ๆ หรือตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎหมายใน
ประเทศอื่ น ทัง้ นี้ เพื่อปฏิ บตั ิ ตามและไม่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหลักทรัพย์ข องสหรัฐ ฯ หรือกฎหมายของ
ประเทศอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่ออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มในประเทศสหรัฐอเมริ กาและใน
ประเทศอื่นใด หากการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ
ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์อาจจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์เดิ ม
ของ CPNREIT และ/หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มของ GLANDRT (ตามลาดับ) ที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติ อเมริกนั (ตาม
นิ ยามภายใต้ Regulation S) โดยอาจดาเนิ นการดังกล่าวในกรณี ที่ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์เดิ มของ CPNREIT และ/
หรือผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มของ GLANDRT (ตามลาดับ) มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศไทยตามที่ปรากฏ
ในบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์อาจขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ในบาง
กรณี ตามที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์เห็นสมควร เช่น ในกรณี ที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์และ
ส่วนที่ 3 หน้า 1
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ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์เห็นว่าเป็ นประโยชน์ ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่ วยทรัสต์ หรือกรณี ที่การจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์อาจก่อให้เกิ ดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิ ดผลเสียหายแก่ CPNREIT หรือในกรณี
ที่การจองซื้อหน่ วยทรัสต์อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิ ล (5) แคนาดา (6) ฝรังเศส
่
(7)
เยอรมัน (8) อิ นเดีย (9) อิ ตาลี (10) ญี่ปนุ่ (11) จอร์แดน (12) ลักเซมเบิ รก์ (13) มาเลเชีย (14) พม่า (15) นอร์เวย์
(16) รัส เซี ย (17) สวี เ ดน (18) สวิ ส เซอร์แ ลนด์ (19) ไต้ ห วัน (20) เนเธอร์แ ลนด์ (21) จี น (22) ฟิ ลิ ป ปิ นส์ (23)
เกาหลีใต้ (24) สหราชอาณาจักร (25) ตริ นิแดดและโตเบโก (26) สหรัฐอเมริ กา (27) สิ งคโปร์ และ (28) ฮ่องกง
(อ้ า งอิ ง ตามข้ อ มู ล จากการปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ข อง CPNREIT และ GLANDRT เมื่ อ วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ งผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะใช้ ดุลพิ นิจในการประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
เพิ่ มเติ มรายชื่อประเทศของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ที่ถกู จากัดสิ ทธิ ในการจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มของ CPNREIT
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ข องผู้จดั การกองทรัสต์ (www.cpnreit.com) และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(www.set.or.th) ให้ ทราบอี กครัง้ ภายในระยะเวลาก่ อ นวันจองซื้ อหน่ วยทรัส ต์เพิ่ ม เติ ม ) หรือจะเป็ นผลให้
CPNREIT ต้องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนิ นการใด ๆ เพิ่ มเติ มไปจากที่ต้องดาเนิ นการภายใต้กฎหมายไทย เป็ น
ต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของกองทรัส ต์ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และชื่ อเสี ยงหรือความรับผิ ดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์เป็ นหลัก
อนึ่ ง ประชาชนทัวไป
่ ซึ่ งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่ มีสิทธิ ของ CPNREIT หมายถึง ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ของ
CPNREIT ที่มรี ายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของ CPNREIT ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ กาหนด
รายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ที่มสี ทิ ธิการจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
(Book Closure Date) ซึ่งไม่ใช่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ ทเ่ี ป็ นบุคคลสัญชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ/
หรือ บุ ค คลที่อาจส่งผลเป็ น การกระท าที่ขดั ต่ อ กฎหมาย หรือ ระเบียบข้อ บังคับของต่ า งประเทศ หรือ จะเป็ นผลให้
CPNREIT ต้ อ งมี ภ าระหน้ า ที่ใ นการด าเนิ น การใด ๆ เพิ่ ม เติ ม ไปจากที่ต้ อ งด าเนิ น การภายใต้ ก ฎหมายไทย
(“ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่ มีสิทธิ ของ CPNREIT”) ซึง่ จัดทาโดย บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ ”) (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่ มีสิทธิ ของ CPNREIT”) โดยมีอตั ราส่วนการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์เดิม ของ CPNREIT ต่อหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม คือ 8.2967 หน่ วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ต่อ 1
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติม
ประชาชนทัว่ ไป ซึ่ ง เป็ นผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์เ ดิ ม ที่ มี สิ ท ธิ ข อง GLANDRT หมายถึ ง ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม ของ
GLANDRT ทีม่ รี ายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของ GLANDRT ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนด
รายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่มสี ทิ ธิการจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
(Book Closure Date) ซึ่งไม่ใช่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ ทเ่ี ป็ นบุคคลสัญชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ/
หรือ บุ ค คลที่อาจส่งผลเป็ น การกระท าที่ขดั ต่ อ กฎหมาย หรือ ระเบียบข้อ บังคับของต่ า งประเทศ หรือ จะเป็ นผลให้
CPNREIT ต้ อ งมี ภ าระหน้ า ที่ใ นการด าเนิ น การใด ๆ เพิ่ ม เติ ม ไปจากที่ต้ อ งด าเนิ น การภายใต้ ก ฎหมายไทย
(“ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์เ ดิ ม ที่ มี สิ ท ธิ ข อง GLANDRT”) ซึ่ง จัด ท าโดยศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ฯ (“ฐานข้ อ มู ล ผู้ถื อ
หน่ วยทรัสต์เดิ มที่ มีสิทธิ ของ GLANDRT”) โดยมีอ ัต ราส่ว นการเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์เ ดิม ของ GLANDRT ต่ อ
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติม คือ 5.6225 หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิม่ เติม
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1.1

ลักษณะสาคัญของหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย
ชื่อผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์

: บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

: ใบทรัส ต์ ท่ี แ สดงสิท ธิ ข องผู้ ถื อ ในฐานะผู้ ร ับ ประโยชน์ ใ น
กองทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)

ประเภทการลงทุน

: ทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT จะเข้าลงทุนได้แก่
1) สิทธิการเช่า/เช่าช่วงในอสังหาริมทรัพย์ และงานระบบ
และกรรมสิทธิในสั
์ งหาริมทรัพย์ทเ่ี กี่ยวข้องกับโครงการ
เซ็นทรัลมารีนา
2) สิท ธิก ารเช่ า ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ และงานระบบ และ
กรรมสิท ธิใ์ นสัง หาริม ทรัพ ย์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ลาปาง

จานวนหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขาย : ไม่เกิน 355,557,300 หน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยทรัสต์

: 13.1149 บาทต่อหน่วย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ราคาเสนอขายสูงสุด

: ไม่เกิน 19.50 บาทต่อหน่วย

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย

: ไม่เกิน 6,933,367,350 บาท โดยมูลค่ารวมของหน่ วยทรัสต์ท่ี
เสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กบั จานวนหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขาย
สุดท้าย และราคาเสนอขายสุดท้าย ซึง่ ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์
และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะเป็ น
ผูก้ าหนดร่วมกัน

จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่า

: ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของ
หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมทัง้ หมดในคราวนี้ เพื่อออกและเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ
CPNREIT ทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม
ที่มีสทิ ธิของ CPNREIT โดยหน่ วยจองซื้อขัน้ ต่ าคือ 1 หน่ วย
และเพิม่ ทีละจานวน 1 หน่วย
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของ
หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมทัง้ หมดในคราวนี้ เพื่อออกและเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ
GLANDRT ทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิม
ที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT โดยหน่ วยจองซื้อขัน้ ต่ าคือ 1 หน่ วย
และเพิม่ ทีละจานวน 1 หน่วย
ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่ว นที่เหลือจากการ
เสนอขายส่ ว นที่ 1 และ/หรือ ส่ ว นที่ 2 โดยเสนอขายให้แ ก่
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ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) จ านวนขัน้ ต่ า คือ 1,000
หน่วย และเพิม่ เป็ นจานวนคูณของ 100 หน่วย
จานวนเงินจองซือ้ ขัน้ ต่า

: ส่วนที่ 1 19.50 บาท
ส่วนที่ 2 19.50 บาท
ส่วนที่ 3 19,500.00 บาท

วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ เ ดิ ม ที่ มี สิ ท ธิ ข อง
CPNREIT
อัต ราส่ ว นในการจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ : 8.2967 หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม ของ CPNREIT ต่ อ 1 หน่ ว ยทรัสต์
เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์เดิม ทีม่ ี
เพิม่ เติม ในกรณีทก่ี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมข้างต้นทาให้
สิท ธิข อง CPNREIT ตามสัด ส่ว นการ
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT ได้รบั สิทธิในการ
ถือหน่วยทรัสต์
จองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของหน่วยทรัสต์
ซึง่ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่ วยได้ ให้ปัดเศษลง
เป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ เ ดิ ม ที่ มี สิ ท ธิ ข อง
GLANDRT
อัต ราส่ ว นในการจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ : 5.6225 หน่ ว ยทรัสต์เ ดิมของ GLANDRT ต่ อ 1 หน่ ว ยทรัสต์
เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ ี
เพิม่ เติม ในกรณีทก่ี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมข้างต้นทาให้
สิทธิของ GLANDRT ตามสัดส่วนการ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT ได้รบั สิทธิในการ
ถือหน่วยทรัสต์
จองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของหน่วยทรัสต์
ซึง่ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่ วยได้ ให้ปัดเศษลง
เป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
1.2

: วัน สุ ด ท้า ยของระยะเวลาการจองซื้อ ทัง้ หมด หรือ วัน ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564

สัดส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม ทัง้ หมดจานวนไม่เกิน 355,557,300 หน่ วย โดยมีสดั ส่วนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเบือ้ งต้นดังนี้
1.2.1 ส่วนที่ 1 เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ CPNREIT
จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมทัง้ หมด เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม ที่มีสิท ธิข อง CPNREIT โดยเสนอขายและจัด สรรตามสัด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม ที่มีสิท ธิข อง CPNREIT แต่ ล ะรายในอัต ราส่ ว น 8.2967 หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม ของ CPNREIT ต่ อ 1
หน่ วยทรัสต์เพิ่มเติม ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มีสทิ ธิของ CPNREIT อาจแสดงความจานงที่จะซื้อหน่ วยทรัสต์
ส่วนที่ 3 หน้า 4
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เพิม่ เติมตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้
ทัง้ นี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT ตามสิทธิท่ี
ได้รบั จัดสรรแล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์
เดิม ที่มีสทิ ธิของ CPNREIT ที่แสดงความจานงที่จะจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์จะจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มีสทิ ธิของ CPNREIT ที่แสดงความจานงที่จะจองซื้อ
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั อย่างน้อย 1 รอบ
ในกรณีทก่ี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมข้างต้นทาให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT ได้รบั สิทธิใน
การจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของหน่ วยทรัสต์ซง่ึ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้
ปั ดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขาย
หน่ วยทรัสต์เพิ่มเติม ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมของ CPNREIT ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่ อกฎหมาย หรือ
ระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าทีใ่ นการดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมไป
จากทีต่ อ้ งดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย
1.2.2 ส่วนที่ 2 เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ GLANDRT
จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมทัง้ หมด เพื่อออกและเสนอขายให้แก่
ต่ อผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT โดยเสนอขายและจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่ ว ยทรัสต์ เ ดิม ที่มีสิท ธิข อง GLANDRT แต่ ล ะรายในอัต ราส่ ว น 5.6225 หน่ ว ยทรัส ต์เ ดิม ของ GLANDRT ต่ อ 1
หน่ วยทรัสต์เพิ่มเติม ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT อาจแสดงความจานงที่จะซื้อหน่ วยทรัสต์
เพิม่ เติมตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้
ทัง้ นี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT ตามสิทธิ
ที่ไ ด้ร ับ จัด สรรแล้ว ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ข อสงวนสิท ธิท่ีจ ะจัด สรรหน่ ว ยทรัสต์ เ พิ่ม เติม ที่เ หลือ ดัง กล่ า วให้แ ก่ ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เดิม GLANDRT ที่แสดงความจานงที่จะจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์จะจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT ที่แสดงความจานงที่จะจองซื้อ
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั อย่างน้อย 1 รอบ
ในกรณีทก่ี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมข้างต้นทาให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT ได้รบั สิทธิ
ในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของหน่ วยทรัสต์ซง่ึ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้
ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขาย
หน่ วยทรัสต์เพิ่มเติม ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมของ GLANDRT ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่ อกฎหมาย หรือ
ระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าทีใ่ นการดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมไป
จากทีต่ อ้ งดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย
1.2.3 ส่ ว นที่ 3 เสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์เ พิ่ มเติ ม ในส่ วนที่ เ หลื อ จากส่ ว นที่ 1 และ/หรือ ส่ ว นที่ 2 ข้ า งต้ น ต่ อ
ประชาชนทัวไป
่ (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ 3 หน้า 5
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(1) เสนอขายต่อบุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคล ตามดุลพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
(2) เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบัน
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 ขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงจานวนหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติมในส่วนที่ 3 ที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทดังกล่าว
ข้างต้น ภายใต้ดุลพินิจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 2.1.1.1 โดยอาจพิจารณาเพิม่ หรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ (Claw Back/Claw Forward) แล้วแต่กรณี
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหน่ วยทรัสต์ของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ และสภาวะตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น เพื่อให้การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติมครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ ทัง้ นี้ ตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่ อ
กฎหมายหลักทรัพย์
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเบือ้ งต้นและวิธกี ารจองซือ้ มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทการ
สถานที่ยื่นใบจองซื้อ
วันที่จองซื้อ
เสนอขาย
เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ CPNREIT
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
ทุกสาขาทัวประเทศ
่
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.
บุคคลธรรมดา
สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
และ/หรือ
วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
นิตบิ ุคคล
(ยกเว้น CPN) ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
(จองซื้อตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ในข้อ 2.3.1.1) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
ทุกสาขาทัวประเทศ
่
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10
ผูล้ งทุนสถาบัน G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
ทีไ่ ม่ได้นาส่งใบ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การถึงเวลา 15.30 น.
Bookbuilding
สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
(จองซื้อตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
ในข้อ 2.3.1.2) ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ส่วนที่ 3 หน้า 6
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ประเภทการ
เสนอขาย

สถานที่ยื่นใบจองซื้อ

วันที่จองซื้อ

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ฝ่ ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทร 02-298-0821 หรือ 02-298-0831
ผูล้ งทุนสถาบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
และ/หรือนิติ
ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 22
บุคคลที่
G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
สามารถเข้า
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การถึงเวลา 15.30 น.
ร่วมการสารวจ สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ความต้องการ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
ซือ้ ทีน่ าส่งใบ ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
Bookbuilding เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
(จองซื้อตาม
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.3.1.3)
สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ
CPN
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
(จองซื้อตาม
ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
ในข้อ 2.3.1.4)
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ GLANDRT
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
ทุกสาขาทัวประเทศ
่
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.
บุคคลธรรมดา
สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
และ/หรือนิติ
วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
บุคคล (ยกเว้น กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
GLAND)
เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
(จองซื้อตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ในข้อ 2.3.2.1) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
ทุกสาขาทัวประเทศ
่
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.
ส่วนที่ 3 หน้า 7

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ประเภทการ
เสนอขาย

สถานที่ยื่นใบจองซื้อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9
G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ผูล้ งทุนสถาบัน
ทีไ่ ม่ได้นาส่งใบ
Bookbuilding
(จองซื้อตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.3.2.2)

สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทร 02-298-0821 หรือ 02-298-0831
ผูล้ งทุนสถาบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
และ/หรือนิติ
ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9
บุคคลที่
G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9
สามารถเข้า
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ร่วมการสารวจ สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
ความต้องการ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
ซือ้ ทีน่ าส่งใบ ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
Bookbuilding เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
(จองซื้อตาม
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.3.2.3)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
GLAND
ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9
(จองซื้อตาม
G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ในข้อ 2.3.2.4)

วันที่จองซื้อ
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.
วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.

เสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มในส่วนที่ เหลือจากส่วนที่ 1 และ/หรือส่วนที่ 2 ข้างต้น โดยเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัวไป
่ (Public Offering)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่
บุคคลธรรมดา ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทัวประเทศ
่
15 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา
และ/หรือนิติ
บุคคล ตาม
เปิ ดทาการ และวันที่ 16 กุมภาพันธ์
ส่วนที่ 3 หน้า 8
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ประเภทการ
เสนอขาย
ดุลพินิจของผู้
จัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์
(จองซื้อตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.3.3.1)

สถานที่ยื่นใบจองซื้อ

สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทัวประเทศ
่

ผูล้ งทุนสถาบัน
และ/หรือนิติ
บุคคลที่
สามารถเข้า
ร่วมการสารวจ
ความต้องการ
ซือ้ ทีน่ าส่งใบ
Bookbuilding
(จองซื้อตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.3.3.2)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9
G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สานักงานใหญ่ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กลุ่ม CPN
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ฝ่ ายวาณิชธนกิจ
(จองซื้อตาม
ชัน้ 20 อาคารสานักงานดิออฟฟิ ศเศส แอท
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้
เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
ในข้อ 2.3.3)
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วันที่จองซื้อ
2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา
15.30 น.
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา
เปิ ดทาการ และวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา
15.30 น.
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

การจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติม โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
2.1.1.1 ในครัง้ นี้ เป็ นลักษณะการรับประกันผลการจาหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting) ซึง่ เป็ นไปตามข้อสัญญา
เงื่อนไข และวิธกี ารทีต่ กลงไว้ในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง และการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม โดยผูจ้ ดั จาหน่ าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.2 ในครัง้ นี้ เป็ นลักษณะการไม่รบั ประกันผลการจาหน่ าย (Best Effort) ซึ่ง เป็ นไปตามข้อสัญญา
เงื่อนไข และวิธกี ารทีต่ กลงไว้ในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนที่ 3 หน้า 9
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ทัง้ นี้ การเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 และ/หรือส่วนที่ 2 ในครังนี
้ ้ มิ ได้เป็ น
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ใช่บคุ คลตามดุลพิ นิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ เกี่ยวข้อง เนื่ องจากคาดว่าความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนตามข้อ
1.2 เพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครัง้ นี้ แล้ว และสามารถกระจายหน่ วยทรัสต์ในวงกว้างได้อย่าง
เพียงพอ
นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
1.

ประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ CPNREIT หมายถึง ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิ
ของ CPNREIT ทีม่ รี ายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT โดยมีอตั ราส่วน
การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม ของ CPNREIT ต่ อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ม เติม คือ 8.2967 หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม ของ
CPNREIT ต่อ 1 หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ในกรณีทก่ี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมข้างต้นทาให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์
เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของหน่ วยทรัสต์ซง่ึ
ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่ วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขายหน่ วยทรัสต์
เพิม่ เติมให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าทีใ่ นการดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมไปจาก
ทีต่ อ้ งดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย
ทัง้ นี้ ประชาชนทัวไป
่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT สามารถจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั
จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 โดยประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มสี ทิ ธิของ
CPNREIT สามารถจองซือ้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.3.1 และการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทัวไป
่
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT จะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4.1

2.

ประชาชนทัวไป
่ ซึ่ งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่ มีสิทธิ ของ GLANDRT หมายถึง ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ทีม่ ี
สิทธิของ GLANDRT ที่มีรายชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มีสทิ ธิของ GLANDRT โดยมี
อัตราส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เดิม ของ GLANDRT ต่อหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม คือ 5.6225 หน่ วยทรัสต์เดิม
ของ GLANDRT ต่ อ 1 หน่ ว ยทรัส ต์เ พิ่ม เติม ในกรณี ท่ีก ารจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์เ พิ่ม เติม ข้า งต้ น ท าให้ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของ
หน่ วยทรัสต์ซง่ึ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่ วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่ วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขาย
หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ
เพิม่ เติมไปจากทีต่ อ้ งดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย
ทัง้ นี้ ประชาชนทัวไป
่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT สามารถจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั
จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 โดยประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ
GLANDRT สามารถจองซือ้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.3.2 และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทัวไป
่
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT จะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4.2
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3.

ประชาชนทัวไป
่ หมายถึง ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว นิตบิ ุคคลที่
จดทะเบียนในประเทศไทย นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ และ/หรือบุคคลตามดุลพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ าย
หน่ วยทรัสต์ รวมถึงผูล้ งทุนสถาบันตามคานิยามข้อ 4. นิตบิ ุคคลทีส่ ามารถเข้าร่วมการสารวจความต้องการซือ้
(Book Building) ตามคานิยามข้อ 5. และกลุ่ม CPN ตามคานิยามข้อ 6. ด้านล่างนี้
ทัง้ นี้ บุคคลตามดุลพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุน
สถาบัน ตามคาจากัดความทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4. ซึ่งรวมถึงลูกค้าหรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษทั คู่คา้
ผูท้ ม่ี คี วามสาคัญทางธุรกิจ หรือผูม้ อี ุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ซึง่ ได้แก่ ลูกค้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าธนาคาร ผูแ้ นะนาลูกค้า หรือ
ผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 บริษทั
คู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ท่ใี ห้การสนับสนุ นทางธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่าง ๆ ข้างต้น
ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปั จจุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไ ว้ในข้อ
2.1.1 โดยไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยของผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
2.1.1 และผู้ท่เี กี่ยวข้องของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้จดั จ าหน่ า ย
หน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ตามที่กาหนดในประกาศที่ ทธ. 27/2559 ข้อ 20 (2) เว้นแต่ เป็ นการ
จัดสรรหลักทรัพย์ท่เี หลือจากการจองซื้อทัง้ หมด หรือเป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์เฉพาะกรณีตามเงื่อนไขที่
กาหนดในข้อ 21 ของประกาศดังกล่าว และประกาศที่ ทจ. 49/2555

4.

ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 เรื่อง การกาหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ และผู้ลงทุนราย
ใหญ่ (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)

ธนาคารพาณิชย์

(3)

ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้

(4)

บริษทั เงินทุน

(5)

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริษทั หลักทรัพย์

(7)

บริษทั ประกันวินาศภัย

(8)

บริษทั ประกันชีวติ

(9)

กองทุนรวม

(10) กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริษทั หลักทรัพย์รบั จัดการเงินทุนของผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือ
ผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24)
(11) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(18) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(19) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(20) นิตบิ ุคคลประเภทบรรษัท
(21) นิตบิ ุคคลซึง่ มีผลู้ งทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมด
(22) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (21)
(23) ผูจ้ ดั การกองทุนหรือผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(24) ผูล้ งทุนอื่นใดตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
5.

นิ ติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสารวจความต้องการซื้อ (Book Building) หมายถึง ผูล้ งทุนทีม่ ลี กั ษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)

นิตบิ ุคคลทีม่ เี งินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปี ล่าสุดทีผ่ ตู้ รวจสอบบัญชี ตรวจสอบแล้วตัง้ แต่ 100
ล้านบาทขึน้ ไป

(2)

นิตบิ ุคคลทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลตามข้อ 5. (1) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมด

6.

กลุ่ม CPN หมายถึง บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

1.3

ตลาดรองของหน่ วยทรัสต์

ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์จะดาเนินการยื่นคาขอเพื่อนาหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายได้แล้วทัง้ หมดในครัง้ นี้
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เป็ นตลาดรองสาหรับการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ อย่างไร
ก็ต าม การเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ เ พิ่ม เติม ในครัง้ นี้ ไ ด้ดาเนิ น การก่ อ นที่จ ะได้ร ับ ทราบผลการพิจ ารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในการรับหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ จึงยังมีความเสีย่ งที่
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมอาจจะไม่ได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นหน่วยทรัสต์จดทะเบียน
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1.4

ที่มาของการกาหนดราคาหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย

วิธกี ารกาหนดราคาหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ จะพิจารณาจากปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ ทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องในช่วงทีม่ กี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แก่








ราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต.
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีม่ กี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในครัง้ นี้
อัตราผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมทีน่ กั ลงทุนจะได้รบั
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ
อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก
อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอื่น ๆ
ผลการสารวจความต้องการของผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสารวจความ
ต้องการซือ้ (Book Building)

ทัง้ นี้ การกาหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่ วยทรัสต์ และมูลค่าหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขาย จะกาหนดจาก
กระบวนการสารวจความต้องการซือ้ หน่ วยทรัสต์จากผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนิตบิ ุคคลทีส่ ามารถเข้าร่วมการสารวจ
ความต้องการซือ้ (Book Building)
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2.

การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรร

2.1

วิ ธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

การเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมของ CPNREIT ในครัง้ นี้ จะเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ทัง้ นี้ อาจมีผจู้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์อ่นื ทีผ่ จู้ ดั การ
การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่งตัง้ เพิม่ เติมภายหลัง (หากมี) นอกจากนี้ ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์อาจ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพิม่ เติมในภายหลัง ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจการจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้งการแต่งตัง้
ดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทัง้ ประกาศผ่านทางสือ่ ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
2.1.1 ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
2.1.1.1

2.1.1.2

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(1)

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-544-6988
www.scb.co.th

(2)

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300
www.maybank-ke.co.th

ผูจ้ ดั จาหน่าย
(1)

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2111-1111
www.krungthai.com
2.1.2 ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะได้รบั ค่าตอบแทนการจัดจาหน่าย (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
โดยจะชาระตามจานวนและวิธกี ารทีต่ กลงไว้ในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
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2.2

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์

2.2.1 สาหรับประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ CPNREIT
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ได้ท่ีผู้
จัดจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ภายหลังจากทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงสิน้ สุดวันจอง
ซือ้ ภายในวันและเวลาทาการของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้างต้น
2.2.2 สาหรับประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ GLANDRT
ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ท่ี
ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 ภายหลังจากที่หนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงสิน้ สุดวัน
จองซือ้ ภายในวันและเวลาทาการของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้างต้น
2.2.3 สาหรับประชาชนทัวไป
่
ประชาชนทัวไป
่ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ท่สี านักงานของผูจ้ ดั จาหน่ าย
หน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ภายหลังจากทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงสิน้ สุดวันจองซือ้ ภายใน
วันและเวลาทาการของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอ้ มูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนที่ย่นื ต่อ
ส านั ก งาน ก.ล.ต. จาก website ของเว็บ ไซต์ ส านั ก งาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บ ไซต์ ข อง CPNREIT
(www.cpnreit.com)
2.3

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์

2.3.1 สาหรับประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ CPNREIT
2.3.1.1

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคล (ยกเว้น CPN)
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 โดยผูจ้ อง
ซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ได้ 3 วิธี คือ
1. การจองซื้อโดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): ผู้จองซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้ (หากผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้ องซือ้ ต้อง
แยกใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ )
(1) ใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ ออกโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
(2) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้อ 2.3.1.1 (ค)
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้ องซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
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ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ซึง่ ใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี้ หากยืนยันตัวตนเสร็จสิน้ ทางธนาคารกรุง
ไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้อง
ตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ ในกรณีผู้จองซื้อ
เป็ นผู้ เ ยาว์ จะต้ อ งแสดงบัต รประจ าตัว ประชาชนตัว จริง (เฉพาะกรณี จ องซื้ อ ผ่ า น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อ ทัง้ นี้ หาก
ยืนยันตัวตนเสร็จสิน้ ทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชน
ตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบสาเนาบัตร
ประจ าตัว ประชาชนของผู้เ ยาว์ (ถ้า มี) ค ายิน ยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัต รประจาตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และ
ส าเนาทะเบีย นบ้า นที่ผู้เ ยาว์อ าศัย อยู่ ทัง้ นี้ กรณี ท่ีผู้จ องซื้อ เป็ น ผู้เ ยาว์ท่ีย ัง ไม่ มีบ ัต ร
ประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาใบสูตบิ ตั รด้วย พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุก
ฉบับ (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซื้อ
ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี้ หาก
ยืนยันตัวตนเสร็จสิน้ ทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชน
ตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่ างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
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ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนัง สือ สาคัญ การจัด ตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนัง สือ แสดง
ความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจ
ลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารประกอบทีล่ ง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ท าหรือ ผู้ให้คารับรองความถูกต้อ งของ
เอกสาร และให้เจ้าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จัด ท าหรือ รับรองความถู กต้อง ท าการรับ รองลายมือชื่อ และตราประทับ ของเจ้าหน้ าที่
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับ
จนถึงวันยื่นใบจองซือ้ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุก
ฉบับ
สาหรับ ผู้ท่ีจ องซื้อ ผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) ในกรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้ องซือ้ มีความประสงค์รบั เงินคืน
โดยวิธโี อนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ทีเ่ ปิ ด
ไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผูจ้ องซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออม
ทรัพ ย์ หรือ กระแสรายวัน ดังกล่า ว ที่ร ะบุ เ ลขที่บญ
ั ชี และชื่อ บัญชี โดยชื่อ ของบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอียดในข้อ
2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์) ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ รายใดมิได้
แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้าทีม่ ชี ่อื ผู้จองซื้อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี หรือในกรณีท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ
โดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ
ผู้ จ องซื้ อ ได้ ไม่ ว่ า จะด้ ว ยสาเหตุ ใ ดก็ ต าม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) หรื อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ เป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผู้
ถือหน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและ
วิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
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สาหรับผู้ท่จี องซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ใน
กรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณี
ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อ ด้วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
และมีบ ัญ ชีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์แ ละมีร ายละเอีย ดบัญ ชีธ นาคารที่ใ ห้ไ ว้ก ับ บริษัท หลัก ทรัพ ย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ตาม
ประเภทบัญชีทล่ี กู ค้าแจ้งไว้ (ทัง้ นี้การคืนเงินให้เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก าหนดเพิ่ม เติม ได้) หรือ หากผู้จ องซื้อ ไม่ มีบ ัญ ชีซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือในกรณีท่ี
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงิน
โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ หรือวิธที ก่ี าหนดเพิม่ เติม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ก็ตาม บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน
ค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT (โปรดดู
รายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
กรณีผจู้ องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื ๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสีย่ ง (Suitability Test) กับบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้
หากไม่ เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ก ล่ า วข้า งต้ น ผู้ จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซื้อ เว้นแต่ (1) กรณีผู้จองซื้อทาการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่ เ ป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื้อ หรือ (2) กรณีผู้จองซื้อทาการจองซือ้ ผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึงวันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้
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ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้
หากไม่ เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ก ล่ า วข้า งต้ น ผู้ จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะ
ขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ท่จี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะ
ฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
2. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ข อง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (https://moneyconnect.krungthai.com) เท่านัน้ โดยผูจ้ องซือ้
จะต้องเป็ นผู้ท่มี ีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และได้เปิ ดใช้บริการ KTB
netbank แล้วเท่านัน้ ซึ่งผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลู ก ค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence KYC / CDD) และได้ด าเนิ น การ
จัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
รายดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ลการประเมินความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) ของผูจ้ องซือ้ ไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้
ผูจ้ องซือ้ จะต้องยืนยันความประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ว่า หาก
เกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่ วยทรัสต์น้ีต่อไปในอนาคต ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ/
หรือ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัส ต์ ไ ม่ มีห น้ า ที่ต้ อ งรับ ผิด ชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น โดยผู้ จ ัด จ าหน่ า ย
หน่ วยทรัสต์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ท่รี ดั กุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login)
และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในหนังสือชีช้ วนหรือ
สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือ สรุ ป
ข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าว เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วก่อนการ
ส่งคาสังจองซื
่
อ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนามในใบจอง
ซื้อ (Hard Copy) รวมถึง ไม่ ต้อ งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จ ัด จ าหน่ าย
หน่ ว ยทรัสต์ร ายดัง กล่ า วจะจัด ให้มีหนัง สือ ชี้ช วนและสรุ ป ข้อ มูลสาคัญ ของกองทรัสต์ (Fact
Sheet) ในเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว ทัง้ นี้ วิธปี ฏิบตั กิ ารจองซือ้ ให้เป็ นไป
ตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายกาหนด
3. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป: ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการ
ลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จ ากัด (มหาชน) เท่ า นั น้ โดยยืน ยัน การจองซื้อ ผ่ า นโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปได้ (หากผู้จ องซื้อ
หน่ วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้ องซือ้ ต้องดาเนินการจองซือ้ ผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื
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ขายหลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอน
การรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC)
หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ราย
ดังกล่าวจะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ในเว็บไซต์ของ
ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว โดยผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าวจะต้องมีการ
ควบคุมการดูแลการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมพอ และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทาง
วาจาว่ า ได้ ศึก ษาข้อ มู ล เกี่ย วกับ การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ม ทุ น ในหนั ง สือ ชี้ช วนของ
หน่ วยทรัสต์หรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือ
ชีช้ วนหรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าว โดยผูจ้ องซือ้
ไม่ ต้ อ งกรอกข้อ มูล และลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึง ไม่ ต้อ งแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซือ้ โดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) ผูแ้ นะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ต้องแจ้งการจัดสรรจานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี องให้แก่ผจู้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหน่วยทรัสต์ท่ี
จัดสรร ราคาที่จองซื้อ จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหน่ วยทรัสต์ วิธกี ารและวันที่ต้อง
ช าระราคา และแจ้ง ให้ท ราบว่ า ผู้จ องซื้อ สามารถศึก ษาข้อ มู ล เกี่ย วกับ การเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ในหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่ วยทรัสต์ราย
ดังกล่าวหรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th
(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ต้องตรวจสอบตัวตนของ
ผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคาร
ทีใ่ ช้ชาระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS)
กับผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุน
ในหนัง สือ ชี้ชวนหรือ สรุ ปข้อมูลสาคัญ ของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ยิน ยอมผูก พันตาม
หนังสือชีช้ วนหรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ดังกล่าว
(ง) ผู้แ นะน าการลงทุ น ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ ร ายดัง กล่ า ว เมื่อ รับ ค ายืน ยัน พร้อ ม
รายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบ
ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ร ายดัง กล่ า ว โดยระบบจะแสดงข้อ มูลการจองผ่ า นทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ
กรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณี
ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อ ด้วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
และมีบ ัญ ชีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์แ ละมีร ายละเอีย ดบัญ ชีธ นาคารที่ใ ห้ไ ว้ก ับ บริษัท หลัก ทรัพ ย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือหากผูจ้ องซือ้ ไม่มบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์
กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือในกรณีท่บี ริษัท
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หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงิน โดย
การโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุใน
ใบจองซื้อ (โปรดดู ร ายละเอีย ดในข้อ 2.8 เกี่ย วกับ ขัน้ ตอนและวิธีก ารคืน เงิน ค่ า จองซื้ อ
หน่วยทรัสต์)
โดยวิธกี ารจองซือ้ ข้างต้นสามารถใช้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี้

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

การจองซื้อโดยวิ ธี
กรอกรายละเอียดใน
เอกสารใบจองซื้อ
(Hard Copy)




การจองซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์
(Online)

การจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป

-

-




-

(ข) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
การจองซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานและสาขาของผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ
2.1.1 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้





ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุ ก สาขาทัว่ ประเทศ ในวัน ที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.

การจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
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การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2564
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ทีร่ าคาเสนอขายสูงสุดที่ 19.50 บาท
ต่อหน่วย โดยมีวธิ ชี าระเงินค่าจองซือ้ ดังนี้
(1) ส าหรับ ผู้ท่ีจ องซื้อ ผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเงินสด หรือการโอนเงิน
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลา
เปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ อง
ซื้อโดยชาระเป็ นเงิน สด หรือการโอนเงิน เข้าบัญชีช่อื “บัญชีจองซื้อหน่ วยทรัสต์ CPNREIT –
PPO” หรือ “CPNREIT Subscription Account - PPO”
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของสาขาถึง
เวลา 15.30 น. และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 13.00 น. หรือเวลาปิ ดรับเช็ค
เคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีช่อื “บัญชี
จองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ CPNREIT - PPO” หรือ “CPNREIT Subscription Account - PPO” ทัง้ นี้
เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวัน
ทาการถัดไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ชาระค่าจองซือ้ กรณีจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กรณีผจู้ องซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สามารถชาระ
ด้วยการหักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กบั ช่องทางบริการดังกล่าว ทัง้ นี้ เงื่อนไขการชาระเงิน (ซึ่ง
รวมถึงจานวนเงินสูงสุดทีส่ ามารถชาระได้) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของธนาคารกรุงไทย จากั ด
(มหาชน)
(2) สาหรับผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรณี ชาระเงิ นภายในประเทศไทย
การชาระเงินต้องนาฝากบัญชีธนาคารโดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment (ยกเว้นการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET)) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref. 1) เป็ นเลข
บัต รประชาชน 13 หลัก และรหัสอ้า งอิง (Ref 2.) เป็ น เลขทะเบียนผู้ถือ หุ้น 10 หลัก (ตามที่
ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อ หลักทรัพย์) และต้องชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านัน้ หรือชาระค่าจองซือ้ โดยการหักเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ
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(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ โดยการหักเงินฝากในบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์
ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เห็นชอบ
ชื่อบัญชีภาษาไทย
ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ
ประเภทบัญชี
ธนาคาร
สาขา
เลขทีบ่ ญ
ั ชี

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เพื่อจองซือ้ หุน้ 3
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 3
กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
วิทยุ
049-3-12700-5

ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ มีวธิ แี ละระยะเวลาชาระเงินค่าจองซือ้ ดังนี้
ชาระค่าจองซือ้ โดยการฝากเงิน การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการฝากเงิน การ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารที่บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดข้างต้น ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกิน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามที่ บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดข้างต้น ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องนาฝาก
โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ชาระค่าจองซื้อโดยการหักเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือ โดยการหัก เงิน ฝากในบัญ ชีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องผู้จ องซื้อ ที่ฝ ากอยู่ก ับ บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เท่านัน้
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยการหักเงินผ่านระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยการหักเงินฝากในบัญชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้อที่ฝากอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) โดยจะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์
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เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงิน
เพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัตแิ ละระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วใน
วันจองซือ้
กรณี ชาระเงิ นจากต่างประเทศ
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
ธนาคาร
สาขา
ทีอ่ ยู่
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
Swiftcode
ค่าธรรมเนียมขารับ

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company
Limited For Customer
กระแสรายวัน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
001-0078788-6
SCBLTHBX
ไม่มี

ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนเข้าบัญชีธนาคารที่ บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดข้างต้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะได้ต้องรับเงินค่าจองซื้อเต็มจานวนดังกล่าว
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
โอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด
(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีจ่ องซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) จะต้องนาใบจองซือ้ และ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามข้อ (ก) (1) – (3) ไป
จองซือ้ ทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีผจู้ องซื้อ
ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามข้อ (ค) (1) หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จ ากัด (มหาชน) กรณี ผู้จ องซื้อ ช าระเงิน ค่ าจองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ต ามข้อ (ค) (2) ภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้





ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.

โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รบั จองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื้อให้แก่
ผูจ้ องซือ้
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(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 มีสทิ ธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 2.3.1.1 (ก) ถึง (ง)
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 กาหนด
เว้นแต่ผจู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะยินยอมผ่อนผันให้เป็ นแต่ละกรณีไป และผูจ้ ดั
จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงหรือเรียกเอกสาร
หลักฐานอื่น ๆ เพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ให้ แ ก่ ท รัส ตี ตามรายละเอีย ดที่ก าหนดในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ต่อไป
2.3.1.2

ผูล้ งทุนสถาบันทีไ่ ม่ได้นาส่งใบ Bookbuilding
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุน
และชาระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 2.1.1.1 หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทร 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบ
จองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่ อไปนี้ (หากผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์มีเลข
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้ องซือ้ ต้องแยกใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และเอกสารประกอบ
ใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ )
(1) ใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ ออกโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
(2) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้อ 2.3.1.2 (ค)
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้ องซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุ ค คล (ถ้ า มี ) พร้ อ มทัง้ แสดงบัต รประจ าตัว ประชาชนตัว จริ ง (เฉพาะกรณี จ องซื้อ ผ่ า น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อ ทัง้ นี้ หากยืนยัน
ตัวตนเสร็จสิน้ ทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้
จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจ
ลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือ
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ชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี) ที่ ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารประกอบทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทา
หรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับ ลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้
ทุกฉบับ
ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์ ( Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้
แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภท
ของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรา
สาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจองซือ้ ทุกฉบับ
สาหรับผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ใน
กรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้ องซือ้ มีความประสงค์รบั เงินคืน โดยวิธโี อนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ทีเ่ ปิ ดไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยของผู้จองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
ดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ
พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์) ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ รายใดมิได้แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้าทีม่ ชี ่อื ผูจ้ องซื้อ
และเลขที่บญ
ั ชี หรือในกรณีท่ธี นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผู้
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จองซื้อเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ี
ปรากฏในฐานข้อ มูลผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ เ ดิม ที่มีสิท ธิข อง CPNREIT (โปรดดูร ายละเอีย ดในข้อ 2.8
เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
สาหรับผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในกรณีมี
การคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเหตุ ผลใด ๆ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้จองซือ้ ชาระ
เงินค่าจองซื้อ ด้วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และมีบญ
ั ชีซ้อื ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละมี ร ายละเอี ย ดบัญ ชี ธ นาคารที่ ใ ห้ ไ ว้ ก ั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เมย์ แ บงก์ กิ ม เอ็ ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีทล่ี ูกค้าแจ้ง
ไว้ (ทัง้ นี้การคืนเงินให้เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ก าหนดเพิ่ ม เติ ม ได้ ) หรื อ หากผู้ จ องซื้ อ ไม่ มี บ ั ญ ชี ซ้ื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ก ั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือในกรณีทบ่ี ริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อ
ผู้จองซื้อ หรือวิธที ก่ี าหนดเพิม่ เติม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่ จ่ า ยในนามผู้ จ องซื้อ โดยส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบีย นตามที่อ ยู่ ท่ีป รากฏในฐานข้อ มู ล ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืน
เงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
ทัง้ นี้ ผู้ล งทุ น สถาบัน ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การจัด ท าแบบประเมิน ความสามารถในการรับ ความ เสี่ย ง
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อ ง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
ประสงค์ท่จี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชี
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
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(ข) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ทีร่ าคาเสนอขายสูงสุดที่ 19.50 บาท
ต่อหน่วย โดยมีวธิ ชี าระเงินค่าจองซือ้ ดังนี้
ชาระค่าจองซือ้ โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)


กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซื้อ
โดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคาร
ตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จองซื้อ
จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดย
ชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ ผู้จดั จาหน่ าย
หน่วยทรัสต์ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์


กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรือเวลาปิ ดรับ
เช็คเคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชี
ธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผูจ้ องซือ้ ชาระ
เงิน ค่ า จองซื้อ โดยชาระเป็ น เช็ค แคชเชียร์เ ช็ค หรือ ดร๊ า ฟท์ ซึ่ง จะต้อ งลงวันที่ไ ม่เกินวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามที่บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด
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กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00
น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรือเวลาปิ ดรับเช็ค
เคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคาร
ตามทีธ่ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวัน
ทาการถัดไป โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ หรือชื่อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์
(Custodian) สาหรับกรณี ผ้จู องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน เท่ านัน้ พร้อมระบุช่อื นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(ค) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ ตามข้อ (ก) (1) – (3) ส่งไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้


ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower
ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 8 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.



ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.



ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.
ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 15.30 น.

(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 มีสทิ ธิปฏิเสธ
หรือยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 2.3.1.2 (ก) ถึง (ค)
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหน่วยทรัสต์แต่
ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 กาหนด
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เว้นแต่ผจู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะยินยอมผ่อนผันให้เป็ นแต่ละกรณีไป
และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลีย่ นแปลง
หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ แต่ ละรายตามที่ร ะบุ ไว้ในข้อ 2.1.1 จะดาเนิ น การส่ง มอบเงิน ค่ าจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี ตามรายละเอียดทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย
(Underwriting Agreement) ต่อไป
2.3.1.3

ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือนิตบิ ุคคลทีส่ ามารถเข้าร่วมการสารวจความต้องการซือ้ ทีน่ าส่งใบ Bookbuilding
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุน
และชาระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 2.1.1.1 โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้ (หากผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลข
ทะเบียน ผู้จองซื้อต้องแยกใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซื้อ 1 ชุด ต่ อ 1 เลข
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ )
(1) ใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ ออกโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
(2) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้อ 2.3.1.3 (ค)
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้ องซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการ
จองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารประกอบทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทา
หรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ส่วนที่ 3 หน้า 30
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ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้
ทุกฉบับ
ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์ ( Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้
แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภท
ของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรา
สาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ทัง้ นี้ ผู้ล งทุ น สถาบัน ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การจัด ท าแบบประเมิน ความสามารถในการรับ ความเสี่ย ง
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อ ง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
อย่างไรก็ตาม สาหรับนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบัน กรณีผจู้ องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือ
เปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษัท
หลักทรัพย์อ่นื ๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ด าเนิ น การจัด ท าแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึง
วันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่ าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
เว้นแต่ กรณีผจู้ องซือ้ ทาการจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอนการ
รู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ ลูก ค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง
(Suitability Test) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึง
วันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
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นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
ประสงค์ท่จี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชี
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(ข) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยมีวธิ ชี าระเงินค่า
จองซือ้ ดังนี้
ชาระค่าจองซือ้ โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)


กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จองซื้อ
จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์


กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรือเวลาปิ ดรับ
เช็คเคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชี
ธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จองซื้อ
ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามที่บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวัน
ทาการถัดไป โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ หรือชื่อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์
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(Custodian) สาหรับกรณี ผ้จู องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน เท่ านัน้ พร้อมระบุช่อื นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(ค) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ ตามข้อ (ก) (1) – (3) ส่งไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้


ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower
ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 18
- 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.



ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.1.1.1 มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธกี ารที่
ระบุในข้อ 2.3.1.3 (ก) ถึง (ค)
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 กาหนด
เว้นแต่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 จะยินยอม
ผ่อนผันให้เป็ นแต่ละกรณีไป และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.1.1.1 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ย นแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิม่ เติมตามที่
เห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 จะดาเนินการ
ส่งมอบเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี ตามรายละเอียดทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป
2.3.1.4

CPN
ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีร่ าคาเสนอขายสุดท้าย
ในวัน ที่ 18 - 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 และวัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 ตามวิธีการที่ผู้จดั การกองทรัสต์และ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนด

2.3.2 สาหรับประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ GLANDRT
2.3.2.1

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคล (ยกเว้น GLAND)
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(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 โดยผูจ้ อง
ซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ได้ 3 วิธี คือ
1. การจองซื้อโดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): ผู้จองซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้ (หากผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้ องซือ้ ต้อง
แยกใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ )
(1) ใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ ออกโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
(2) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้อ 2.3.2.1 (ค)
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้ องซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ซึ่ ง ใช้ ส าหรั บ การยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ จ องซื้ อ ทั ง้ นี้ หากยื น ยั น ตั ว ต นเสร็ จ สิ้ น ทาง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงให้แก่ผจู้ องซือ้ และ
ไม่ ต้อ งใช้สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน) หรือ สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ
ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจอง
ซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี้
หากยืน ยัน ตัว ตนเสร็จ สิ้น ทางธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) จะคืน บัต รประจ าตัว
ประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ ทัง้ นี้ กรณีท่ผี ู้จองซื้อเป็ นผู้เยาว์ท่ยี งั ไม่มบี ตั ร
ประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาใบสูตบิ ตั รด้วย พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุก
ฉบับ (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญ
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ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซื้อ
ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี้ หาก
ยืนยันตัวตนเสร็จสิน้ ทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชน
ตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่ างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนัง สือ สาคัญ การจัด ตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนัง สือ แสดง
ความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจ
ลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารประกอบทีล่ ง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ท าหรือ ผู้ให้คารับรองความถูกต้อ งของ
เอกสาร และให้เจ้าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จัด ท าหรือ รับรองความถู กต้อง ท าการรับ รองลายมื อชื่อ และตราประทับ ของเจ้าหน้ าที่
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับ
จนถึงวันยื่นใบจองซือ้ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุก
ฉบับ
ส าหรับ ผู้ท่ีจ องซื้อ ผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) ในกรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้ องซือ้ มีความประสงค์รบั เงินคืน
โดยวิธโี อนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ทีเ่ ปิ ด
ไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผูจ้ องซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออม
ทรัพ ย์ หรือ กระแสรายวัน ดังกล่า ว ที่ร ะบุ เ ลขที่บญ
ั ชี และชื่อ บัญชี โดยชื่อ ของบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอียดในข้อ
2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์) ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ รายใดมิได้
แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้าทีม่ ชี ่อื ผู้จองซื้อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี หรือในกรณีทธ่ี นาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ
โดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ
ผู้ จ องซื้ อ ได้ ไม่ ว่ า จะด้ ว ยสาเหตุ ใ ดก็ ต าม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) หรื อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ เป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผู้
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ถือหน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและ
วิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
สาหรับผู้ท่จี องซื้อผ่ านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ใน
กรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณี
ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อ ด้วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
และมีบ ัญ ชีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์แ ละมีร ายละเอีย ดบัญ ชีธ นาคารที่ใ ห้ไ ว้ก ับ บริษัท หลัก ทรัพ ย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ตาม
ประเภทบัญชีทล่ี กู ค้าแจ้งไว้ (ทัง้ นี้การคืนเงินให้เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก าหนดเพิ่ม เติม ได้) หรือ หากผู้จ องซื้อ ไม่ มีบ ัญ ชีซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือในกรณีท่ี
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงิน
โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ หรือวิธที ก่ี าหนดเพิม่ เติม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ก็ตาม บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน
ค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT (โปรดดู
รายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
กรณีผจู้ องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื ๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสีย่ ง (Suitability Test) กับบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้
หากไม่ เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ก ล่ า วข้า งต้ น ผู้ จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซื้อ เว้นแต่ (1) กรณีผู้จองซื้อทาการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่ เ ป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื้อ หรือ (2) กรณีผู้จองซื้อทาการจองซือ้ ผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
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ข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึงวันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้
หากไม่ เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ก ล่ า วข้า งต้ น ผู้ จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์
จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะ
ฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
2. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ข อง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (https://moneyconnect.krungthai.com) เท่านัน้ โดยผูจ้ องซือ้
จะต้องเป็ นผู้ท่มี ีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และได้เปิ ดใช้บริการ KTB
netbank แล้วเท่านัน้ ซึ่งผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลู ก ค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence KYC / CDD) และได้ด าเนิ น การ
จัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
รายดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ลการประเมินความ
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) ของผูจ้ องซือ้ ไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้
ผูจ้ องซือ้ จะต้องยืนยันความประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ว่า หาก
เกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่ วยทรัสต์น้ีต่อไปในอนาคต ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ/
หรือ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัส ต์ ไ ม่ มีห น้ า ที่ต้ อ งรับ ผิด ชอบใ ด ๆ ทัง้ สิ้น โดยผู้ จ ัด จ าหน่ า ย
หน่ วยทรัสต์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ท่รี ดั กุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login)
และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในหนังสือชีช้ วนหรือ
สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือ สรุ ป
ข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าว เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วก่อนการ
ส่งคาสังจองซื
่
อ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนามในใบจอง
ซื้อ (Hard Copy) รวมถึง ไม่ ต้อ งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จ ัด จ าหน่ าย
หน่ ว ยทรัสต์ร ายดัง กล่ า วจะจัด ให้มีหนัง สือ ชี้ช วนและสรุ ป ข้อ มูลสาคัญ ของกองทรัสต์ (Fact
Sheet) ในเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว ทัง้ นี้ วิธปี ฏิบตั กิ ารจองซือ้ ให้เป็ นไป
ตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายกาหนด
3. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป: ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการ
ลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
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จ ากัด (มหาชน) เท่ า นั น้ โดยยืน ยัน การจองซื้อ ผ่ า นโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปได้ (หากผู้จ องซื้อ
หน่ วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้ องซือ้ ต้องดาเนินการจองซือ้ ผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป 1 ครัง้ ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื
ขายหลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอน
การรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC)
หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ราย
ดังกล่าวจะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ในเว็บไซต์ของ
ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว โดยผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าวจะต้องมีการ
ควบคุมการดูแลการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมพอ และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทาง
วาจาว่ า ได้ ศึก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ม ทุ น ในหนั ง สือ ชี้ช วนของ
หน่ วยทรัสต์หรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือ
ชีช้ วนหรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าว โดยผูจ้ องซือ้
ไม่ ต้ อ งกรอกข้อ มูล และลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึง ไม่ ต้อ งแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซือ้ โดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) ผูแ้ นะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ต้องแจ้งการจัดสรรจานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี องให้แก่ผจู้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหน่วยทรัสต์ท่ี
จัดสรร ราคาที่จองซื้อ จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหน่ วยทรัสต์ วิธกี ารและวันที่ต้อง
ช าระราคา และแจ้ง ให้ท ราบว่ า ผู้จ องซื้อ สามารถศึก ษาข้อ มู ล เกี่ย วกับ การเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ในหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่ วยทรัสต์ราย
ดังกล่าวหรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th
(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ต้องตรวจสอบตัวตนของ
ผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคาร
ทีใ่ ช้ชาระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS)
กับผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุน
ในหนัง สือ ชี้ชวนหรือ สรุ ปข้อมูลสาคัญ ของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ยิน ยอมผูก พันตาม
หนังสือชีช้ วนหรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ดังกล่าว

(ง) ผู้แ นะน าการลงทุ น ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ ร ายดัง กล่ า ว เมื่อ รับ ค ายืน ยัน พร้อ ม
รายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบ
ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ร ายดัง กล่ า ว โดยระบบจะแสดงข้อ มูลการจองผ่ า นทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ
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กรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณี
ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อ ด้วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
และมีบ ัญ ชีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์แ ละมีร ายละเอีย ดบัญ ชีธ นาคารที่ใ ห้ไ ว้ก ับ บริษัท หลัก ทรัพ ย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือหากผูจ้ องซือ้ ไม่มบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์
กับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือในกรณีท่บี ริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงิน โดย
การโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุใน
ใบจองซื้อ (โปรดดู ร ายละเอีย ดในข้อ 2.8 เกี่ย วกับ ขัน้ ตอนและวิธีก ารคืน เงิน ค่ า จองซื้ อ
หน่วยทรัสต์)
โดยวิธกี ารจองซือ้ ข้างต้นสามารถใช้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี้

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

การจองซื้อโดยวิ ธี
กรอกรายละเอียดใน
เอกสารใบจองซื้อ
(Hard Copy)




การจองซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์
(Online)

การจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป

-

-




-

(ข) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
การจองซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานและสาขาของผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ
2.1.1 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้





ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุ ก สาขาทัวประเทศ
่
ในวัน ที่ 8 - 9 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.

การจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
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ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2564
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ทีร่ าคาเสนอขายสูงสุดที่ 19.50 บาท
ต่อหน่วย โดยชาระเข้าบัญชีดงั ต่อไปนี้
(1) ส าหรับ ผู้ท่ีจ องซื้อ ผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเงินสด หรือการโอนเงิน
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลา
เปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ อง
ซื้อโดยชาระเป็ นเงิน สด หรือการโอนเงิน เข้าบัญชีช่อื “บัญชีจองซื้อหน่ วยทรัสต์ CPNREIT PPO” หรือ “CPNREIT Subscription Account - PPO”
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของสาขาถึง
เวลา 15.30 น. และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 13.00 น. หรือเวลาปิ ดรับเช็ค
เคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีช่อื “บัญชี
จองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ CPNREIT - PPO” หรือ “CPNREIT Subscription Account - PPO” ทัง้ นี้
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายใน
วันทาการถัดไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่ อได้ไ ว้
ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ชาระค่าจองซือ้ กรณีจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กรณีผจู้ องซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สามารถชาระ
ด้วยการหักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กบั ช่องทางบริการดังกล่าว ทัง้ นี้ เงื่อนไขการชาระเงิน (ซึ่ง
รวมถึงจานวนเงินสูงสุดทีส่ ามารถชาระได้) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
(2) สาหรับผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรณี ชาระเงิ นภายในประเทศไทย
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การชาระเงินต้องนาฝากบัญชีธนาคารโดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment (ยกเว้นการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET)) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref. 1) เป็ นเลข
บัต รประชาชน 13 หลัก และรหัสอ้า งอิง (Ref 2.) เป็ น เลขทะเบียนผู้ถือ หุ้น 10 หลัก (ตามที่
ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อ หลักทรัพย์) และต้องชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านัน้ หรือชาระค่าจองซือ้ โดยการหักเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ โดยการหักเงินฝากในบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์
ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เห็นชอบ
ชื่อบัญชีภาษาไทย
ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ
ประเภทบัญชี
ธนาคาร
สาขา
เลขทีบ่ ญ
ั ชี

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เพื่อจองซือ้ หุน้ 2
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 2
กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
วิทยุ
049-3-12666-9

ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ มีวธิ แี ละระยะเวลาชาระเงินค่าจองซือ้ ดังนี้
ชาระค่าจองซือ้ โดยการฝากเงิน การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการฝากเงิน การ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารที่บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดข้างต้น ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกิน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามที่ บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดข้างต้น ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องนาฝาก
โดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ชาระค่าจองซื้อโดยการหักเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือ โดยการหัก เงิน ฝากในบัญ ชีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องผู้จ องซื้อ ที่ฝ ากอยู่ก ับ บริษัท
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หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เท่านัน้
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยการหักเงินผ่านระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยการหักเงินฝากในบัญชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้อที่ฝากอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) โดยจะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงิน
เพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัตแิ ละระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วใน
วันจองซือ้
กรณี ชาระเงิ นจากต่างประเทศ
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
ธนาคาร
สาขา
ทีอ่ ยู่
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
Swiftcode
ค่าธรรมเนียมขารับ

Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company
Limited For Customer
กระแสรายวัน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
001-0078788-6
SCBLTHBX
ไม่มี

ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนเข้าบัญชีธนาคารที่ บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดข้างต้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะได้ต้องรับเงินค่าจองซื้อเต็มจานวนดังกล่าว
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
โอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด
(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีจ่ องซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) จะต้องนาใบจองซือ้ และ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามข้อ (ก) (1) – (3) ไป
จองซือ้ ทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กรณีผจู้ องซื้อ
ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามข้อ (ค) (1) หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จ ากัด (มหาชน) กรณี ผู้จ องซื้อ ช าระเงิน ค่ าจองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ต ามข้อ (ค) (2) ภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
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ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุ ก สาขาทัวประเทศ
่
ในวัน ที่ 8 - 9 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.

โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รบั จองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื้อให้แก่
ผูจ้ องซือ้
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 มีสทิ ธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 2.3.2.1 (ก) ถึง (ง)
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 กาหนด
เว้นแต่ผจู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะยินยอมผ่อนผันให้เป็ นแต่ละกรณีไป และผูจ้ ดั
จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงหรือเรียกเอกสาร
หลักฐานอื่น ๆ เพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ให้ แ ก่ ท รัส ตี ตามรายละเอีย ดที่ก าหนดในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ต่อไป
2.3.2.2

ผูล้ งทุนสถาบันทีไ่ ม่ได้นาส่งใบ Bookbuilding
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุน
และชาระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 2.1.1.1 หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทร 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบ
จองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่ อไปนี้ (หากผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์มีเลข
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้ องซือ้ ต้องแยกใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และเอกสารประกอบ
ใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ )
(1) ใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ ออกโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
(2) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้อ 2.3.2.2 (ค)
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(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้ องซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุ ค คล (ถ้ า มี ) พร้ อ มทัง้ แสดงบัต รประจ าตัว ประชาชนตัว จริ ง (เฉพาะกรณี จ องซื้อ ผ่ า น
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อ ทัง้ นี้ หากยืนยัน
ตัวตนเสร็จสิน้ ทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้
จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจ
ลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือ
ชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารประกอบทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทา
หรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้
ทุกฉบับ
ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์ ( Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้
แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภท
ของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรา
สาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจองซือ้ ทุกฉบับ
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สาหรับผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ใน
กรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้ องซือ้ มีความประสงค์รบั เงินคืน โดยวิธโี อนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ทีเ่ ปิ ดไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยของผู้จองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
ดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ
พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงิน
ค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์) ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ รายใดมิได้แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้าทีม่ ชี ่อื ผูจ้ องซื้อ
และเลขที่บญ
ั ชี หรือในกรณีท่ธี นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผู้
จองซื้อเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผู้จองซื้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ี
ปรากฏในฐานข้อ มูลผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ เดิม ที่มีสิทธิของ GLANDRT (โปรดดูร ายละเอีย ดในข้อ 2.8
เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
สาหรับผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในกรณีมี
การคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเหตุ ผลใด ๆ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้จองซือ้ ชาระ
เงินค่าจองซื้อ ด้วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และมีบญ
ั ชีซ้อื ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละมี ร ายละเอี ย ดบัญ ชี ธ นาคารที่ ใ ห้ ไ ว้ ก ั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เมย์ แ บงก์ กิ ม เอ็ ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีทล่ี ูกค้าแจ้ง
ไว้ (ทัง้ นี้การคืนเงินให้เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ก าหนดเพิ่ ม เติ ม ได้ ) หรื อ หากผู้ จ องซื้ อ ไม่ มี บ ั ญ ชี ซ้ื อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ก ั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือในกรณีทบ่ี ริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อ
ผู้จองซื้อ หรือวิธที ก่ี าหนดเพิม่ เติม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่ จ่ า ยในนามผู้ จ องซื้ อ โดยส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบีย นตามที่อ ยู่ ท่ีป รากฏในฐานข้อ มู ล ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืน
เงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
ทัง้ นี้ ผู้ล งทุ น สถาบัน ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การจัด ท าแบบประเมิน ความสามารถในการรับ ความเสี่ย ง
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อ ง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
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ประสงค์ท่จี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชี
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(ข) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ทีร่ าคาเสนอขายสูงสุดที่ 19.50 บาท
ต่อหน่วย ภายในระยะเวลาจองซือ้ โดยมีวธิ ชี าระเงินค่าจองซือ้ ดังนี้
ชาระค่าจองซือ้ โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)


กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซื้อ
โดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคาร
ตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จองซื้อ
จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดย
ชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามที่
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ ผู้จดั จาหน่ าย
หน่วยทรัสต์ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์


กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรือเวลาปิ ดรับ
เช็คเคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชี
ธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผูจ้ องซือ้ ชาระ
เงิน ค่ า จองซื้อ โดยชาระเป็ น เช็ค แคชเชียร์เ ช็ค หรือ ดร๊ า ฟท์ ซึ่ง จะต้อ งลงวันที่ไ ม่เกินวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามที่บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด
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กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00
น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรือเวลาปิ ดรับเช็ค
เคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคาร
ตามทีธ่ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวัน
ทาการถัดไป โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ หรือชื่อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์
(Custodian) สาหรับกรณี ผ้จู องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน เท่ านัน้ พร้อมระบุช่อื นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(ค) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ ตามข้อ (ก) (1) – (3) ส่งไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี้


ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower
ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 8 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.



ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.



ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายบริการตลาดทุน ส่วนงานนายทะเบียน อาคารเอส.เอ็ม.
ทาวเวอร์ ชัน้ 3 เลขที่ 977/2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-298-0821 หรือ 02-298-0831 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 15.30 น.

(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 มีสทิ ธิปฏิเสธ
หรือยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 2.3.2.2 (ก) ถึง (ค)
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหน่วยทรัสต์แต่
ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 กาหนด
เว้นแต่ผจู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะยินยอมผ่อนผันให้เป็ นแต่ละกรณีไป
และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลีย่ นแปลง
หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
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ทัง้ นี้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ แต่ ละรายตามที่ร ะบุ ไว้ในข้อ 2.1.1 จะดาเนิ น การส่ง มอบเงิน ค่ าจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี ตามรายละเอียดทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย
(Underwriting Agreement) ต่อไป
2.3.2.3

ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือนิตบิ ุคคลทีส่ ามารถเข้าร่วมการสารวจความต้องการซือ้ ทีน่ าส่งใบ Bookbuilding
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุน
และชาระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 2.1.1.1 โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้ (หากผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลข
ทะเบียน ผู้จองซื้อต้องแยกใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซื้อ 1 ชุด ต่ อ 1 เลข
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ )
(1) ใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึง่ ออกโดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ
(2) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้อ 2.3.2.3 (ค)
(3) เอกสารการแสดงตนของผูจ้ องซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารประกอบทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทา
หรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
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ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้
ทุกฉบับ
ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์ ( Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้
แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภท
ของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรา
สาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ทัง้ นี้ ผู้ล งทุ น สถาบัน ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การจัด ท าแบบประเมิน ความสามารถในการรับ ความเสี่ย ง
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อ ง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
อย่างไรก็ตาม สาหรับนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบัน กรณีผจู้ องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือ
เปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษัท
หลักทรัพย์อ่นื ๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ด าเนิ น การจัด ท าแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึง
วันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่ าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
เว้นแต่ กรณีผจู้ องซือ้ ทาการจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอนการ
รู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ ลูก ค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง
(Suitability Test) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึง
วันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
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ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
ประสงค์ท่จี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชี
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(ข) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามจานวนทีร่ าคาเสนอขายสุดท้าย โดยมีวธิ ชี าระเงินค่า
จองซือ้ ดังนี้
ชาระค่าจองซือ้ โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)


กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จองซื้อ
จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/
หรือ ค่ า ธรรมเนี ย มอื่น ใดที่เ กิด จากการท าธุ ร กรรมโอนเงิน ทัง้ หมด (จ านวนเงิน ที่ ผู้จ ัด การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์


กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรือเวลาปิ ดรับ
เช็คเคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชี
ธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จองซื้อ
ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามที่บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวัน
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ทาการถัดไป โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ หรือชื่อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์
(Custodian) สาหรับกรณี ผ้จู องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน เท่ านัน้ พร้อมระบุช่อื นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(ค) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ ตามข้อ (ก) (1) – (3) ส่งไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้


ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower
ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 18
- 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.



ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.1.1.1 มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธกี ารที่
ระบุในข้อ 2.3.2.3 (ก) ถึง (ค)
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 กาหนด
เว้นแต่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 จะยินยอม
ผ่อนผันให้เป็ นแต่ละกรณีไป และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.1.1.1 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิม่ เติมตามที่
เห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 จะดาเนินการ
ส่งมอบเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี ตามรายละเอียดทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป
2.3.2.4

GLAND
ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีร่ าคาเสนอขายสุดท้าย
ในวัน ที่ 18 - 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 และวัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 ตามวิธีการที่ผู้จดั การกองทรัสต์และ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนด

2.3.3 สาหรับประชาชนทัวไป
่
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2.3.3.1

บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคลตามดุลพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 โดยจองซือ้
หน่ วยทรั ส ต์ ข ั น้ ต่ าจ านวน 1,000 หน่ วย และเพิ่ ม เป็ นจ านวนคู ณ ของ 100 หน่ วย ทั ้ง นี้
ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ได้ 3 วิธี คือ
1. การจองซื้อโดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): ผู้จองซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้อ 2.3.3.1 (ค)
(2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้ องซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ซึ่ ง ใช้ ส าหรั บ การยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ จ องซื้ อ ทั ง้ นี้ หากยื น ยั น ตั ว ต นเสร็ จ สิ้ น ทาง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงให้แก่ผจู้ องซือ้ และ
ไม่ ต้อ งใช้สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน) หรือ สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ
ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจอง
ซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี้
หากยืน ยัน ตัว ตนเสร็จ สิ้น ทางธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) จะคืน บัต รประจ าตัว
ประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ ทัง้ นี้ กรณีท่ผี ู้จองซื้อเป็ นผู้เยาว์ท่ยี งั ไม่มบี ตั ร
ประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาใบสูตบิ ตั รด้วย พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุก
ฉบับ (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อม
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ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซื้อ
ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี้ หาก
ยืนยันตัวตนเสร็จสิน้ ทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชน
ตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่ างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนัง สือ สาคัญ การจัด ตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนัง สือ แสดง
ความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มอี านาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจ
ลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารประกอบทีล่ ง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public หรือหน่ ว ยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ท าหรือ ผู้ให้คารับรองความถูกต้อ งของ
เอกสาร และให้เจ้าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
จัด ท าหรือ รับรองความถู กต้อง ท าการรับ รองลายมือ ชื่อ และตราประทับ ของเจ้าหน้ าที่
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับ
จนถึงวันยื่นใบจองซือ้ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ ลายมือชื่อที่รบั รองสาเนาถูกต้องนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทุกฉบับ และให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอน
หรือเงื่อนไข หรือดุลพินิจ ที่ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้ อ 2.1.1 แต่ละราย
อาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตน โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ ง
นามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
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ส าหรับ ผู้ท่ีจ องซื้อ ผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) ในกรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ หากผูจ้ องซือ้ มีความประสงค์รบั เงินคืน
โดยวิธโี อนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ทีเ่ ปิ ด
ไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผูจ้ องซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออม
ทรัพ ย์ หรือ กระแสรายวัน ดังกล่า ว ที่ร ะบุ เ ลขที่บญ
ั ชี และชื่อ บัญชี โดยชื่อ ของบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอียดในข้อ
2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์) ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ รายใดมิได้
แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้าทีม่ ชี ่อื ผู้จองซื้อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี หรือในกรณีทธ่ี นาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ
โดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ
ผู้ จ องซื้ อ ได้ ไม่ ว่ า จะด้ ว ยสาเหตุ ใ ดก็ ต าม ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) หรื อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ เป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ (โปรด
ดูรายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
สาหรับผู้ท่จี องซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ใน
กรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณีผู้
จองซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วยวิธหี กั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และ
มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชี
ทีล่ กู ค้าแจ้งไว้ (ทัง้ นี้การคืนเงินให้เป็ นไปตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์กาหนดเพิม่ เติมได้) หรือ
หากผูจ้ องซือ้ ไม่มบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จ ากัด (มหาชน) หรือ ในกรณี ท่ีบ ริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ หรือวิธี
ที่กาหนดเพิม่ เติม ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผจู้ องซื้อเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ า ยในนามผู้จ องซื้อ โดยส่ง ทางไปรษณี ย์ลงทะเบีย นตามที่อ ยู่ท่ีร ะบุ ใ นใบจองซื้อ (โปรดดู
รายละเอียดในข้อ 2.8 เกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์)
กรณีผจู้ องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื ๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสีย่ ง (Suitability Test) กับบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้
หากไม่ เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ก ล่ า วข้า งต้ น ผู้ จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
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ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซื้อ เว้นแต่ (1) กรณีผู้จองซื้อ ทาการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่ เ ป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื้อ หรือ (2) กรณีผู้จองซื้อทาการจองซื้อผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึงวันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้
หากไม่ เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ก ล่ า วข้า งต้ น ผู้ จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะ
ขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ท่จี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะ
ฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
2. การจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั
หลัก ทรัพ ย์ เมย์แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) (https://moneyconnect.krungthai.com) เท่านัน้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื
ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว (กรณีจองซือ้
ผ่านระบบออนไลน์ ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ผู้จองซื้อจะต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากกับ
ธนาคารกรุ งไทย จ ากัด (มหาชน) และได้เ ปิ ด ใช้บ ริก าร KTB netbank แล้ว เท่ า นัน้ ) ซึ่ง ผ่ าน
ขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer
& Customer Due Diligence KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถ
รับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ลการประเมินความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Suitability Test)
ของผูจ้ องซือ้ ไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องยืนยันความประสงค์
ทีจ่ ะจองซือ้ หน่วยทรัสต์และยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุน
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ในหน่ วยทรัสต์น้ีต่อไปในอนาคต ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ไม่มี
หน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจอง
ซื้อผ่านระบบออนไลน์ท่รี ดั กุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซื้อได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้
(User Name) และรหัส ผ่ า น (Password Login) และผู้ จ องซื้อ ต้ อ งยืน ยัน ว่ า ได้ ศึก ษาข้อ มู ล
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในหนังสือชี้ชวนหรือ สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact
Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนหรือ สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
ของหน่ ว ยทรัสต์ ด ัง กล่ า ว เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว ก่ อ นการส่ ง ค าสัง่ จองซื้อ ผ่ า นระบบออนไลน์
(Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้อง
แนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ รายดังกล่าวจะจัดให้มี
หนังสือชี้ชวนและสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ในเว็บไซต์ของผู้จดั จาหน่ าย
หน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ทัง้ นี้ วิธปี ฏิบตั กิ ารจองซือ้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั
จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายกาหนด
3. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป: ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการ
ลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยยืนยันการจองซือ้ ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซือ้ จะต้อง
เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว
ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your
Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ าย
หน่ ว ยทรัสต์ ร ายดัง กล่ า วจะจัด ให้มีห นัง สือ ชี้ช วนและสรุ ป ข้อ มูลสาคัญ ของกองทรัสต์ (Fact
Sheet) ในเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ราย
ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมการดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รดั กุมพอ และ
ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวนของหน่ วยทรัสต์หรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือ สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของหน่ วยทรัสต์
ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้อง
แนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ โดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ า ยหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ต้องแจ้งการจัดสรรจานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี องให้แก่ผจู้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหน่วยทรัสต์ท่ี
จัดสรร ราคาที่จองซื้อ จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหน่ วยทรัสต์ วิธกี ารและวันที่ต้อง
ช าระราคา และแจ้ง ให้ท ราบว่ า ผู้จ องซื้อ สามารถศึก ษาข้อ มู ล เกี่ย วกับ การเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ในหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่ วยทรัสต์ราย
ดังกล่าวหรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th
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(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จ ัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายดังกล่าว ต้องตรวจสอบตัวตนของ
ผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคาร
ทีใ่ ช้ชาระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS)
กับผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์รายดังกล่าว หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุน
ในหนัง สือ ชี้ชวนหรือ สรุ ปข้อมูลสาคัญ ของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ยิน ยอมผูก พันตาม
หนังสือชีช้ วนหรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ดังกล่าว
(ง) ผู้แ นะน าการลงทุ น ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ ร ายดัง กล่ า ว เมื่อ รับ ค ายืน ยัน พร้อ ม
รายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบ
ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ร ายดัง กล่ า ว โดยระบบจะแสดงข้อ มูลการจองผ่ า นทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ
โดยวิธกี ารจองซือ้ ข้างต้นสามารถใช้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี้

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

การจองซื้อโดยวิ ธี
กรอกรายละเอียด
ในเอกสารใบจอง
ซื้อ (Hard Copy)


การจองซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์
(Online)

การจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป

-

-











-

ทัง้ นี้ วิธีปฏิบตั ิการจองซื้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนที่ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ ละราย
กาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากผูจ้ องซือ้ ไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ตามวิธกี รอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได้
(ข) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
การจองซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานและสาขาของผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ
2.1.1 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้




ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลา
เปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และ
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
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ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

การจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ผู้จ องซื้อ สามารถจองซื้อ ผ่ า นระบบออนไลน์ (Online) ของบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์แ บงก์ กิม เอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้



บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา
15.30 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2564
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ ท่รี าคาเสนอขายสูงสุดที่ 19.50 บาทต่อหน่ วย ครัง้ เดียว
เต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้องชาระราคาค่าจองซือ้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ชาระค่าจองซื้อโดยเงินสด หรือการโอนเงิน เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็ นเงิน สด หรือการโอนเงิน เข้าบัญชีช่อื “บัญชีจองซือ้
หน่วยทรัสต์ CPNREIT – PO” หรือ “CPNREIT Subscription Account - PO”
ชาระค่าจองซื้อโดยการฝากเงิน หรือ การโอนเงิน เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซื้อโดยชาระเป็ น การฝากเงิน
หรือ การโอนเงิน เข้า บัญ ชีช่ือ “บริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) เพื่อ จองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ” หรือ “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for
securities subscription”
ช าระค่ า จองซื้อ โดยการโอนเงิน ผ่ า นระบบบาทเนต (BAHTNET) เฉพาะบริษัท หลัก ทรัพ ย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)


ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2564 ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็ น
การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีช่อื “บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
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เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อ จองซื้อ หลัก ทรัพย์” หรือ “Maybank Kim Eng
Securities (Thailand) PCL for securities subscription” ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น
ใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน) โดยบริษทั
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะได้ต้องรับเงินค่าจองซือ้
เต็มจานวนดังกล่าว ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น.
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์


กรณี จ องซื้อ ผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของ
สาขาถึงเวลา 15.30 น. และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 13.00 น. หรือ
เวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ริ่งของแต่ ละสาขา ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ น เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดย
ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีช่อื “บัญชีจองซื้อหน่ วยทรัสต์ CPNREIT - PO” หรือ “CPNREIT
Subscription Account - PO”



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2564 ผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้อง
ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีช่อื “บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์” หรือ
“Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for securities subscription”

ทัง้ นี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน
ภายในวันทาการถัดไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้
ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ชาระค่าจองซื้อโดยการหักเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือ โดยการหัก เงิน ฝากในบัญ ชีซ้ือ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องผู้จ องซื้อ ที่ฝ ากอยู่ก ับ บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เท่านัน้
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยการหักเงินผ่านระบบ
การโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ โดยการหักเงินฝากในบัญชีซอ้ื
ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ฝากอยู่กบั บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) โดยจะกระทาได้เฉพาะผู้จ องซื้อที่ไ ด้เ ปิ ดบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์กบั บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์
ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัตแิ ละระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้
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บังคับแล้วในวันจองซื้อ (โดยวิธกี ารและเงื่อนไขเป็ นไปตามทีผ่ ู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์กาหนด
เพิม่ เติมได้)
ชาระค่าจองซือ้ กรณีจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กรณีผจู้ องซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สามารถชาระ
ด้วยการหักบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กบั ช่องทางบริการดังกล่าว ทัง้ นี้ เงื่อนไขการชาระเงิน (ซึ่ง
รวมถึงจานวนเงินสูงสุดทีส่ ามารถชาระได้) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
สาหรับผูจ้ องซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีป่ ระสงค์จะ
ชาระเงินค่าจองซื้อ โดยการฝากเงิน การโอนเงิน หรือโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผู้จองซือ้
ดังกล่าวจะต้องชาระผ่านระบบ Bill Payment ทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาเท่านัน้
โดยผูจ้ องซือ้ ต้องชาระค่าจองซือ้ 1 Bill Payment ต่อ 1 ใบจองซือ้ เท่านัน้
ผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็ค (ถ้ามี)
(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีจ่ องซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) จะต้องนาใบจองซือ้ และ
เอกสารประกอบการจองซื้อ ตามข้อ 2.3.3.1 (ก) พร้อ มหลัก ฐานที่แ สดงว่ า มีก ารช าระค่ า จองซื้อ
หน่ วยทรัสต์ ตามข้อ 2.3.3.1 (ค) ส่งไปยังผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์และตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในข้อ 2.1.1
ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้






ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 และ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลา
เปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

โดยในการจองซื้อ เจ้ า หน้ า ที่ร ับ จองจะลงลายมือ ชื่อ รับ จองเพื่อ เป็ น หลัก ฐานในการรับ จองซื้อ
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 มีสทิ ธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.3.3.1 (ก) – (ง) ได้
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่ผจู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
กาหนด
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เว้นแต่จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะยินยอมผ่อนผันให้เป็ นแต่ละกรณีไป และจัด
จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงหรือเรียกเอกสาร
หลักฐานอื่น ๆ เพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 จะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ให้ แ ก่ ท รัส ตี ตามรายละเอีย ดที่ก าหนดในสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ต่อไป
2.3.3.2

ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือนิตบิ ุคคลทีส่ ามารถเข้าร่วมการสารวจความต้องการซือ้ ทีน่ าส่งใบ Bookbuilding
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุน
และชาระราคา เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 2.1.1.1 โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานการชาระเงินตามข้อ 2.3.3.2 (ค)
(2) เอกสารการแสดงตนของผูจ้ องซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการ
จองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารประกอบทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่มอี านาจใน
ประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทา
หรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
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(แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้
ทุกฉบับ
ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์ ( Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้
แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภท
ของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรา
สาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ทัง้ นี้ ผู้ล งทุ น สถาบัน ไม่ ต้ อ งด าเนิ น การจัด ท าแบบประเมิน ความสามารถในกา รรับ ความเสี่ย ง
(Suitability Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อ ง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
อย่างไรก็ตาม สาหรับนิตบิ ุคคลทีไ่ ม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบัน กรณีผจู้ องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือ
เปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษัท
หลักทรัพย์อ่นื ๆ ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ด าเนิ น การจัด ท าแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึง
วันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
เว้นแต่ กรณีผจู้ องซือ้ ทาการจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอนการ
รู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ ลูก ค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง
(Suitability Test) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึง
วันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคล
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ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
ประสงค์ท่จี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชี
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(ข) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามจานวนทีร่ าคาเสนอขายสุดท้าย โดยมีวธิ ชี าระเงินค่า
จองซือ้ ดังนี้
ชาระค่าจองซือ้ โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)


กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จองซื้อ
จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/
หรือ ค่ า ธรรมเนี ย มอื่น ใดที่เ กิด จากการท าธุ ร กรรมโอนเงิน ทัง้ หมด (จ านวนเงิน ที่ ผู้จ ัด การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์


กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา
9.00 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรือเวลาปิ ดรับ
เช็คเคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชี
ธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด



กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จองซื้อ
ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามที่บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด

ทัง้ นี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวัน
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ทาการถัดไป โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ หรือชื่อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์
(Custodian) สาหรับกรณี ผ้จู องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์
(Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน เท่ านัน้ พร้อมระบุช่อื นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(ค) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
จองซือ้ ตามข้อ (ก) (1) – (2) ส่งไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือบริษทั หลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้


ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower
ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันที่ 18
- 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทา
การถึงเวลา 15.30 น.



ส านั ก งานใหญ่ ข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิจ ชัน้ 20 อาคารสานัก งานดิอ อฟฟิ ศ เศส แอท เซ็น ทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.1.1.1 มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธกี ารที่
ระบุในข้อ 2.3.3.2 (ก) ถึง (ค)
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 กาหนด
เว้นแต่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 จะยินยอม
ผ่อนผันให้เป็ นแต่ละกรณีไป และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.1.1.1 ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิม่ เติมตามที่
เห็นสมควร
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 จะดาเนินการ
ส่งมอบเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี ตามรายละเอียดทีก่ าหนดในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) ต่อไป
2.3.3.3

กลุ่ม CPN
ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีร่ าคาเสนอขายสุดท้าย
ในวัน ที่ 18 - 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 และวัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 ตามวิธีการที่ผู้จดั การกองทรัสต์และ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนด

2.4

วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
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2.4.1 วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ CPNREIT
การจัดสรรจะสอดคล้องและเป็ นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2562 และตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์กาหนด โดยให้จดั สรรหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของ
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมทัง้ หมด เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT โดยเสนอขายและจัดสรร
ตามสัด ส่ว นการถือ หน่ ว ยทรัสต์ข องผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ ดิม ที่มีสิท ธิข อง CPNREIT แต่ ละรายในอัต ราส่ว น 8.2967
หน่ วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ต่ อ 1 หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มสี ทิ ธิของ CPNREIT อาจ
แสดงความจานงทีจ่ ะซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิ
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้
ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั
จัดสรรแล้ว ผู้จดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม
CPNREIT ที่แสดงความจานงทีจ่ ะจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดสรร
หน่ วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT ทีแ่ สดงความจานงทีจ่ ะจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเกิน
กว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั อย่างน้อย 1 รอบ
ในกรณีทก่ี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมข้างต้นทาให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT ได้รบั สิทธิใน
การจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของหน่ วยทรัสต์ซง่ึ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้
ปั ดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือ ระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมไปจากที่ต้องดาเนินการ
ภายใต้กฎหมายไทย
2.4.2 วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ GLANDRT
การจัดสรรจะสอดคล้องและเป็ นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2562 และตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์กาหนด โดยให้จดั สรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมไม่ เกินกว่าร้อยละ 25 ของ
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมทัง้ หมด เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT โดยเสนอขายและจัดสรร
ตามสัด ส่ว นการถือหน่ ว ยทรัสต์ของผู้ถือ หน่ วยทรัสต์เ ดิม ที่มีสิทธิของ GLANDRT แต่ ละรายในอัต ราส่ว น 5.6225
หน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อ 1 หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT อาจ
แสดงความจานงทีจ่ ะซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิ
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้
ภายหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT ตามสิทธิท่ี
ได้รบั จัดสรรแล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
เดิม GLANDRT ที่แสดงความจานงที่จะจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะ
จัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT ที่แสดงความจานงที่จะจองซื้อหน่ วยทรัสต์
เพิม่ เติมเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั อย่างน้อย 1 รอบ

ส่วนที่ 3 หน้า 65

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ในกรณีทก่ี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมข้างต้นทาให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT ได้รบั สิทธิ
ในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของหน่ วยทรัสต์ซง่ึ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้
ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือ ระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมไปจากที่ต้องดาเนินการ
ภายใต้กฎหมายไทย
2.4.3 วิ ธี ก ารจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนทัว่ ไป ประเภทบุค คลธรรมดา และ/หรือ นิ ติ บุ ค คลตาม
ดุลพิ นิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลตามดุลพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ าย
หน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมาก
น้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่ บุคคล
ตามดุลพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ รายใด ๆ จะมีจานวนขัน้ ต่ า 1,000 หน่ วย และเพิม่ เป็ นจานวนคูณของ 100
หน่วย ทัง้ นี้ วิธกี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์จะไม่ขดั กับกฎเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
2.4.4 วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนิ ติบุคคลที่ สามารถ
เข้าร่วมการสารวจความต้องการซื้อ ที่นาส่งใบ Bookbuilding และ/หรือกลุ่ม CPN
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือนิตบิ ุคคลทีส่ ามารถเข้าร่วมการสารวจความต้องการซือ้ ที่
นาส่งใบ Bookbuilding และ/หรือกลุ่ม CPN ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 และ/หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใด
ก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ นิ ติบุ ค คลที่ส ามารถเข้า ร่ ว มการสารวจความต้ อ งการซื้อ ที่น าส่ ง ใบ Bookbuilding และ/หรือ กลุ่ ม CPN
รายใด ๆ จะมีจานวนขัน้ ต่า 1,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นจานวนคูณของ 100 หน่วย ทัง้ นี้ วิธกี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์จะไม่
ขัดกับกฎเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
2.5

ข้อจากัดการจัดสรรให้แก่กลุม่ บุคคลเดียวกัน และข้อจากัดการถือ/โอนหน่ วยทรัสต์

เนื่องจากประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 ได้กาหนดข้อจากัดใน
การถือหน่ วยทรัสต์ไว้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติมให้แก่บุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในกรณีดงั ต่อไปนี้ ซึง่ จะทาให้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
- การจัด สรรที่จ ะท าให้บุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ใดถือ หน่ ว ยทรัส ต์ เ กิน ร้อ ยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด (ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์)
- การจัดสรรทีจ่ ะทาให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินร้อยละ 50 ของ
จานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด หรือของจานวนหน่ วยทรัสต์ ท่จี าหน่ ายได้แล้ว ทัง้ หมดของ
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์)
- การจัดสรรที่จะทาให้ทรัสตีของ CPNREIT หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินร้อยละ 50
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ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด หรือของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์)
- การจัดสรรทีจ่ ะทาให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ซง่ึ เป็ นผูล้ งทุนต่างด้าวถือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของ
ผูล้ งทุนต่างด้าวทีก่ ฎหมาย กฎ หรือข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์นนั ้ กาหนด
(ทัง้ นี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนดหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการ
จัดสรรเป็ นอย่างอื่น)
นอกจากนี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยทรัสต์ถือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีก่ าหนด ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวจะไม่มี
สิทธิรบั ประโยชน์ตอบแทนและการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กาหนด โดย
CPNREIT จะยกประโยชน์ ต อบแทนส่ ว นดัง กล่ า วให้เ ป็ น ของผู้ร ับ ประโยชน์ ร ายอื่น ตามสัด ส่ ว น และถือ ว่ า ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
2.6

ข้อจากัดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอัตราการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว

เนื่องจากประกาศที่ ทจ. 49/2555 ได้กาหนดข้อจากัดในการถือหน่ วยทรัสต์ของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้ว่าในกรณีท่ี
CPNREIT มีก ารลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์ ใ นประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือ ข้อ ก าหนดที่เ กี่ย วข้ อ งกับ
อสังหาริมทรัพย์นนั ้ กาหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้ ให้การจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผลู้ งทุนต่างด้าวเป็ นไป
ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกาหนดนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ เนื่องจากทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT จะเข้าลงทุนไม่มกี ารถือครองกรรมสิทธิ ์
ทีด่ นิ ในประเทศไทย CPNREIT จึงไม่ตกอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหน่ วยทรัสต์ของผู้ลงทุนต่างด้าว
โดยผูล้ งทุนต่างด้าวสามารถได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ได้สงู สุดร้อยละ 100 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดหรือทีจ่ ะออกและเสนอขายในครัง้ นี้
2.7

เงื่อนไขการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติมทัง้ หมดหรือ
บางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1)

กรณี ท่ีก ารจองซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ นั น้ มีผ ลท าให้จ านวนหน่ ว ยทรัส ต์ ข อง CPNREIT เกิน กว่ า จ านวน
หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายในครัง้ นี้

2)

กรณีท่บี ุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื้อหน่ วยทรัสต์ในจานวนที่อาจเป็ นเหตุ ให้
บุ ค คลใดหรือ กลุ่ มบุ คคลเดียวกัน ใดดัง กล่ า วถือ หน่ วยทรัสต์ร วมกันเกิน กว่า ร้อ ยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

3)

กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีผ่ ู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ได้รบั จากผูจ้ องซื้อหน่ วยทรัสต์ไม่ถูกต้องตามความ
เป็ นจริง หรือไม่ครบถ้วน

4)

กรณีผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์เกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ วยทรัสต์ของผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ไม่โปร่งใส
เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น

5)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี CPNREIT จะลงทุน อาจมีมลู ค่ารวมกันแล้ว
ไม่ถงึ ร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินทุนที่ CPNREIT ระดมทุนได้ รวมทัง้ เงินกูย้ มื

6)

ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์อาจขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ในบางกรณีตามที่ ผู้จดั
จ าหน่ า ยหน่ วยทรัสต์ เ ห็น สมควร เช่ น ในกรณี ท่ี ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ เ ห็น ว่ าเป็ น ประโยชน์ ต่อ
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CPNREIT หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ หรือกรณีทก่ี ารจองซือ้ หน่ วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหาร
CPNREIT หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ CPNREIT หรือในกรณีทก่ี ารจองซือ้ หน่ วยทรัสต์อาจส่งผลเป็ น
การกระทาที่ขดั ต่ อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่ างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จากัดเพียง (1)
ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนาดา (6) ฝรังเศส
่
(7) เยอรมัน (8) อินเดีย
(9) อิต าลี (10) ญี่ป่ ุ น (11) จอร์แ ดน (12) ลัก เซมเบิร์ก (13) มาเลเชีย (14) พม่ า (15) นอร์เ วย์ (16)
รัสเซีย (17) สวีเดน (18) สวิสเซอร์แลนด์ (19) ไต้หวัน (20) เนเธอร์แลนด์ (21) จีน (22) ฟิ ลปิ ปิ นส์ (23)
เกาหลีใต้ (24) สหราชอาณาจักร (25) ตรินิแดดและโตเบโก (26) สหรัฐอเมริกา (27) สิงคโปร์ และ (28)
ฮ่องกง (อ้างอิงตามข้อมูลจากการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของ CPNREIT และ GLANDRT เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลพินิจในการประกาศเปลีย่ นแปลง
และ/หรือเพิม่ เติมรายชื่อประเทศของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทถ่ี ูกจากัดสิทธิในการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม
ของ CPNREIT โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (www.cpnreit.com) และ/หรือ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ (www.set.or.th) ให้ท ราบอีก ครัง้ ภายในระยะเวลาก่ อ นวัน จองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์
เพิม่ เติม) หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าทีใ่ นการดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมไปจากทีต่ ้อง
ดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของ CPNREIT ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่วยทรัสต์เป็ น
หลัก
7)

ผู้จ องซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีมีถิ่น ฐานอยู่ ใ นต่ า งประเทศ จะต้ อ งเป็ น ผู้ร ับ ภาระในเรื่อ งของข้อ ก าหนด
กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของ CPNREIT เอง

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่วยทรัสต์ จะถือว่าผูจ้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์ และ/หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ได้ทาการศึกษา เข้าใจ และ
ยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ าม หรือผูกพันตามข้อตกลง ข้อกาหนด สัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ CPNREIT จะได้เข้าผูกพันตาม
อานาจที่มตี ามกฎหมายทัง้ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่ วยทรัสต์
และ/หรือตามประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่ วยงานทีม่ อี านาจ
ตามกฎหมาย ได้ประกาศกาหนด ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะได้แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ในภายหน้า
2.8

ขัน้ ตอนและวิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์

ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้
เงื่อนไขทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
2.8.1 กรณี ราคาเสนอขายสุดท้ายตา่ กว่าราคาเสนอขายสูงสุด
ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ จะดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ ระหว่างราคาเสนอ
ขายสุดท้ายและราคาเสนอขายสูงสุด โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีใน
ชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชาระด้วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโอนเงินเข้าบัญชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีทล่ี ูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย กรณี
ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ่ ห้ไว้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
2.1.1 หรือหากผูจ้ องซือ้ ไม่มบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 โดย (ก) การ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอ
ขาย หรือ (ข) จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิ
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ของ GLANDRT หรือที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย หรือวิธอี ่นื
ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ เห็นว่าเหมาะสม โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
ต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ ระหว่างราคาเสนอ
ขายสุดท้ายและราคาเสนอขายสูงสุดในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
ส่งคืนเงินดังกล่าว โดยจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินส่วน
ต่างค่าจองซือ้ ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายและราคาเสนอขายสูงสุดทีต่ อ้ งส่งคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลาดังกล่าว
จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินเงินส่วน
ต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายและราคาเสนอขายสูงสุดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ท่ปี รากฏใน
ฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มสี ทิ ธิของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT
หรือทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว โดยให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่
ละราย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปั จจุบนั ตามที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มสี ทิ ธิของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT
หรือทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ ทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ล ะราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
2.8.2 กรณี ที่ผ้จู องซื้อหน่ วยทรัสต์ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ หรือผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ใช้ สิทธิ
ปฏิ เสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรรรายนัน้ ๆ จะดาเนินการคืน
เงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้
กรณีผู้จองซื้อชาระด้วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีทล่ี ูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย กรณีผจู้ อง
ซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กบั ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ
2.1.1 หรือหากผูจ้ องซือ้ ไม่มบี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 โดย (ก) การ
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอ
ขาย หรือ (ข) จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิ
ของ GLANDRT หรือที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย หรือวิธอี ่นื
ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ เห็นว่าเหมาะสม โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
ต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั
จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละรายมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดังกล่าว โดยจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่ อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์ท่ไี ม่ได้รบั การจัดสรรที่ต้องส่งคืนนับจากวันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มกี ารชาระคืนตาม
วิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เดิมที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT หรือที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว โดยให้ถอื ว่าผู้จองซือ้ ได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้ว
โดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ส่วนที่ 3 หน้า 69

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่
ละราย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปั จจุบนั ตามที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มสี ทิ ธิของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT
หรือทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ ทีไ่ ด้ให้ไว้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
2.8.3 กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์น้อยกว่าจานวนหน่ วยทรัสต์ที่จองซื้อ
ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละราย ซึ่งเป็ นผู้รบั จองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์น้อยกว่า
จ านวนหน่ ว ยทรัสต์ท่ีจ องซื้อ รายนัน้ ๆ จะดาเนิ น การคืน เงิน ค่ า จองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ โดยไม่ มีด อกเบี้ย และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชาระด้วยวิธหี กั เงินอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีทล่ี กู ค้าแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทา
การ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย กรณีผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่
ให้ไว้กบั ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 หรือหากผู้จองซื้อไม่มีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 โดย (ก) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้
ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย หรือ (ข) จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตาม
ชื่อทีร่ ะบุในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ ว ยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ
CPNREIT หรือฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT หรือทีร่ ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วันทาการ
นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานัก
หักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรร
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
โดยจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ท่ี
ไม่ได้รบั การจัดสรรทีต่ ้องส่งคืน นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าว
ข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสทิ ธิของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มสี ทิ ธิข อง
GLANDRT หรือทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้
จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มสี ทิ ธิของ
CPNREIT หรือฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT หรือที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ที่ไ ด้ให้ไว้กบั ผู้จดั
จ าหน่ า ยหน่ วยทรัสต์แต่ ละรายซึ่งเป็ น ผู้รบั จองซื้อ ไม่ ถู ก ต้องหรือ ไม่เป็ น ปั จจุบ ัน ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ วยทรัสต์จะไม่
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
2.8.4 ในกรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ อันเนื่ องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อ
ตามเช็คค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั การจองซือ้ หน่วยทรัสต์จากผูจ้ องซือ้ รายนัน้ ๆ จะดาเนินการคืน
เช็คค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตาม
เช็คค่าจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละราย ซึ่ง
เป็ นผูร้ บั จองซื้อ ภายใน 30 วันหลังสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขาย หากผูจ้ องซือ้ ไม่ตดิ ต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผูจ้ ดั จาหน่ าย
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หน่วยทรัสต์แต่ละราย จะจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิ
ของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT หรือทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้
ถือว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ
อีกต่อไป
2.8.5 กรณี ที่มีการยกเลิ กการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวนหรือเฉพาะส่วน
เมื่อสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ ผจู้ ดั จาหน่ ายหน่วยทรัสต์
ย ก เ ลิ ก ก า ร เ ส น อ ข า ย ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ทั ้ ง จ า น ว น ห รื อ เ ฉ พ า ะ ส่ ว น (แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี ) แ ล ะ คื น เ งิ น ใ ห้ แ ก่
ผูจ้ องซือ้ ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555
(1)

มีการกระจายการถือหน่ วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกีย่ วกับการรับหน่ วยทรัสต์
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2)

มูลค่าหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับเงินที่ CPNREIT กันไว้เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และมูลค่าเงิน
กูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถงึ จานวนตามทีร่ ะบุไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้ วน

(3)

มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรือผูล้ งทุนต่างด้าว และทาให้การถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว เมื่อรวมกับจานวน
หน่วยทรัสต์ทถ่ี อื อยู่เดิม (ถ้ามี) ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยให้ยกเลิกการเสนอขาย
เฉพาะส่วนทีเ่ กินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด

(4)

ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ให้แก่ทรัสตี เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของ CPNREIT ให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

(5)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัย สาคัญ ที่มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน

(6)

เมื่อมีเหตุทท่ี าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการ
สังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้

(7)

มีเหตุ อ่นื ใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาหรือการลดจานวนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่ม เติม ที่
กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)

เมื่อปรากฏกรณีทเ่ี ป็ นเหตุในการยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
จะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ที่ปรากฏเหตุ ดงั กล่าว และจะพิจารณาคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ โดยการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยจ่ายเป็ นการโอนเงิน
อัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซื้อชาระด้วยวิธี หกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
หรือโอนเงินเข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีทล่ี กู ค้าแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทีป่ รากฏเหตุใน
การยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ กรณีผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ่ ห้ไว้กบั ผู้
จัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1 หรือกรณีผู้จองซื้อไม่มีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ก ับผู้จดั จาหน่ า ย
หน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1 โดย (ก) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 7
วันทาการ นับแต่วนั ทีป่ รากฏเหตุในการยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ หรือ (ข) เช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้
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ตามชื่อทีร่ ะบุในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมู ลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิ
ของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT หรือทีร่ ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วันทา
การ นับแต่วนั ทีป่ รากฏเหตุในการยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
หากผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนัน้ ได้ อัน
เนื่องจากความผิดพลาดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์จะชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50
ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลาดังกล่าวนัน้ จนถึงวันทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ชาระเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วน
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการ
จัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน
ตามทีป่ รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ
GLANDRT หรือ ที่ร ะบุ ไ ว้ในใบจองซื้อ ที่ไ ด้ใ ห้ไ ว้ก ับ ผู้จดั จาหน่ ายหน่ ว ยทรัสต์ ไ ม่ถู ก ต้อ งหรือ ไม่เ ป็ น ปั จ จุบนั ผู้จ ัด
จาหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
2.8.6 ช่องทางการคืนเงิ นค่าจองซื้อของผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละราย
ช่องทางการคืนเงินค่าจองซือ้ ของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีดงั ต่อไปนี้
ผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ าย
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

วิ ธี (ก)

วิ ธี (ข)

วิ ธี (ค)

-







-



-





หมายเหตุ :
(ก) การโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อกรณีผจู้ องซื้อชาระด้วยวิธี หกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซ้อื
ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีท่ลี ูกค้าแจ้งไว้ กรณีผู้จองซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียด บัญชีธนาคารที่ให้ไว้กบั ผู้จดั จาหน่ า ย
หน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.1
(ข) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้
(ค) จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชือ่ ทีร่ ะบุในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิม

ทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT หรือฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT หรือทีร่ ะบุในใบจองซือ้

2.9

วิ ธีการส่งมอบหน่ วยทรัสต์

ปั จจุบนั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ได้ตกลงรับหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ให้กบั ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์
และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ท่จี องซื้อในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์ร ับฝาก
หลักทรัพย์ เพื่อขอให้นาหน่ วยทรัสต์ทต่ี นได้รบั การจัดสรรเข้าสู่ ระบบซื้อขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้
ทันที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหน่ วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้
หน่ วยทรัสต์ เริม่ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบทรัส ต์ ซึ่ง
ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รบั ใบทรัสต์
ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ดาเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(1)

ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ป ระสงค์จะขอรับ ใบทรัสต์ แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริก ารของศูน ย์ฝ ากหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหน่ วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่งึ
ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ท่ี
ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่ วยทรัสต์ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝากหน่ วยทรัสต์อยู่ และ
ออกหลัก ฐานการฝากให้แ ก่ ผู้จ องซื้อ ภายใน 7 วัน นับ จากวัน สิ้น สุด ระยะเวลาการเสนอขาย ใน
ขณะเดียวกัน บริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยทรัสต์ทผ่ี จู้ องซือ้ ฝากไว้ ในกรณีน้ี
ผู้ท่ไี ด้รบั จัดสรรจะสามารถขายหน่ วยทรัสต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรได้ทนั ทีท่หี น่ วยทรัสต์ของ CPNREIT
เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้ผเู้ สนอขายหน่วยทรัสต์ ดาเนินการตามข้อ 2.9 (1) นี้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้อง
ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหน่ วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษทั
หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผูจ้ อง
ซือ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.9 (3) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

(2)

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหน่ วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีน้ี ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่ วยทรัสต์ตามจานวน
ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
การฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อ
หาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ สาหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล และแบบสอบถาม
สาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA สาหรับผูจ้ องซือ้ นิตบิ ุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล และนาส่งให้ผจู้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ทีผ่ จู้ องซือ้ ประสงค์จะจองซือ้ พร้อมเอกสารจองซือ้
อื่น ๆ ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะกรอกหรือนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสถานะ FATCA หรือ
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผูจ้ องซือ้ ตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.9 (3) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้
และหากผูจ้ องซือ้ ต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ท่ศี ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่ วยทรัสต์ตาม
อัตราที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้ การถอนหน่ วยทรัสต์ท่ฝี ากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผูจ้ องซือ้ ทีน่ าฝากหน่วยทรัสต์ใน
บัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่ วยทรัสต์ได้ทนั ภายในวันทีห่ น่ วยทรัสต์ของ CPNREIT เริม่ ทา
การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3)

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โ ดยให้อ อกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื้อ ผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ และทีอ่ ยู่ตามทีป่ รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ
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CPNREIT หรือฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิม ที่มีสทิ ธิของ GLANDRT หรือที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
จะไม่สามารถขายหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบทรัสต์ ซึง่
อาจจะได้รบั ภายหลังจากทีห่ น่วยทรัสต์ของ CPNREIT เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิใน
การออกใบทรัสต์ในนามผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.9 (3) นี้ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
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3.

ราคาหน่ วยทรัสต์ในตลาดรอง
ราคาในตลาดรองของหน่วยทรัสต์ในปี 2563 และ 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี

2563

2564

เดือน

ราคาเฉลี่ย
(บาทต่อหน่ วย)

ราคาสูงสุด
(บาทต่อหน่ วย)

ราคาตา่ สุด
(บาทต่อหน่ วย)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม

34.74
34.61
27.77
27.12
29.21
27.93
25.60
23.30
24.63
19.74
20.14
21.02
19.14

36.50
36.50
33.50
30.75
29.75
29.25
27.75
24.60
25.25
24.40
22.90
23.50
20.40

32.50
32.25
20.80
23.40
28.25
25.25
24.30
21.80
23.20
16.80
18.20
19.00
18.50
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มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวัน
(ล้านบาท)
71.51
108.03
246.22
105.54
33.15
34.08
24.03
30.47
24.79
22.86
32.51
28.12
33.77
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4.

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครังนี
้ ้
ประมาณการค่าใช้จา่ ย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม) (1)
ค่าธรรมเนียมคาขออนุ ญาตเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และค่าธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุนของ CPNREIT (2)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (3)
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดประมาณ

(ล้านบาท)
ประมาณ 1
ประมาณ 88
ประมาณ 273
ประมาณ 362

หมายเหตุ :
(1) ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง ณ วันที่ CPNREIT เข้าลงทุน
(2) ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุนของ CPNREIT รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมที่
ปรึกษากฎหมายสาหรับการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ และค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากการให้สนิ เชือ่ เป็ นต้น
(3) ค่ า ใช้จ่ า ยอื่น ๆ รวมถึง ค่ า ธรรมเนี ยมการจดทะเบียน ภาษีมูล ค่ า เพิ่ม และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่ าธรรมเนี ยม ค่ า ธรรมเนี ยมนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการเข้าซือ้ ทรัพย์สนิ ของ CPNREIT (Acquisition Fee) ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
อิสระ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการเงินอิสระ ค่าตรวจสอบสภาพทรัพย์สนิ ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due
Diligence) ด้านภาษี การเงิน และกฎหมาย ค่า จัดพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นต้น
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
1.

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยบริษทั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์

1.1

กรรมการบริหารและผูท้ ี่ดารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานที่รบั ผิดชอบการจัดการงบการเงิ นของกองทรัสต์
ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการบริหารและหรือผู้ท่ดี ารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานที่รบั ผิดชอบการจัดการงบ
การเงินของกองทรัสต์ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วน
รวมทัง้ เอกสารหลักฐานทัง้ หมดทีจ่ ดั ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ด้วย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็ น
เท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(1) งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของ แบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในทีด่ ี และระบบการบริหารจัดการทีร่ ดั กุม
เพียงพอ ที่จะทาให้การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั และกองทรัสต์มคี วามถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้ เพื่อให้การ
จัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

- นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์ -

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

กรรมการ

- นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ -

นางสาวปั ทมิกา พงศ์สรู ย์มาส

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย
สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน

- นางสาวปั ทมิกา พงศ์สรู ย์มาส -

ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และในฐานะผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทนกองทรัสต์
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1.2

กรรมการบริษทั ที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 1.1 ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วน รวมทัง้ เอกสารหลักฐานทัง้ หมดทีจ่ ดั ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษทั ข้าพเจ้าไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางอวยพร ฟูตระกูล

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

- นางอวยพร ฟูตระกูล -

นายพงศกร เทีย่ งธรรม

กรรมการอิสระ

- นายพงศกร เทีย่ งธรรม -

ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และในฐานะผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากทรัสตีให้ดาเนินการแทนกองทรัสต์
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2.

การรับรองการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิ น
ข้าพเจ้าในฐานะผูม้ อี านาจลงนามผูกพันทีป่ รึกษาทางการเงินของผูอ้ อก และ/หรือผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ ขอรับรอง
ว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน รวมทัง้
เอกสารหลักฐานทัง้ หมดที่จดั ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ

ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์

ผูอ้ านวยการอาวุโสวาณิชธนกิจ

- นางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์ -

ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายมนตรี ศรไพศาล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

- นายมนตรี ศรไพศาล -

ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม
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เอกสารแนบ 2
สรุปรายงานการประเมิ นมูลค่าทรัพย์สิน

ที่

63 - SL - 09 - 2090 (GEN)
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

เรื่อง

นำส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เรียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

ตามที่บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บัดนี้
บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไข
ข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้ในรายงาน และขอแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
ชื่อลูกค้า

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

ประเภททรัพย์สิน

โครงการเซ็นทรัลมารีนา
ประกอบไปด้วย
1) สิทธิการเช่า/เช่าช่วงพื้นที่ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ
ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ที่จะลงทุนประมาณ 45,149 ตารางเมตร
2) สิทธิการเช่างานระบบที่เกี่ยวเนื่อง
3) กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งทรัพย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา
เลขที่ 78/54 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยา สาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อาคารสิง่ ปลูกสร้าง

อาคารศูนย์การค้า 3 ชั้น และอาคาร 2 ชั้น

วัตถุประสงค์การประเมิน

เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

หลักเกณฑ์การประเมิน

กำหนดมูลค่าตลาด

วิธีการประเมิน

วิธีรายได้ (Income Approach)
แบบคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จำกัด
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเลขที่ 63 - SL - 09 - 2090 (GEN)

วันที่ประเมิน
วันที่ทำการวัดมูลค่า

30 กันยายน 2563
1 มกราคม 2564

มูลค่าตลาดที่ประเมิน

1,980,000,000 บาท (หนึง่ พันเก้าร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ

1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) แบบคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นการประเมินภายใต้สมมุติฐาน
ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงสมมุติฐาน จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินเปลี่ยนไป
2. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ครั้งนี้ บริษัทฯ มีสมมุติฐานว่า ระยะเวลาของสัญญาเช่าจะ
เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2578 รวมระยะเวลาการเช่า
14.33 ปี ดังนั้นในการคำนวณ บริษัทฯ ทำการประมาณการค่าเช่า ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดสัญญาเช่า และไม่มีภาระผูกพันค่าเช่าใดๆ ตามสัญญาเดิม

บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จำกัด และผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินนี้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเต็มที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐา ใจคุณ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
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ที่

63 - SL - 09 - 2090.1 (GEN)
วันที่ 9 ตุลาคม 2563

เรื่อง

นำส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เรียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

ตามที่บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บัดนี้
บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไขข้อจำกัด
ในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้ในรายงาน และขอแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
ชื่อลูกค้า

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

ประเภททรัพย์สิน

โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
ประกอบไปด้วย
1) สิทธิการเช่าพื้นที่ส่วนอาคาร(บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่อง
ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ที่จะลงทุนประมาณ 45,716 ตารางเมตร
2) สิทธิการเช่างานระบบที่เกีย่ วเนื่อง
3) กรรมสิทธิใ์ นสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งทรัพย์สิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
เลขที่ 319 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายลำปาง - งาว
ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อาคารสิง่ ปลูกสร้าง

อาคารศูนย์การค้า 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

วัตถุประสงค์การประเมิน

เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

หลักเกณฑ์การประเมิน

กำหนดมูลค่าตลาด
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วิธีการประเมิน

วิธีรายได้ (Income Approach)
แบบคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

วันที่ประเมิน
วันที่ทำการวัดมูลค่า

30 กันยายน 2563
1 มกราคม 2564

มูลค่าตลาดที่ประเมิน

2,678,000,000 บาท (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ

1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยวิธวี ิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach) แบบคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นการประเมินภายใต้สมมุติฐาน
ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงสมมุติฐาน จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินเปลี่ยนไป
2. การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ครั้งนี้ บริษัทฯ มีสมมุตฐิ านว่า ระยะเวลาของสัญญาเช่าจะเริ่มต้น
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2584 เป็นระยะเวลา 20.96 ปี ดังนั้นใน
การคำนวณ บริษัทฯ ทำการประมาณการค่าเช่า ตัง้ แต่วันที่เริ่มต้นจนสิ้นสุดสัญญาเช่า และไม่
มีภาระผูกพันค่าเช่าใดๆ ตามสัญญาเดิม

บริษัท เอส.แอล. สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จำกัด และผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินนี้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเต็มที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐา ใจคุณ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
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เอกสารแนบ 3
ประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติ ฐานสาหรับ
ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

เอกสารแนบ 4
งบการเงิ นของกองทรัสต์สาหรับปี 2560 2561 และ 2562
และงบการเงิ นสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

CPNREIT Management Company Limited
ชัน� 31 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเว�ลด
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 0-2667-5555 ตอ 1660
31st Fl. The Offices at CentralWorld
999/9 Rama 1 Rd., Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66(0) 2667-5555 ext. 1660
www.cpnreit.com
ir_cpnreit@centralpattana.co.th

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหนวยทรัสตสําหรับการเพิ�มทุน ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธ�การเชาอสังหาร�มทรัพย CPN ร�เทล โกรท

บร�ษัท ซีพีเอ็น ร�ท แมเนจเมนท จํากัด

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหนวยทรัสตสําหรับการเพิ�มทุน
ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธ�การเชาอสังหาร�มทรัพย CPN ร�เทล โกรท

CPN Retail Growth Leasehold REIT

เซ็นทรัลมาร�นา

เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ผูจัดการกองทรัสต

ทรัสตี

ที่ปร�กษาทางการเง�น และ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

