ห้ามมิให้แจกจ่ายในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย
กฎหมายอาจจากัดมิ ให้มีการแจกจ่ายหรือเผยแพร่เอกสารนี้ สู่ประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย บุคคลใดก็
ตามที่ ครอบครองเอกสารนี้ ควรรับทราบและปฏิ บตั ิ ตามข้อจากัดดังกล่าว การไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อจากัดอาจเป็ น
การกระท าที่ ข ัด ต่ อ กฎหมายหลัก ทรัพ ย์ข องประเทศนั ้น ๆ โดยที่ ท รัส ต์เ พื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ CPN รี เ ทล โกรท (“CPNREIT”) หรือ บริ ษัท ซี พี เ อ็น รี ท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“ผู้จ ดั การ
กองทรัสต์”) จะไม่รบั ผิ ดใด ๆ ทัง้ นี้ ห้ามมิ ให้เอกสารนี้ มีการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรือต่อบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั (ตามนิ ยามภายใต้ Regulation S ของ
กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 รวมถึงที่ ได้แก้ไขเพิ่ มเติ ม (“Regulation S”)) หรือ
ประเทศอื่นใดที่อาจอยู่ภายใต้ข้อจากัดทางกฎหมาย
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 หรือตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐ ฯ หรือ กฎหมายใน
ประเทศอื่น ทัง้ นี้ เพื่อปฏิ บตั ิ ตามและไม่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรือ
กฎหมายของประเทศอื่ น ผู้จ ัด การกองทรัส ต์จ ะไม่ อ อกและเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์เ พิ่ ม เติ ม ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและในประเทศอื่นใด หากการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายใน
ประเทศนัน้ ๆ
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วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง:

แจ้ ง สิท ธิแ ละรายละเอีย ดการจองซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ม เติ ม ของทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในสิท ธิก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”)

เรียน:

ท่านผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน จีแลนด์
(“GLANDRT”)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย:

1. ใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ (ออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติมของ CPNREIT สาหรับประชาชนทัวไป
่
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
3. สรุปข้อมูลสาคัญของหน่วยทรัสต์ (Fact Sheet) ของ CPNREIT
4. ใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมของ CPNREIT สาหรับประชาชนทัวไป
่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
เดิมของ GLANDRT ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
5. Bill Payment สาหรับการจองซือ้ ของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล ที่
จองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เท่านัน้ (เพื่อ
ชาระทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน))
6. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เฉพาะผู้
ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
7. แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล สาหรับผู้
จองซือ้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเท่านัน้
8. หนังสือมอบอานาจ

ตามทีท่ ป่ี ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ของ CPNREIT ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2562 ได้มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุน อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม (“หน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ ม”) และ
อนุ มตั กิ ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ในการนี้ บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จึง
เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมครัง้ นี้ ในมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 6,933,367,350 บาท โดยการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1: จัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมทัง้ หมด เพื่อออกและ
เสนอขายให้แ ก่ ป ระชาชนทัว่ ไป ซึ่ง เป็ น ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ ดิม ของ CPNREIT ที่มีช่ือ ปรากฏในสมุ ด ทะเบีย นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทอ่ี าจส่งผลเป็ นการกระทาทีข่ ดั ต่อ
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าทีใ่ นการดาเนินการใด ๆ
เพิม่ เติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย ในราคาเสนอขายที่อ้างอิงจากผลการสารวจความต้องการซือ้
หลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) โดยผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงทีจ่ ะซื้อหน่ วยทรัสต์
เพิม่ เติมตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรื อน้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้
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อาศัยอานาจตามมติท่ปี ระชุมดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ใน
ส่วนที่เหลือภายหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผู้ ถือหน่ วยทรัสต์เดิมนัน้ ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่
แสดงความจานงทีจ่ ะจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั อย่างน้อย 1 รอบ
ในกรณี ก ารจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ม เติม ข้า งต้ น ท าให้ผู้ ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม ได้ ร ับ สิท ธิใ นการจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของหน่ วยทรัสต์ซง่ึ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่ วยได้ ให้ปัดเศษลง
เป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
ส่วนที่ 2: จัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมทัง้ หมด เพื่อออกและ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิม GLANDRT ทีม่ ชี ่อื ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
ตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทอ่ี าจส่งผลเป็ นการกระทาทีข่ ดั ต่อ กฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าทีใ่ นการดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติม
ไปจากทีต่ อ้ งดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย ในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมส่วนที่ 1
โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT อาจแสดงความจานงทีจ่ ะซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือ
เกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรร หรือน้ อยกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อ หน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขาย
เพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้
อาศัยอานาจตามมติท่ปี ระชุมดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ใน
ส่วนทีเ่ หลือภายหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม นัน้ ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมของ
GLANDRT ทีแ่ สดงความจานงทีจ่ ะจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั อย่างน้อย 1 รอบ
ในกรณีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมข้างต้นทาให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ได้รบั สิทธิในการ
จองซือ้ หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษของหน่ วยทรัสต์ซง่ึ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ
ส่วนที่ 3: จัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมในส่วนทีเ่ หลือจากการจัดสรร และ/หรือจองซือ้ ตามส่วนที่ 1 และ/หรือ
ส่วนที่ 2 ข้างต้น ต่อประชาชนทัวไป
่ (Public Offering) ตามทีเ่ ห็นสมควร ในราคาเสนอขายเดียวกัน กับราคาเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ข้างต้น
ทัง้ นี้ เงินทีไ่ ด้รบั จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ จะนาไปใช้ภายใต้วตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1)

นาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนโดยการเพิม่ ทุน ซึง่ รวมกับเงินทีจ่ ะได้จากการกูย้ มื เงิน (ถ้ามี) และ/หรือ
เงิน ทุ น หมุ น เวีย น ไปลงทุ น ในโครงการเซ็น ทรัล มารีน าและโครงการเซ็น ทรัล พลาซา ล าปาง
(“ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม”) ในมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,672 ล้านบาท และ/หรือ

(2)

เพื่อชาระหนี้จากการกูย้ มื เงินทีใ่ ช้ในการลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และ
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ ซึง่ CPNREIT เข้าลงทุนแล้ว รวมถึงค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ในการ
จดทะเบียนสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) แล้ว และ/หรือ

(3)

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และ/หรือ

(4)

เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ CPNREIT

ในกรณีท่ี CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพียงพอ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เงินที่ได้รบั จาก
การระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ บางโครงการตามลาดับ คือ (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา และ (2) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง รวมทัง้ อาจนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนบางส่วนไปชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าวข้างต้น เพื่อปรับโครงสร้างทุน
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ของ CPNREIT ให้มคี วามเหมาะสม โดยภายหลังการลงทุน ชาระหนี้เงินกู้ยมื และหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่ งได้แก่
ค่ า ธรรมเนี ย มที่ป รึก ษาต่ า ง ๆ ค่ า ธรรมเนี ย มการประเมิน ราคาทรัพ ย์สิน ค่ า จัด พิม พ์เ อกสาร ค่ า จัด ประชุ ม ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมที่ชาระให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าใช้จ่ายสาหรับการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมจัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม่ อากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เ กี่ย วข้อ ง เป็ น ต้น ผู้จ ัด การกองทรัสต์สามารถพิจารณาดาเนิน การคืนเงิน ค่ าจองซื้อ หน่ วยทรัสต์ใ ห้แก่ผู้ จองซื้อ
หน่วยทรัสต์
อนึ่ง สาหรับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และโครงการเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ซึ่งเป็ นโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ของ CPNREIT นัน้ ผู้จดั การ
กองทรัส ต์จ ะพิจ ารณาลงทุ น ในทรัพ ย์สิน ดัง กล่ า วเมื่อ สภาวะการลงทุ น ในตลาดทุ น เอื้อ อ านวยต่ อ การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ เพื่อให้มกี ารลงทุนครบถ้วนตามมติทป่ี ระชุมดังกล่าว
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของ CPNREIT ขอเรียนแจ้งข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้
1.

หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมทัง้ หมด จะถูกออกและเสนอขาย
ต่อประชาชนทัวไป
่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ทีม่ ชี ่อื ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

2.

วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่มีสทิ ธิการจองซื้อ
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติม (Book Close) คือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (“วันปิ ดสมุดทะเบียน”)

3.

อัตราส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ต่อประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ
GLANDRT ที่มีช่ือ ปรากฏในสมุ ด ทะเบีย นผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ ก าหนดให้มีอ ัต ราส่ว นเป็ น 5.6225
หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมของ CPNREIT โดยในกรณีทก่ี ารจัดสรร
หน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมข้างต้นทาให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ได้รบั สิทธิในการจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มเี ศษของหน่ วยทรัสต์ซ่งึ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็ม
หน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ

4.

ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT อาจแสดงความจานงทีจ่ ะซื้อหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมตามสิทธิท่ี
ได้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้

5.

ราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ สูงสุดไม่เกิน 19.50 บาทต่อหน่วย ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแจ้งราคา
เสนอขายสุดท้ายให้ทราบต่อไป

อนึ่ง การเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม จะมีรายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนของ CPNREIT ส่วนที่ 3 เรื่อง
ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเพื่อให้เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ขา้ งต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ขอแจ้งว่าเอกสารการจองซือ้ จะถูกจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั สิทธิจองซือ้ บางรายเท่านัน้ (“ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ที่
มีสิทธิ ”) ทีไ่ ม่ใช่บุคคลสัญชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) โดยจะจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมของ
GLANDRT ทีม่ ที อ่ี ยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศไทยตามทีป่ รากฏในบัญชีหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียน
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ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จดั ส่งเอกสารการจองซื้อและอาจจะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื
หน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ทีเ่ ป็ นบุคคลสัญชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ/หรือบุคคลทีม่ ที ่ี
อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศดังต่อไปนี้
(1) ออสเตรเลีย
(2) ออสเตรีย
(3) เบลเยียม
(4) บราซิล
(5) แคนาดา
(6) ฝรังเศส
่
(7) เยอรมัน
(8) อินเดีย
(9) อิตาลี
(10) ญีป่ ่ นุ
(11) จอร์แดน
(12) ลักเซมเบิรก์
(13) มาเลเชีย
(14) พม่า
(15) นอร์เวย์
(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
(28) ฮ่องกง และ
(29) ประเทศอื่นใดทีก่ ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT อาจเป็ น
การกระทาทีข่ ดั ต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศดังกล่าว หรือเป็ นผลให้ CPNREIT มี
หน้าทีเ่ พิม่ เติมจากทีต่ อ้ งดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย
(รวมเรียกว่า “ประเทศที่ถกู จากัดสิ ทธิ ”)
ทัง้ นี้ รายชื่อประเทศทีถ่ ูกจากัดสิทธิดงั กล่าวเป็ นรายชื่อประเทศที่อา้ งอิงจากข้อมูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้
ถือ หน่ ว ยทรัสต์ข อง CPNREIT เมื่อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 และ ณ วัน ปิ ด สมุ ด ทะเบีย นผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ข อง
GLANDRT เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
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อนึ่ง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลพินิจในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตาม
ความเหมาะสม อาทิ รายละเอียดเกีย่ วกับการเสนอขาย การจัดสรร และการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียง รายชื่อประเทศที่ถูกจากัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมประสบความสาเร็จ โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ (www.cpnreit.com) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(www.set.or.th) ตามทีเ่ ห็นสมควร
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ ขอเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิม่ เติมของ CPNREIT ซึง่
มีจานวนตามทีร่ ะบุในใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ (รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1) ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถดาวน์
โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
(www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของ CPNREIT (www.cpnreit.com) อนึ่ง หากผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ทีม่ ี
สิท ธิก ารจองซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ม เติม มีค วามประสงค์จ ะขอรับ ข้อ ความสัน้ (SMS) แจ้ง เตือ นการใช้สิท ธิจ องซื้อ
หน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ ม เติ ม ท่ า นสามารถแจ้ ง ความประสงค์ ไ ด้ ท่ี ตั ว แทนนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ข อง CPNREIT ที่ อี เ มล์
ir_cpnreit@centralpattana.co.th หรือ โทร 02-667-5555 ต่อ 1689 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น.
ทัง้ นี้ หลักทรัพย์ทอ่ี า้ งถึงในเอกสารนี้จะถูกเสนอขายตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-พิรนิ ี พริ้งศุลกะ(นางสาวพิรนิ ี พริง้ ศุลกะ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด

CPN REIT Management Company Limited
31st Fl., The Offices at CentralWorld
999/9 Rama 1 Rd., Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66(0) 2667-5555 ext. 1660 Fax: +66(0) 2667-5590

หน ้ำ 6 ของ 6
บริษัท ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
้ 31 ดิ ออฟฟิ สเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชัน
999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
www.cpnreit.com
โทร : +66(0) 2667-5555 ต่อ 1660 , แฟกซ์: +66(0) 2667-5590
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รายละเอียดเกี่ยวกับการจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ มของ CPNREIT สาหรับประชาชนทัวไป
่
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มของ GLANDRT ที่มีสิทธิ จองซื้อตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์
1.

ประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ GLANDRT
หมายถึง ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่มีรายชื่อ ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยทรัสต์ข อง
GLANDRT ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ทีม่ สี ทิ ธิการจองซือ้
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (Book Closure Date) ซึง่ ไม่ใช่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ป็ นบุคคล
สัญชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ/หรือบุคคลทีอ่ าจส่งผลเป็ นการกระทาทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ
เพิม่ เติมไปจากทีต่ ้องดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย (“ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่ มีสิทธิ ของ GLANDRT”) ซึง่
จัดทาโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่ มีสิทธิ
ของ GLANDRT”) โดยมีอตั ราส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม คือ
5.6225 หน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อ 1 หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ในกรณีทก่ี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม
ข้างต้นทาให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมเป็ น
จานวนที่มเี ศษของหน่ วยทรัสต์ซ่งึ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่ วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็ม
หน่ วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่เสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ทีอ่ าจส่งผลเป็ นการกระทาทีข่ ดั ต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
ของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ CPNREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมไปจากทีต่ ้อง
ดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย

2.

จานวนหน่ วยที่เสนอขาย และวิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
เดิ มที่มีสิทธิ ของ GLANDRT
2.1

จัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม ทัง้ หมด เพื่อออกและเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT ทีม่ รี ายชื่อปรากฎอยู่ในวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ทีม่ สี ทิ ธิการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติม ในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 (Book Closure Date)

2.2

ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT อาจแสดงความจานงทีจ่ ะซือ้ หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมตามสิทธิ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จอง
ซือ้ หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้

2.3

ภายหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม ที่มสี ทิ ธิของ GLANDRT ตาม
สิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรแล้ว ผู้จดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิม ทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT ทีแ่ สดงความจานงทีจ่ ะจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม
เกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั อย่างน้อย 1 รอบ
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3.

อัตราส่วนหน่ วยทรัสต์เดิ มต่อหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ ม
อัตราส่วน 5.6225 หน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิม่ เติม (กรณีมเี ศษให้ปัดทิง้ )

4.

ราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่ มเติ ม

ราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมสูงสุดไม่เกิน 19.50 บาทต่อหน่ วย ซึง่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแจ้งราคาเสนอ
ขายสุดท้ายให้ทราบต่อไป
5.

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
5.1

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
5.1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5.1.2 บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

5.2

ผูจ้ ดั จาหน่าย
5.2.1 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

6.

ระยะเวลาจองซื้อ และสถานที่ จองซื้อสาหรับประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่ มีสิทธิ ของ
GLANDRT
6.1

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิ ติบุคคล (ยกเว้น GLAND)
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
(1)

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุ กสาขาทัว่ ประเทศ ในวันที่ 8 - 9 กุ มภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.

(2)

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.
ติดต่ อ คุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศักดิ ์ หรือ คุณวศิน สุธีรยงประเสริฐ โทรศัพท์ : 02-658-6300 ต่ อ
1711 หรือ 1781 โทรสาร: 02-658-6862

(3)

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.
หมายเหตุ: ไม่รบั เอกสารการจองซื้อทางไปรษณี ย์ เนื อ่ งจาก การส่งเอกสารการจองซื้ อ
ทางไปรษณี ยอ์ าจทาให้เอกสารมาถึงล่าช้า หรือสูญหายระหว่างการจัดส่งได้
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6.2

ผูล้ งทุนสถาบันที่ไม่ได้นาส่งใบ Bookbuilding
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
(1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower
ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์
02-128-2440-2 ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.

(2)

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.
ติดต่ อ คุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศักดิ ์ หรือ คุณวศิน สุธีรยงประเสริฐ โทรศัพท์ : 02-658-6300 ต่ อ
1711 หรือ 1781 โทรสาร: 02-658-6862

(3)

6.3

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.

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนิ ติ บุคคลที่ สามารถเข้าร่วมการสารวจความต้องการซื้ อ ที่ นาส่งใบ
Bookbuilding
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
(1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower
ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์
02-128-2440-2 ในวั น ที่ 18 - 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 ระหว่ า งเวลาเปิ ดท าการ และวั น ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.

(2)

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.
ติดต่ อ คุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศักดิ ์ หรือ คุณวศิน สุธีรยงประเสริฐ โทรศัพท์ : 02-658-6300 ต่ อ
1711 หรือ 1781 โทรสาร: 02-658-6862

6.4

บริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) (GLAND)
ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตาม
วิธกี ารทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนด
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7.

ระยะเวลาขอรับ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หน่ วยทรัส ต์ ส าหรับ ประชาชนทัว่ ไป ซึ่ ง เป็ นผู้ถื อ
หน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ GLANDRT
เอกสารประกอบการจองซือ้ จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิ
ของ GLANDRT ไม่ได้รบั เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ ได้ทบ่ี ริษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และขอรับ หนังสือชีช้ วน และใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ได้ทส่ี านักงานของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) และสานักงานของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่ วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึง
สิน้ สุดวันจองซือ้ ภายในวันและเวลาเปิ ดทาการ
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วน และใบจอง
ซื้อหน่ วยทรัสต์พร้อมสิง่ ที่ส่งมาด้วย 2 ถึง 8 ได้ท่ีเว็บไซต์ของ CPNREIT (www.cpnreit.com) ตัง้ แต่ วนั ที่ 2
กุมภาพันธ์ 2564

8.

วิ ธีการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ เอกสารประกอบการจองซื้อ และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์สาหรับ
ประชาชนทัวไป
่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์เดิ มที่มีสิทธิ ของ GLANDRT
8.1

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิ ติบุคคล (ยกเว้น GLAND)
8.1.1 ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ได้ 3 วิธี คือ
การจองซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ส่งไปจองซือ้ ที่
(1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์
2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึง
เวลา 15.30 น.

(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 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์
2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

(3)

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ
่
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่ เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา
15.30 น.

ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
หากผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้ องซือ้ ต้องแยกใบจอง
ซือ้ หน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
กรณี ผู้จ องซื้อ ท าการจองซื้อ ผ่า นบริษัทหลัก ทรัพ ย์ เมย์แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) หากผู้จองเป็ นผู้ทม่ี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่ืน ๆ กับบริษทั หลักทรัพย์
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เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื ๆ ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอน
การรู้จ ัก ลูก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื ๆ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื้อ ผู้
จองซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้
ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซือ้
กรณีผู้จองซื้อทาการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) ต้อ งปฏิบ ัติต ามขัน้ ตอนการรู้จ ัก ลูก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง
เกี่ย วกับ ลูก ค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และจัด ท า
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ
(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติ
บุคคล) ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์ท่จี ะ
ฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอก
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
การจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ผู้ จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ข อง ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)
(https://moneyconnect.krungthai.com) ตัง้ แต่ เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
เวลา 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีเงินฝาก
กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และได้เปิ ดใช้บริการ KTB netbank แล้วเท่านัน้ ซึ่งผ่าน
ขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer
& Customer Due Diligence KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถ
รับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2
ปี ก่อนการจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ลการประเมินความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) ของผู้
จองซือ้ ไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องยืนยันความประสงค์ทจ่ี ะ
จองซือ้ หน่ วยทรัสต์และยืนยันในฐานะผูจ้ องซือ้ ว่า หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนใน
หน่ วยทรัสต์น้ีต่อไปในอนาคต ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ไม่มหี น้าที่
ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ โดยธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะต้องมีการควบคุมดูแลการ
จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซื้อได้โดยใช้ช่อื
ผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในหนังสือชี้ชวนหรือ สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact
Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนหรือ สรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
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ของหน่ ว ยทรัสต์ ด ัง กล่ า ว เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว ก่ อ นการส่ ง ค าสัง่ จองซื้อ ผ่ า นระบบออนไล น์
(Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้อง
แนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะจัดให้มหี นังสือ
ชีช้ วนและสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ทัง้ นี้ วิธปี ฏิบตั ิการจองซื้อให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนที่ ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) กาหนด
การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้ าที่ผู้แนะน าการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC)
ของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยยืนยันการ
จองซื้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ (หากผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผู้ถอื หุน้ มากกว่า 1
เลขทะเบียน ผู้จองซื้อต้องดาเนิน การจองซื้อผ่า นทางโทรศัพท์บ ันทึก เทป 1 ครัง้ ต่ อ 1 เลข
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับ
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ
Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ย ง (Suitability Test) กับ บริษัท หลัก ทรัพย์ เมย์แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากั ด
(มหาชน) ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ บริษทั
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและสรุป
ข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) จะต้องมีการควบคุมการดูแลการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมพอ และผู้
จองซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุนในหนังสือ
ชีช้ วนของหน่วยทรัสต์ หรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชีช้ วนหรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ของหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าว โดยผู้
จองซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซือ้ โดยปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) ผูแ้ นะนาการลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหน่ วยทรัสต์ ท่จี องให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
โดยระบุ จ านวนหน่ ว ยทรัสต์ท่ีจ ัด สรร ราคาที่จ องซื้อ จ านวนเงิน ที่ต้อ งช าระ การฝาก
หน่ วยทรัสต์ วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษา
ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือจากหนังสือชีช้ วน
ผ่าน www.sec.or.th
(ข) ผูแ้ นะนาการลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ต้องตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน
วัน เดือ นปี เ กิด ธนาคารที่ใ ช้ช าระโดยวิธีเ งิน โอนอัต โนมัติ (หรือ ที่ เ รีย กว่ า Automatic
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Transfer System หรือ ATS) กับบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุน
ในหนัง สือ ชี้ชวนหรือ สรุ ป ข้อ มูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ยิน ยอมผูกพันตาม
หนังสือชีช้ วนหรือสรุปข้อมูลสาคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ดังกล่าว
(ง) ผูแ้ นะนาการลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสัง่
การจองซื้อ ผ่ า นระบบของบริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมย์แ บงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ
8.1.2 ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ที่ราคาเสนอขายสูงสุดที่ 19.50
บาทต่อหน่วย โดยมีวธิ ชี าระเงินค่าจองซือ้ ดังนี้
(1)

สาหรับผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเงินสด หรือการโอนเงิน
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการของสาขาถึงเวลา 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินสด หรือการโอนเงิน เข้าบัญชีช่อื “บัญชี
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ CPNREIT - PPO” หรือ “CPNREIT Subscription Account - PPO”
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของ
สาขาถึงเวลา 15.30 น. และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 น. ถึง 13.00 น. หรือ
เวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็ น เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดย
ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีชอ่ื “บัญชีจองซือ้ หน่วยทรัสต์ CPNREIT - PPO” หรือ “CPNREIT
Subscription Account - PPO” ทัง้ นี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียก
เก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ที่
อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ชาระค่า จองซื้อกรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
กรณีผจู้ องซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สามารถ
ชาระด้วยการหักบัญชีธนาคารทีผ่ ูกไว้กบั ช่องทางบริการดังกล่าว ทัง้ นี้ เงื่อนไขการชาระ
เงิน (ซึ่ง รวมถึง จ านวนเงิน สูง สุ ด ที่ส ามารถช าระได้) ให้เ ป็ น ไปตามข้อ ก าห นดของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

(2)

สาหรับผูท้ จ่ี องซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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กรณี ชาระเงิ นภายในประเทศไทย
การชาระเงินต้องนาฝากบัญชีธนาคารโดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment (ยกเว้นการโอน
เงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า
(Ref. 1) เป็ นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสอ้างอิง (Ref 2.) เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อ หลักทรัพย์) และต้องชาระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านัน้ หรือชาระค่าจองซือ้ โดยการ
หักเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ โดย
การหักเงินฝากในบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ ทีฝ่ ากอยู่กบั บริษทั หลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือวิธอี ่นื ใดทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เห็นชอบ
ชื่อบัญชีภาษาไทย
ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ
ประเภทบัญชี
ธนาคาร
สาขา
เลขทีบ่ ญ
ั ชี

บริษัทหลักทรัพย์ 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
ช าระค่ า จองซื้อ โดยการฝากเงิน การโอนเงิน หรือ การโอนเงิน ผ่ า นระบบบาทเนต
(BAHTNET)
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2564 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ น
การฝากเงิน การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชี
ธนาคารที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด
ข้า งต้น ทัง้ นี้ การโอนเงิน ผ่ า นระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จ องซื้อ ต้อ งรับ ผิด ชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงิน
ทัง้ หมด (จานวนเงินทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ 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 ผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้อง
ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคาร
ตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดข้างต้น
ทัง้ นี้ ผู้จ องซื้อ จะต้อ งน าฝากโดยใช้แ บบฟอร์ม Bill Payment และเช็ค แคชเชีย ร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันท าการ
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ถัดไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ชาระค่าจองซือ้ โดยการหักเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือ โดยการหักเงินฝากในบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ ทีฝ่ ากอยู่กบั
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เท่านัน้
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2564 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยการหักเงิน
ผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยการหัก
เงินฝากในบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ ทีฝ่ ากอยู่กบั บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยจะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีซอ้ื
ขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ที่
ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัตแิ ละระบบ
การโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
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 ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนเข้าบัญชีธนาคารที่
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดข้างต้น โดย
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะต้องได้รบั เงินค่า
จองซือ้ เต็มจานวนดังกล่าว ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ทัง้ นี้ ผูจ้ อง
ซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทา
ธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด
8.1.3 เอกสารประกอบการจองซือ้ เฉพาะกรณีการจองซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ
(Hard Copy) (โปรดศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมจากหนังสือชีช้ วน)
(1)

ใบรับ รองการจองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ (ถ้ า มี) ซึ่ง ออกโดยบริษัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด
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(2)

ใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์สาหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT

(3)

หลักฐานการชาระเงิน ตามข้อ 8.1.2

(4)

สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องสาหรับการคืนเงินค่าจอง
ซือ้ หน่ วยทรัสต์ ในกรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ด้วยวิธโี อนเงินเข้าบัญชี
เงิน ฝากธนาคารของผู้จ องซื้อ (เฉพาะผู้ท่ีจ องซื้อ ผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน))

(5)

เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ตามข้อ 8.1.1 (ถ้ามี)

(6)

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิ ุคคล) ตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชี
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

(7)

เอกสารการแสดงตนของผู้จ องซื้อ โดยผู้จ องซื้อ แต่ ล ะประเภทจะต้ อ งแนบเอกสาร
ดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ซึ่ ง ใช้ ส าหรับ การยื น ยัน ตั ว ตนของผู้ จ องซื้ อ ทัง้ นี้ หากยื น ยัน ตั ว ตนเสร็ จ สิ้น ทาง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงให้แก่ผจู้ องซือ้ และ
ไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้อ มลงนามรับ รองสาเนาถู ก ต้อ ง หรือ ในกรณี ท่ีบ ัต รประจ าตัว ประชาชน
หมดอายุ ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จองซือ้ ทุกฉบับ ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
(เฉพาะกรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ใช้สาหรับการยืนยันตัวตน
ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ นี้ หากยืนยันตัวตนเสร็จสิน้ ทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืน
บัต รประจ าตัว ประชาชนตัว จริง ให้แ ก่ ผู้จ องซื้อ และไม่ ต้ อ งใช้ส าเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชน) หรือแนบสาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจาก
ผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่ ทัง้ นี้ กรณีทผ่ี จู้ อง
ซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาใบสูตบิ ตั รด้วย พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการจองซื้อ
ทุ ก ฉบับ (กรณี ผู้จ องซื้อ เป็ น ผู้เ ยาว์ จะต้ อ งแนบหลัก ฐานที่แ สดงว่ า สามารถจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
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ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญ
ของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้
ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อ ทัง้ นี้
หากยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัว
ประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดง
ความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ อี านาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาใบต่ างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสาร
ประกอบที่ลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้อ งได้รบั การรับ รองลายมือชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้
จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรือผู้ให้คารับรอง
ความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้ าที่ของสถานทูต ไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้อง
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนัง สือ เดิน ทาง (แล้ว แต่ ก รณี ) ที่ย ัง ไม่ หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิ ติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนาม
ในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
8.1.4 ในกรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ
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
ดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซือ้
รายใดมิได้แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มชี ่อื ผู้จองซื้อและเลขที่บญ
ั ชี หรือในกรณีท่ธี นาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืน
เงินค่าจองซื้อโดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชี
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กระแสรายวันของผูจ้ องซือ้ ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ เป็ นเช็คขีด
คร่ อ มเฉพาะสังจ่
่ า ยในนามผู้จ องซื้อ โดยส่ง ทางไปรษณี ย์ลงทะเบีย นตามที่อ ยู่ท่ีป รากฏใน
ฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT
สาหรับผู้ท่จี องซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ใน
กรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ กรณี
ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อด้วยวิธี หกั เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
และมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กบั บริษัทหลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิม เอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือ โอนเงินเข้า บัญชีซ้ือ 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
8.2

ผูล้ งทุนสถาบันที่ไม่ได้นาส่งใบ Bookbuilding
8.2.1 ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ส่งไปจองซือ้ ที่
(1)

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 ดทาการถึงเวลา 15.30 น.

(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 ในวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์
2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

(3)

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 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

8.2.2 ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
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8.2.3 หากผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้ องซือ้ ต้องแยกใบจอง
ซือ้ หน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
8.2.4 ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดา
และนิ ติบุ ค คล) และแบบสอบถามสาหรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติบุ ค คล) ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพย์
ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม
ส าหรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
8.2.5 ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ที่ราคาเสนอขายสูงสุดที่ 19.50
บาทต่อหน่วย โดยมีวธิ ชี าระเงินค่าจองซือ้ ดังนี้
ชาระค่าจองซือ้ โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
 กรณี จ องซื้อ ผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) วัน ที่ 8 - 10 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มตาม
จานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
เข้าบัญชีธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด
 กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการโอนเงิน
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามที่บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด
 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ อง
ซื้อโดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชี
ธนาคารตามทีธ่ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด
ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ผจู้ ดั จาหน่าย
หน่วยทรัสต์ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรือ
เวลาปิ ด รับ เช็ค เคลีย ร์ริ่ง ของแต่ ละสาขา ผู้จ องซื้อ ช าระเงิน ค่ า จองซื้อ โดยช าระเป็ น เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้
ขีดคร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด
 กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผูจ้ อง
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ซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกิน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด
 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย 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 ด
รับเช็คเคลียร์รงิ่ ของแต่ละสาขา ผูจ้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ าย
บัญชีธนาคารตามทีธ่ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) กาหนด
ทัง้ นี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน
ภายในวันท าการถัด ไป โดยชื่ อเจ้าของเช็คต้ องเป็ นชื่ อเดี ยวกับผู้จองซื้ อ หรือชื่ อผู้ดูแล
รักษาผลประโยชน์ (Custodian) สาหรับกรณี ผ้จู องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ มอบอานาจให้
ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน เท่านัน้ พร้อมระบุช่อื
นามสกุ ล ที่อ ยู่ และหมายเลขโทรศัพ ท์ท่ีส ามารถติด ต่ อ ได้ไ ว้ด้า นหลัง เช็ค แคชเชีย ร์เ ช็ค
หรือดร๊าฟท์
8.2.6 เอกสารประกอบการจองซือ้ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมจากหนังสือชีช้ วน)
(1)

ใบรับ รองการจองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ (ถ้ า มี) ซึ่ง ออกโดยบริษัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด

(2)

ใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์สาหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT

(3)

หลักฐานการชาระเงิน ตามข้อ 8.2.5

(4)

สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องสาหรับการคืนเงินค่าจอง
ซือ้ หน่ วยทรัสต์ ในกรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ด้วยวิธโี อนเงินเข้าบัญชี
เงิน ฝากธนาคารของผู้จ องซื้อ (เฉพาะผู้ท่ีจ องซื้อ ผ่ า นธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด
(มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน))

(5)

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิ ุคคล) ตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชี
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

(6)

เอกสารการแสดงตนของผู้จ องซื้อ โดยผู้จ องซื้อ แต่ ล ะประเภทจะต้ อ งแนบเอกสาร
ดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่อ อกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ อ ายุ ไ ม่เกิน 6 เดือ นก่ อ นวันจองซื้อ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณี
จองซือ้ ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ใช้สาหรับการยืนยันตัวตนของผูจ้ องซือ้
ทัง้ นี้ หากยืนยันตัวตนเสร็จสิน้ ทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะคืนบัตรประจาตัว
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ประชาชนตัวจริงให้แก่ผู้จองซื้อและไม่ต้องใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) หรือแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุ คคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดง
ความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ อี านาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาใบต่ างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสาร
ประกอบที่ลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้อ งได้รบั การรับ รองลายมือชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้
จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรือผู้ให้คารับรอง
ความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้ าที่ของสถานทูต ไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้อง
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนัง สือ เดิน ทาง (แล้ว แต่ ก รณี ) ที่ย ัง ไม่ หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิ ติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนาม
ในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการ
จองซือ้ แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไป
ตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์
(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับ
ลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
8.2.7 ในกรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเหตุผลใด ๆ
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
ดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซือ้
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รายใดมิได้แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้าทีม่ ชี ่อื ผูจ้ องซือ้ และเลขทีบ่ ญ
ั ชี หรือในกรณีทธ่ี นาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่า
จองซื้อโดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแส
รายวันของผูจ้ องซือ้ ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ เป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผู้
ถือหน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ CPNREIT
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
ที่ ลู ก ค้ า แจ้ ง ไว้ (ทั ง้ นี้ ก ารคื น เงิ น ให้ เ ป็ นไปตามที่ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ เมย์ แ บงก์ กิ ม เอ็ ง
(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
8.3

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือนิ ติ บุคคลที่ สามารถเข้าร่วมการสารวจความต้องการซื้อ ที่ นาส่งใบ
Bookbuilding
8.3.1 ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ส่งไปจองซือ้ ที่
(1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G
Tower ชัน้ 15 ฝั ง่ ปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 ในวั น ที่ 18 - 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ระหว่ า งเวลาเปิ ดท าการ และวั น ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2564 ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการถึงเวลา 15.30 น.

(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 ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์
2564 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

8.3.2 ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
8.3.3 หากผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์มเี ลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้ องซือ้ ต้องแยกใบจอง
ซือ้ หน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
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8.3.4 ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดา
และนิ ติบุ ค คล) และแบบสอบถามสาหรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิ ติบุ ค คล) ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพย์
ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม
ส าหรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
8.3.5 ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ทีร่ าคาเสนอขายสุดท้าย โดยมี
วิธชี าระเงินค่าจองซือ้ ดังนี้
ชาระค่าจองซือ้ โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
 กรณีจองซือ้ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่า
จองซื้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อโดยชาระเป็ นการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กาหนด
 กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15.30 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นการโอนเงิน
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีธนาคารตามที่บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด
ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ผจู้ ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ชาระค่าจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
 กรณีจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. หรือ
เวลาปิ ด รับ เช็ค เคลีย ร์ริ่ง ของแต่ ละสาขา ผู้จ องซื้อ ช าระเงิน ค่ า จองซื้อ โดยช าระเป็ น เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้
ขีดคร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) กาหนด
 กรณีจองซือ้ ผ่านบริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตัง้ แต่
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 11.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้
จองซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ซึง่ จะต้องลงวันทีไ่ ม่
เกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านัน้ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารตามที่ บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนด
ทัง้ นี้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน
ภายในวันท าการถัด ไป โดยชื่ อเจ้าของเช็คต้ องเป็ นชื่ อเดี ยวกับผู้จองซื้ อ หรือชื่ อผู้ดูแล
รักษาผลประโยชน์ (Custodian) สาหรับกรณี ผ้จู องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ มอบอานาจให้
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ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน เท่านัน้ พร้อมระบุช่อื
นามสกุ ล ที่อ ยู่ และหมายเลขโทรศัพ ท์ท่ีส ามารถติด ต่ อ ได้ไ ว้ด้า นหลัง เช็ค แคชเชีย ร์เ ช็ค
หรือดร๊าฟท์
8.3.6 เอกสารประกอบการจองซือ้ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมจากหนังสือชีช้ วน)
(1)

ใบรับ รองการจองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ (ถ้ า มี) ซึ่ง ออกโดยบริษัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด

(2)

ใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์สาหรับผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT

(3)

หลักฐานการชาระเงิน ตามข้อ 8.3.5

(4)

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิ ุคคล) ตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชี
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600

(5)

เอกสารการแสดงตนของผู้จ องซื้อ โดยผู้จ องซื้อ แต่ ล ะประเภทจะต้ อ งแนบเอกสาร
ดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่อ อกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ อ ายุ ไ ม่เกิน 6 เดือ นก่ อ นวันจองซื้อ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่าง
ด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของ
นิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อ
ทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดง
ความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ อี านาจลงนาม พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาใบต่ างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี้ สาเนาเอกสาร
ประกอบที่ลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้อ งได้รบั การรับ รองลายมือชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้
จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรือผู้ให้คารับรอง
ความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้ าที่ของสถานทูต ไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้อง
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนัง สือ เดิน ทาง (แล้ว แต่ ก รณี ) ที่ย ัง ไม่ หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามของนิ ติบุคคล
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ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลายมือชื่อทีล่ งนาม
ในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการ
จองซือ้ แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไป
ตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์
(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับ
ลายมือชื่อทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ
8.4

บริษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) (GLAND)
ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่ วยทรัสต์และชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ตามจานวนที่ ราคาเสนอขาย
สุ ด ท้า ย ในวัน ที่ 18 - 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 และวัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 ตามวิธีก ารที่ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนด

9.

การคืนเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติ มจากหนังสือชี้ชวน)
9.1

9.2

ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้
เงื่อนไขทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
(1)

กรณีราคาเสนอขายสุดท้ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุด

(2)

กรณีท่ผี ู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ หรือผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ใช้
สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

(3)

กรณีผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้

(4)

ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่า
จองซือ้ ตามเช็คค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์

(5)

กรณีท่มี กี ารยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2.8.5 ของหนังสือชี้
ชวน

ขัน้ ตอนและวิธกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละรายซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ จะดาเนินการคืนเงิน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ โดย
(ก)

การโอนเงิน อัต โนมัติเ ข้า บัญ ชีใ นชื่อ ผู้จ องซื้อ กรณี ผู้จ องซื้อ ช าระด้ ว ยวิธี ห ัก เงิน อัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ตามประเภท
บัญชีทล่ี ูกค้าแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย กรณีผจู้ องซือ้
มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารทีใ่ ห้ไว้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
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(ข)

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย

(ค)

จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT ภายใน
10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย

(ง)

วิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ เห็นว่าเหมาะสม

โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่ างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่าง
ธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละ
รายมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว โดยจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ
7.50 ต่อปี อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT แล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจอง
ซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
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) หรือโอน
เงินเข้าบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีทล่ี กู ค้าแจ้งไว้ กรณีผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้
กับผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
(ข) การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้
(ค) จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่ปี รากฏในฐานข้อมูลผู้ ถอื
หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิของ GLANDRT

10.

ข้อมูลสาคัญอื่น
ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน

หน้า 20

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2
แผนที่บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ติดต่อคุณจิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศักดิ ์ หรือ คุณวศิน สุธรี ยงประเสริฐ
ฝ่ ายวาณิชธนกิจ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชัน้ 20 อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-658-6300 ต่อ 1711 หรือ 1781
โทรสาร : 02-658-6862

หน้า 21

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้อมูลสำคัญนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน
ซึ่ งเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ ยงของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้อง
ศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้จำกผู้จดั จำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์และ
ผู้จดั กำรกองทรัสต์ หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ บริ ษทั ยื่นต่อ
สำนักงำน 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

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN Retail Growth Leasehold REIT
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 นทรัส 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
เสนอขายต่ อ ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) ซึ่ง รวมถึงผู้ท่ไี ด้รบั
ลักษณะกำรเสนอขำย
สิท ธิจ องซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ท่ีเป็ น ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์เ ดิมของ CPNREIT
และ GLANDRT
ส่วนที่ 1 หน้า 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

จำนวนหน่ วยจองซื้อขัน้ ตำ่

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

สาหรับส่วนที่เป็ 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
่ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
เดิมของ CPNREIT
ส่วนที่ 2 เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ ซึง่ เป็ 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 ให้แก่นักลงทุนในแต่ ละประเภท ภายใต้ดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและผู้รบั ประกันการจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ โดยอาจพิจารณาเพิม่
หรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ (Claw Back/Claw Forward) แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากปั จจัย
ต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หน่วยทรัสต์ของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้
นี้ประสบความสาเร็จ ทัง้ นี้ ตราบเท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมาย และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 3 “ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์”
3.

วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุนในกำรเพิ่ มทุน
1) น าเงิน ที่ไ ด้จากการระดมทุน โดยการเพิ่มทุน ซึ่งรวมกับเงิน ที่จะได้จากการกู้ยืมเงิน และ/หรือ เงินทุน
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 ผู้จดั การกองทรัสต์อาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการ
ระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ บางโครงการตามลาดับ คือ (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา และ (2) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง รวมทัง้ อาจนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนบางส่วนไปชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าวข้างต้น เพื่อปรับโครงสร้างทุน
ของ CPNREIT ให้มีค วามเหมาะสม โดยภายหลังการลงทุ น ช าระหนี้ เงินกู้ยืม และหักค่ าใช้จ่ายอื่น 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 ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และ/หรือเพื่อใช้ในการชาระเงินกูย้ มื (Refinance) จากการเข้าลงทุนในโครงการอาคาร
สานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) โดยข้อกาหนดและเงื่อนไขของการกูย้ มื เงินตาม
ข้อเสนอเบือ้ งต้นที่ CPNREIT ได้รบั ในปั จจุบนั มีเงื่อนไขทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
ผูใ้ ห้ก้ ู
ผูก้ ้ ู
วัตถุประสงค์

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน
ทรัสตีกระทาในนาม CPNREIT
ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม รวมถึงชาระค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และ/หรือใช้ใน
การชาระเงินกูย้ มื (Refinance) ทีใ่ ช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และ/
หรือเพื่อใช้ในการชาระเงินกู้ยมื (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 จานวนตามที่ระบุใน
กำรชำระคืนเงิ นต้น
สัญญาเงินกูแ้ ละเอกสารทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ กองทรัสต์และผูใ้ ห้กจู้ ะตกลงกัน
ไม่มหี ลักประกัน
หลักประกันเงิ นกู้
เงื่ อ นไ ข ก ำ รป ฏิ บั ติ ตำม 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”
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5.

รำยละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิ ม
ปั จจุบนั 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

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

โครงการเซ็นทรัลพลาซา สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ สิทธิการ
พระราม 2/1
เช่าอสังหาริมทรัพย์และงาน
ระบบ กรรมสิทธิใน
์
/2
สังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สิทธิการเช่าที่ดนิ สิทธิการเช่า
พระราม 3
อสังหาริมทรัพย์ กรรมสิทธิ ์ใน
งานระบบและสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา สิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ สิทธิการ
ปิ่ นเกล้า
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 ทรัพ 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

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
และงานระบบจะเริ่มในวันที่ 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 (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 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) ของทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิ มสำหรับปี ล่ำสุด
และไตรมำสสะสมล่ำสุด

โครงกำร
ปี สิ้ นสุด
ปี สิ้ นสุด
/1
/2
(หน่ วย : ร้อยละ)
31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ร้อยละ 90.8
ร้อยละ 94.8
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ร้อยละ 71.0
ร้อยละ 90.0
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า (ส่วน
ร้อยละ 96.6
ร้อยละ 98.9
ศูนย์การค้า)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า (ส่วน
ร้อยละ 87.2
ร้อยละ 86.7
อาคารสานักงาน)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชีย งใหม่ แอร์
ร้อยละ 93.6
ร้อยละ 92.7
พอร์ต
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ร้อยละ 97.6/4
ร้อยละ 96.0
/5
/4
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ร้อยละ 93.4
ร้อยละ 91.1
โครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาว
ร้อยละ 95.5
ร้อยละ 98.3
เวอร์ส/7
โครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
ร้อยละ 100.0
ร้อยละ 100.0

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 98.1

ร้อยละ 99.2

ร้อยละ 89.6

ร้อยละ 86.9

ร้อยละ 94.4

ร้อยละ 94.8

ร้อยละ 97.9
ร้อยละ 88.8

ร้อยละ 96.9
ร้อยละ 61.6/6

ร้อยละ 98.6

ร้อยละ 89.5/8

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. อัตราการเข้าพักเฉลีย่ ในงวดไตรมาส 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 และลงทุนในโครงการอาคารสานักงานยู นิลเี วอร์ เฮ้าส์ ในวันที่ 2
มีนาคม 2563

5.2

ผลกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำของทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่เดิ มสำหรับปี ล่ำสุดและไตรมำสสะสมล่ำสุด
รำยกำร

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท)/3
รายได้สุ ท ธิจ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ (ล้า น
บาท)
อัตราการเช่าพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ (ร้อยละ)/5/6
พืน้ ทีใ่ ห้เช่ารวม (ตารางเมตร)
อัต ราส่ ว นรายได้ ค่ า เช่ า ต่ อ รายได้ จ าก
อสังหาริมทรัพย์/7
อัตราการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของผูเ้ ช่าเดิม/9
อัต ราการเข้าพักเฉลี่ย ของโรงแรม (ร้อ ย
ละ)
จานวนห้องพัก (ห้อง)

3,522

4,924

5,131

9 เดือนสิ้ นสุด
30 กันยำยน
2563/2
3,028/4

2,870

4,152

4,425

2,573/4

ร้อยละ 89.3
247,567

ร้อยละ 93.2
248,823

ร้อยละ 95.1
248,598

ร้อยละ 93.9
326,401

ร้อยละ 74.1

ร้อยละ 73.1

ร้อยละ 72.5

ร้อยละ 74.2/8

ร้อยละ 97.2

ร้อยละ 97.5

ร้อยละ 96.5

ร้อยละ 96.9

ร้อยละ 93.4/10

ร้อยละ 91.1

ร้อยละ 88.8

ร้อยละ 61.6/11

302/10

302

302

302/12

ปี สิ้ นสุด
ปี สิ้ นสุด
/1
31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561
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ปี สิ้ นสุด
31 ธันวำคม 2562

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. อัตราการเข้าพักเฉลีย่ ในงวดไตรมาส 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)
ทรัพย์สิน

ลักษณะกำรลงทุน

ระยะเวลำ
กำรเช่ำ

โครงการเซ็นทรัล
มารีนา

สิทธิการเช่า/เช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการ
เช่างานระบบ กรรมสิทธิ ์ใน
สังหาริมทรัพย์
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และงานระบบ กรรมสิทธิ ์ใน
สังหาริมทรัพย์

โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ลาปาง

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

หมำยเหตุ
1. มูลค่าการลงทุนของ CPNREIT ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ตามมติท่ปี 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
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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 สำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ 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 กี ารประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยวิธรี ายได้ (Income Approach) โดยวันที่วดั มูลค่าคือวันที่ท่คี าดว่าจะลงทุนในทรัพย์สิน ที่จะ
ลงทุนเพิม่ เติม (วันทีว่ ดั มูลค่า คือวันที่ 1 มกราคม 2564)
2. มูลค่าการลงทุนของ CPNREIT ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลู ค่าเพิม่ และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ตามมติท่ปี 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 การกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทุนใน
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 นวโน้มตลาดทุนในปั จจุบนั มีการ
ฟื้ นตัวทีด่ แี ม้จะยังมีความผันผวนอยู่บา้ ง แต่หากพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ CPNREIT ในไตรมาส 3 และไตร
มาส 4 ปี 2563 ทีผ่ ่านมา ก็อยู่ในช่วงทีก่ าลังฟื้ นตัว โดยคาดว่าน่าจะเป็ นโอกาสทีส่ ามารถระดมทุนได้ภายใต้สถานการณ์
ที่ตลาดทุนมีความผันผวนในปั จจุบนั ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวยังคงเป็ นไปตามแผนงานการลงทุนและการบริหาร
โครงสร้างเงินทุนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั 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 ราส่วนการกู้ยมื เงินต่อสินทรัพย์รวมในกรณีท่ไี 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 ) : ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร า ย ไ ด้ สุ ท ธิ จ า ก
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 ทีจ่ ะเข้าลงทุนเพิม่ เติมใช้ราคา
ทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

ทัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สาหรับ โครงการเซ็นทรัลมารีนาจะคงอยู่เ ป็ นการชัวคราว
่
โดยคาดว่าจะมีผลการดาเนิ นงานที่ฟ้ื 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
เงินจ่ายผู้ถือหน่ วย (Distribution Yield) กล่าวคือ ในกรณีท่ี 2 (ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิม่ เติม) จะมีประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย
(Distribution Yield) อยู่ทป่ี ระมาณ 1.4020 บาทต่อหน่ วย และร้อยละ 7.01 ตามลาดับ ซึง่ จะสูงกว่ากรณีท่ี 1 (ทรัพย์สนิ
ก่ อ นลงทุ น ตามมติท่ีป ระชุ ม วิสามัญ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ครัง้ ที่ 1/2562) ที่มีป ระมาณการเงิน จ่ า ยผู้ถือ หน่ ว ย (Cash
Distribution Per Unit) และประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่ วย (Distribution Yield) อยู่ท่ปี ระมาณ 1.3520 บาทต่อ
หน่วย และร้อยละ 6.76 ตามลาดับ และในกรณีท่ี 2 จะต่ากว่ากรณีเพิม่ เติมตามตารางด้านล่างทีม่ ปี ระมาณการเงินจ่ายผู้
ถือหน่ วย (Cash Distribution Per Unit) และประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถอื หน่ วย (Distribution Yield) อยู่ท่ปี ระมาณ
1.4964 บาทต่อหน่วย และร้อยละ 7.48 ตามลาดับ รายละเอียดตามทีป่ รากฏในตารางด้านล่าง
ทัง้ นี้ สาหรับประมาณการในกรณีทรัพย์สนิ ทีม่ ใี นปั จจุบนั ตามที่ปรากฏในกรณีเพิม่ เติมตามตารางด้านล่าง ซึ่ง
เป็ นกรณีทก่ี องทรัสต์เข้าลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์
เฮ้าส์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 และวันที่ 2 มีนาคม 2563 ตามลาดับ โดยเป็ นการดาเนินการเพียงบางส่วนตามแผนการ
ลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั 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 ที่สงู 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
จึงมีมาตรการในการช่วยเหลือผูเ้ ช่าโดยการให้ส่วนลดค่าเช่า อย่างไรก็ตาม ผู้จ ดั การกองทรัสต์คาดว่าผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จะคงอยู่ เ ป็ นการชัว่ คราว อีก ทัง้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มแี ผนงานในการบริหารโครงสร้างทุนให้มี อตั ราส่วนการกูย้ มื เงินต่อสินทรัพย์รวมทีล่ ดลงจากระดับ
ปั จจุบนั 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)
- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินปั นผล/2
- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินคืนทุน/2
ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย/3
สัด ส่ ว นการกู้ย ืม ของ CPNREIT ภายหลัง การ
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 สดงทรัพย์สนิ ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ซ่งึ ยังดาเนินการตามมติประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ โดยมีโครงสร้างเงินทุน
ชัวคราว
่
อันเป็ นผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อแผนการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สินของ
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 อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
วิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
2. การแยกรายการประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่ วยต่อหน่ วยเป็ นเงินปั นผลหรือเงินคืนทุน เป็ นเพียงสมมติฐานซึง่ ยังไม่รวมผลกระทบจากกาไร/ขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึ้น
จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หรือผลกระทบจากการบันทึกบัญชีของรายการที่มใิ ช่เงินสด ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ได้และทาให้มกี ารจ่ายเงินคืนทุน อย่างไรก็ตาม
ประมาณการเงินจ่ายรวมทีเ่ ป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หน่วยจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแยกรายการเป็ นเงินปั นผลหรือเงินคืนทุนดัง กล่าว
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
กาไรจากการลงทุนสุ ทธิตามสมมติฐานสาหรับ ช่วงเวลาประมาณการวัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐานราคาหน่ วยทรัส ต์
CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขายที่ 20 บาท/หน่วย เช่นเดียวกัน
4. สัดส่วนการกู้ยมื เงินนี้คานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT ภายหลังที่ลงทุนในทรัพย์สนิ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ ) อันเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่เี กี่ยวข้อง แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากไม่ถอื เป็ นการกู้ยมื ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี หากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) สัดส่วนการกูย้ มื เงินหลังการลงทุนของกรณีท่ี 2 และกรณีเพิม่ เติม จะมีมลู ค่าประมาณร้อยละ 39.9 และ 43.1 ตามลาดับ ทัง้ นี้ สัดส่วนการ
กูย้ มื ของ CPNREIT อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไปภายหลังการระดมทุนเพื่อชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ซึง่ ขึน้ อยู่
กับสัดส่วนโครงสร้างการระดมทุนในขณะนัน้
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นอกจากนี้ ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม คาดว่า CPNREIT จะเป็ นกองทรัสต์ทม่ี ขี นาดใหญ่
ที่สุ ด ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทัง้ ในแง่ ข องมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน หลัก และมู ล ค่ า ตามราคาตลาดของหน่ ว ยทรัส ต์ (Market
Capitalization) ซึ่งทาให้หน่ วยทรัสต์มสี ภาพคล่องในการซื้อขายหน่ วย และยังเป็ นกองทรัสต์ทค่ี ่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 เพิ่มเติม ประกอบกับการเติบโตจากผลการดาเนิน งานของทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาอัตราผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั ประกอบกับปั จจัยเชิงคุณภาพอื่น 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 ุดเด่นที่สามารถดึงดูดลูกค้าและแข่งขันได้กบั 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 ารคานึงถึงปั จจัยจากผลกระทบของ
สถานการณ์ปัจจุบนั ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว เพื่อให้เกิดความมันใจยิ
่ ง่ ขึน้ CPN ยังคงให้
การสนับสนุนโดยตกลงทีจ่ ะลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ตงั ้ แต่วนั ที่ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุน
เพิ่มเติม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (“ระยะเวลำให้ควำมช่ วยเหลือ”) หาก (ก) กาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทน
ผู้ บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (EBITDA before deducting Property Management Fees) ของทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วที่
CPNREIT ได้รบั ตามระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ต่ ากว่า (ข) ประมาณการกาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผู้บริหาร
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) = กาไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ (EBITDA before deducting Property Management Fees) ของทรัพย์สนิ
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 รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่า
พืน้ ที่ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ จะจัดการและบริหารงานที่เกีย่ วข้องกับอสังหาริม
ทรัพย์ ได้แก่ การนาทรัพย์สนิ ไปจัดหาประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพืน้ ที่ รวมถึงการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้เช่า
พืน้ ที่ ตามนโยบายและแผนธุรกิจของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ การจัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ทีภ่ ายในโครงการ การติดต่อ ประสานงาน
และอานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ การจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการเพื่อนาส่ง CPNREIT ตลอดจนการบารุงรักษา
และซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพทีด่ แี ละพร้อมจัดหาประโยชน์ ทัง้ นี้ CPNREIT จะเข้าทา
สัญญาเช่ากับผูเ้ ช่าพืน้ ที/่ ผูร้ บั บริการโดยตรง โดยสัญญาที่ CPNREIT จะเข้าทาโดยส่วนใหญ่ จะมีความเป็ นมาตรฐาน
โ ด ย มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ห ลั ก ข อ ง สั ญ ญ า ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น ส า ห รั บ ผู้ เ ช่ า พื้ น ที่ แ ล ะ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร
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 ซึ่งสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวมีอายุสญ
ั 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 โดยมีก ารคิด ค่ า เช่ า ทัง้ ในรูป แบบค่ า เช่ า คงที่ (Fixed Rent) และค่ า เช่ า แปรผัน (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
รายละเอียดกาไรจากการลงทุน สุทธิตามสมมติฐานสาหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 หน้า 13
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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)
- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินปั นผล/2
- ประมาณเงินจ่ายในรูปแบบเงินคืนทุน/2
ประมาณการอัตราเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วย/3
สัดส่วนการกู้ยมื ของ CPNREIT ภายหลังการ
ลงทุน

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

หมำยเหตุ
1. เป็ นกรณีท่แี สดงทรัพย์สนิ ในปั จจุบนั ของกองทรัสต์ซ่งึ ยังดาเนินการตามมติประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562 ไม่แล้วเสร็จ โดยมีโครงสร้างเงินทุน
ชัวคราว
่
อันเป็ นผลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อแผนการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ โดยทีก่ องทรัสต์ได้เข้าลงทุนในโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์ เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2563
และวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยมื ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ การลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนในทรัพย์สนิ บางส่วนที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2562
2. การแยกรายการประมาณการเงินจ่ายผูถ้ อื หน่วยต่อหน่ วยเป็ นเงินปั นผลหรือเงินคืนทุน ยังไม่รวมผลกระทบจากกาไร/ขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ อย่างไรก็ตาม ประมาณการเงินจ่ายรวมทีเ่ ป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หน่วยจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแยกรายการเป็ นเงินปั นผลหรือเงินคืนทุนดังกล่าว
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
กาไรจากการลงทุนสุ ทธิตามสมมติฐานสาหรับ ช่วงเวลาประมาณการวัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งใช้สมมติฐานราคาหน่ วยทรัส ต์
CPNREIT ทีอ่ อกและเสนอขายที่ 20 บาท/หน่วย เช่นเดียวกัน
4. สัดส่วนการกู้ยมื เงินนี้คานวณจากมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของ CPNREIT ภายหลังที่ลงทุนในทรัพย์สนิ แล้วเสร็จ ซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ ) อันเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีท่เี กี่ยวข้อง แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (Lease Liability) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) เนื่องจากไม่ถอื เป็ นการกู้ยมื ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ดี หากไม่รวมมูลค่าทรัพย์สนิ จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) สัดส่วนการกูย้ มื เงินหลังการลงทุนของกรณีท่ี 2 และกรณีเพิม่ เติม จะมีมลู ค่าประมาณร้อยละ 39.9 และ 43.1 ตามลาดับ ทัง้ นี้ สัดส่วนการ
กูย้ มื ของ CPNREIT อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไปภายหลังการระดมทุนเพื่อชาระค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ในปี 2568 ซึง่ ขึน้ อยู่
กับสัดส่วนโครงสร้างการระดมทุนในขณะนัน้

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.

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่ เรียก
เก็บจำก CPNREIT

เพดำนร้อยละต่อปี หรือภำยหลัง
กำรทำธุรกรรมในแต่ละครัง้

ค่าธรรมเนียมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม แต่ทงั ้ นี้จะ
ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปี ในปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิม่
ร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน)
ค่ า ธรรมเนี ย มทรัส ตีแ ละผู้ เ ก็บ รัก ษา ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม แต่ทงั ้ นี้จะ
ทรัพย์สนิ
ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
จัดการกองทุนรวมหรือค่าธรรมเนียมตราสารอืน่ ใดที่
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าลงทุนและได้พจิ ารณาเข้า
ลงทุน เนื่องจากการรับหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมหรือผู้
ออกตราสารดังกล่าวโดยทรัสตี
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอน่ื ใดใน
ทานองเดียวกัน)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ตามทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด
ค่าธรรมเนียมผูใ้ ห้บริการอื่น ๆ รวมทัง้
ที่ ป รึ ก ษาอื่ น ๆ เช่ น ค่ า ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย ค่าทนายความ
ค่ าธร ร มเนี ย มใน การ จั ด จ าห น่ า ย
หน่ ว ยทรัส ต์ และค่ า นายหน้ า : ส าหรับ
การออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้
แรก และสาหรับการเสนอขายเพิม่ เติม
เพื่อ เพิ่มเงิน ทุน ของกองทรัสต์ในคราว
ต่อ ๆ ไป
ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น การ
จัดการอสังหาริมทรัพ ย์ข องกองทรัสต์
เช่ น ค่ าใช้จ่ า ยที่เ กี่ย วกับ พนักงาน (ที่
ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ข องทรั พ ย์ ส ิ น
เฉพาะในส่ ว นที่ก องทรัส ต์ CPNREIT
เข้ า ลงทุ น ) ค่ า ใช้ จ่ า ยส านั ก งาน ค่ า
อุปกรณ์สานักงาน ค่าจัดเตรียมระบบใน
ก า ร จั ด ก า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ค่ า
ดาเนินการ ค่าบารุงรักษา ค่าซ่อมแซม
ค่าปรับปรุง ค่าต่อเติม ค่าสาธารณูปโภค
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท า ง ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
ทานองเดียวกัน
ค่าเบีย้ ประกัน

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
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เมือ่ เกิดรายการ
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ลำดับ
9.

10.
11.

ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่ เรียก
เก็บจำก CPNREIT

เพดำนร้อยละต่อปี หรือภำยหลัง
กำรทำธุรกรรมในแต่ละครัง้

ภาษี ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า อากรแสตมป์
และค่ านายหน้ าที่เกี่ย วกับการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ หรือการเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รายละเอียดค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เป็ นไปตามที่ปรากฎในส่วนที่ 2
ข้อ 11 "ค่ าธรรมเนีย ม และค่ าใช้จ่ายที ่
เรียกเก็บจากกองทรัสต์”

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชีกอ่ นหน้า
ตามทีน่ ายทะเบียนหน่วยทรัสต์กาหนด ตามทีต่ ลาด
หลักทรัพย์กาหนด หรือ ตามทีจ่ ่ายจริง

รอบและ
ระยะเวลำ
ที่เรียกเก็บ
เมือ่ เกิดรายการ

เมือ่ เกิดรายการ
เมือ่ เกิดรายการ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.11 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทรัสต์”
12.

เงื่อนไขกำรยกเลิ กกำรเสนอขำยหน่ วยทรัสต์

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

(2)

(3)

(4)
(5)

มูลค่าหน่ วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับเงินทีก่ องทรัสต์กนั ไว้เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และมูลค่าเงิน
กูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทร่ี ะบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสือชีช้ วน โดยให้ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ จานวนหรือบางส่วน
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี CPNREIT ระดมทุนได้ไม่เพียงพอ ผู้จดั การกองทรัสต์อาจใช้ดุลยพินิจในการใช้เงินที่
ได้รบั จากการระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ บางโครงการตามลาดับ คือ (1) โครงการเซ็นทรัลมารีนา
และ (2) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาปาง รวมทัง้ อาจนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนบางส่วนไปชาระหนี้
เงินกูด้ งั กล่าวข้างต้น เพื่อปรับโครงสร้างทุนของ CPNREIT ให้มคี วามเหมาะสม โดยภายหลังการลงทุน
ชาระหนี้เงินกู้ยืม และหักค่าใช้จ่ายอื่น 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 วยทรัสต์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อรวมกับจานวน
หน่วยทรัสต์ทถ่ี อื อยู่เดิม (ถ้ามี) ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยให้ยกเลิกการเสนอการ
ขายเฉพาะส่วนทีเ่ กินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั 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 ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงดังต่ อไปนี้ อย่ าง
รอบคอบก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงความเสีย่ งสาคัญของการลงทุนในหน่ วยทรัสต์โดยสรุปเท่านัน้
เนื้อหาในรายละเอียดของปั จจัยความเสีย่ งโปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน ส่วนที่ 2.6 “ปั จจัยความเสียง”
่
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
ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการของ CPNREIT ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กบั ความสามารถของผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ในการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่ CPNREIT ลงทุน/จะเข้าลงทุน
CPNREIT ต้องพึ่งพาบุคลากรทีม่ คี วามชานาญและประสบการณ์ ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการ
ดาเนินการจัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ความเสีย่ งจากการทีส่ ญ
ั ญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รบั การต่อออกไป เมื่อครบกาหนดอายุ หรือ
แม้จะมีการต่อสัญญาออกไป ข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้สญ
ั ญาฉบับ ใหม่หรือทีจ่ ะต่อออกไป 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 งจากความสามารถในการชาระค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่าพืน้ ทีใ่ นศูนย์การค้าและอาคาร
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

ส่วนที่ 1 หน้า 17

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

(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) ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่อี าจเกิดขึ้น 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 งในสิทธิการใช้ทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของโครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
และโครงการอาคารสานักงานยูนิลเี วอร์ เฮ้าส์
ความเสีย่ งจากการทีโ่ ครงการอาคารสานักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสานักงานยูนิลี
เวอร์ เฮ้าส์ เป็ นโครงการย่อยภายในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
ความเสีย่ งจากกรณีการถูกเวนคืนทีด่ นิ
ทรัพ ย์ สิน ที่ CPNREIT ลงทุ น /จะเข้า ลงทุ น อยู่ ภ ายใต้บ ัง คับ ของหลัก เกณฑ์ท างกฎหมายเกี่ย วกับ
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 ไม่ว่าในปั จจุบนั หรือในอนาคต
สมมติฐานในประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดกาไรจากการลงทุนสุทธิ
ของการลงทุนตามสมมติฐานมีความไม่แน่ นอน และขึน้ อยู่กบั ความเสีย่ งและความไม่แน่ นอนทางธุรกิจ
เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องและการแข่งขัน ซึง่ อาจส่งผลให้ผลประกอบการทีแ่ ท้จริงแตกต่าง
จากทีป่ ระมาณการไว้อย่างมีนยั สาคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าทีไ่ ด้ลงทุนใน CPNREIT
ความเสีย่ งจากการที่ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT

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
ครบตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
(11) ความเสีย่ งจากการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ)
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ใบจองซือ้ สาหรั บประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิมของ GLANDRT

ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขที่

แผ่ นที่ 1 สาหรับตัวแทน

CPNREIT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

ใบจองซื ้อเลขที่

ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”)

การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมจานวนประมาณ 88,887,396 หน่ วย
แก่ ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมของ GLANDRT ที่อัตราส่ วน 5.6225 หน่ วยทรัสต์ เดิม ต่ อ 1 หน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติม
เรียน บริษัท ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด (“ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ”)
วันที่จองซือ้ …….....……………......................
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .......................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล  อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านเลขที่ .................................... หมูท่ ่ี ................... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ....................................................................... แขวง/ตาบล ................................................................................
เขต/อาเภอ ...................................................................................... จังหวัด ..................………………………............................ รหัสไปรษณีย์ ........................................................ โทรศัพท์ .........................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................................................................................................................................ อีเมล์ ...........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าวให้ ระบุที่อยู่ในประเทศเจ้ าของสัญชาติ)  ที่อยู่เดียวกับที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่ ............................. หมูท่ ี่ ...........................
ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ….................................... แขวง/ตาบล ....................................... เขต/อาเภอ ….................................... จังหวัด …................................... รหัสไปรษณีย์ …............................... ประเทศ …..............................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบุประเภทของอาชีพที่ชดั เจน) .........................................…........................................... แหล่งที่มาของรายได้  ในประเทศ  ต่างประเทศ
สัญชาติ ....…...................................................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............….........................………………………..... ประเภทของการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
แหล่งที่มาของรายได้ จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) ………………………………… ชื่อและสถานที่ตงของที
ั้
่ทางาน/สถานที่ประกอบกิจการ ...................……........................………...................................................………………….....
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ ในการจองซื ้อ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได้ จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………….
นิติบคุ คล :  เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) ……………….………………………………………………………… มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ดังนี ้

จานวนหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมที่จองซือ้ (หน่ วย)
(หน่ วย)

ราคาเสนอขาย (บาทต่ อหน่ วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ
ที่รำคำเสนอขำยสูงสุดที่ 19.50 บำทต่อหน่ วย
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวโดย (ในกรณีที่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน)
 เงินสด  เงินฝาก  เงินโอน  เงินโอนบาทเนต  การหักเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)  หักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์
ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่………...……………….. สัง่ จ่ายบัญชีตามที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์กาหนด
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 ในกรณีท่ มี ีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์……......….....………………….……………
……………………………….….……………….….....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบัญชี…………................…..……………………..………......................เลขที่………….........…….…………ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบทรัสต์ในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
 ในกรณีท่ ไี ม่ มีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนหน่วยทรัสต์ในภายหลังผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรื อ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้ วย
 ให้ ออกใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบทรัสต์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ ตามวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ GLANDRT ที่มีสิทธิ
การจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (Book Close) ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม”) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ได้ รับการจัดสรร
คาเตือน กรณีที่ (ก) ชื่อผู้จองซื ้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือ (ข) ข้ อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์แทนและจัดส่งใบทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งจะทา
ให้ ผ้ จู องซื ้อไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ได้ ทนั วันแรกที่หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีดงั กล่าว
กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยวิธีการ ดังนี ้ (กรุณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน)
้
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ............................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร……………………….…………… (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกเป็ นเช็ค
ขีดคร่อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) ประเภทบัญชี…………………………...….. เลขที่…………….….………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง) ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
(เฉพาะผู้ที่จองซื ้อ่ผานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้
 โอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้ าบัญชีในชื่อผู้จองซื ้อ หรือโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ กรณีผ้ จู องซื ้อชาระด้ วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ หรือโดยการหักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ และมีบญ
ั ชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ ไว้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรณีที่ชื่อผู้จองซื ้อไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือผู้จองซื ้อไม่แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกหรือไม่รับรองสาเนาถูกต้ องในสาเนาบั ญชีเงินฝากหน้ าแรก หรือในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืน
เงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้ าบัญชีในชื่อผู้จองซือ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ด้ วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามของผู้จองซือ้ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่
ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสตเดิม
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ ว และ  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนในรูปแบบ ( หนังสือ  ซีดี)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวนและได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ ว (รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ ใส่
เครื่องหมายใดๆ)
ในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง* ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อ โปรดระบุ................................................................................................................................................................................................
* ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ า ของที่แท้ จริ งหรื อมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้ า หรื อบุคคลที่ลกู ค้ าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้ อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง

 ข้ าพเจ้ าผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชี ้ชวน และรับทราบระดับความเสีย่ งของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์
CPN รีเทล โกรท มีความเสีย่ งอยู่ในระดับ 8
 ข้ าพเจ้ าได้ ผ่านขั ้นตอนการดาเนินการทาความรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และได้ เปิ ดเผยและส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ มีความจาเป็ นต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทั ้งนี ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ ดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ครัง้ นี ้ ทั ้งนี ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน โดยข้ าพเจ้ ารับรองว่าการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของข้ าพเจ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนและเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายกาหนด ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ ตกลงและรับทราบว่า ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ มีสทิ ธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อ หากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื ้อหน่วยทรัสต์ จานวนดังกล่าว หรือในจานวนตามที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้ และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ปฏิเสธการจองซื ้อไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนดและข้ อความใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน และข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รีเทล โกรท ทั ้งที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึง่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือจะเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่มีการซื ้อหน่วยทรัสต์ และมิได้ เป็ นบุคคลสัญชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S)
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าสถาบันการเงิ น และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ า รวมถึง
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ าให้ แก่ (ก) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ข) CPNREIT และ/หรือ (ค) ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
 การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 ข้ าพเจ้ าตกลง (หรือทาให้ แน่ใจได้ ว่าลูกค้ าที่ข้าพเจ้ าดาเนินการแทนในฐานะนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์) ยอมปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดห้ ามการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ข้ าพเจ้ าได้ อ่าน รับทราบและเข้ าใจดีว่า (หรือในกรณีบริษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์เป็ นผู้กระทาการในนามของลูกค้ า ลูกค้ าได้ ยืนยันต่อบริษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ว่าได้ อ่าน รับทราบและเข้ าใจดีว่า) (1) การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN รี เทล โกรท กระทาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของกฎหมายหลักทรัพย์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 ("กฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา") ให้ แก่บุคคลที่มิใช่บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กัน โดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ (2)
หน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท มิได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ ของมลรัฐหรื อรัฐใด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อประเทศอื่นใด (นอกจากภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย) และจะไม่ถกู เสนอขายหรือจาหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ ของ “บุคคลสัญชาติอเมริ กนั ” หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ที่การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมอาจเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือ เป็ นผลให้ ผ้ ู
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ า (ก) มิได้ เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกนั และมิได้ เป็ นผู้มีภูมิลาเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) เป็ นบริษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ (Broker-dealer) ซึง่ กระทาการในนามของลูกค้ าของตน และลูกค้ าผู้จองซื ้อของตนได้ ยืนยันกับบริษัทว่า (1) ลูกค้ าดังกล่าวมิ ได้
เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกนั ทั ้งนี ้ คานิยามในย่อหน้ านี ้ให้ มีความหมายตามที่กาหนดในกฎ Regulation S
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า หากข้ าพเจ้ าไม่สามารถยืนยันในลักษณะข้ อใดข้ อหนึ่งตามที่กล่าวข้ างต้ นหรือที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมว่า ข้ าพเจ้ าจะไม่สามาถจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ข้ าพเจ้ าตกลงว่าในอนาคตหากข้ าพเจ้ าตัดสินใจเสนอขาย ขายต่อ จานา หรื อโอนโดยประการอื่นใดซึ่งหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม การเสนอขาย ขายต่อ จานาหรื อโอนโดยประการอื่นซึ่งหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวจะต้ องกระทาโดยให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา และกฎหมาย
หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ใช้ บงั คับ โดยเสนอขาย ขายต่อ จานา หรือโอนโดยประการอื่นภายนอกประเทศสหรัฐอเมริ กาเท่านั ้น ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึง่ ข้ าพเจ้ าทราบว่ามิได้ เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกัน (ตามคานิยามของกฎ Regulation S) โดยเป็ นธุรกรรมซึ่งเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎข้ อ Rule 903 หรือ Rule
904 ของกฎ Regulation S ทั ้งนี ้ ธุรกรรมในแต่ละกรณีข้างต้ นต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับ
ข้ อสงวนสิทธิของผู้เสนอขายหน่ วยทรั สต์ /ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรั สต์
ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ มีข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจาเป็ นจะต้ องปฎิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ สงวนสิทธิที่จะปฎิบัติการและดาเนินการต่าง ๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั ้น ซึง่ รวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การหักภาษี
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนมีสทิ ธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฎิบตั ิตามข้ อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่ างประเทศดังกล่าว

ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ การลงทุนมีความเสี่ยง
และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ ควรอ่ านหนังสือชีช้ วน หรือเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ อย่างรอบคอบด้ วย

ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซื ้อ/ผู้รับมอบอานาจ
(………………………………………………………….)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้ าที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้พบว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยั นและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้
จองซือ้ ด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นีไ้ ม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ ่อไปในอนาคต ผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ประเภทผู้ลงทุน
ระดับความเสี่ยงลูกค้า
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
ผลการประเมิน
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซื ้อ/ผู้รับมอบอานาจ
<=12
<=14
ความเสี่ยงต่า
1

13-18
19-24
25-30
>=31

15-21
22-29
30-36
>=37

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูงมาก

1-4
1-5
1-7
1-8






(………………………..……………….…………)
หมายเหตุ สาหรับผู้จองซื ้อที่ประเมินความเสี่ยงได้ ต่ากว่าระดับความเสี่ยงของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เท่านัน้

สาหรับเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล ลงชื่อ................................................................................................................................ ผู้บนั ทึกข้ อมูล/เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ ลงชื่อ.......................................................................................................... (ตัวบรรจง)
ผู้แนะนาการลงทุน ลงชื่อ………………………………..………………………………………….....……….….(ตัวบรรจง) เลขที่ทะเบียน……………………………… รหัสพนักงาน……………...………………………รหัสสาขา ………………………………
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9999

ใบจองซือ้ สาหรั บประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิมของ GLANDRT

ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขที่

แผ่ นที่ 2 สาหรับสาขาที่รับจอง

CPNREIT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

ใบจองซื ้อเลขที่

ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”)

การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมจานวนไม่ เกิน 88,887,396 หน่ วย
แก่ ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมของ GLANDRT ที่อัตราส่ วน 5.6225 หน่ วยทรัสต์ เดิม ต่ อ 1 หน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติม
เรียน บริษัท ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด (“ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ”)
วันที่จองซือ้ …….....……………......................
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .......................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล  อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านเลขที่ .................................... หมูท่ ่ี ................... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ....................................................................... แขวง/ตาบล ................................................................................
เขต/อาเภอ ...................................................................................... จังหวัด ..................………………………............................ รหัสไปรษณีย์ ........................................................ โทรศัพท์ .........................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................................................................................................................................ อีเมล์ ...........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าวให้ ระบุที่อยู่ในประเทศเจ้ าของสัญชาติ)  ที่อยู่เดียวกับที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่ ............................. หมูท่ ี่ ...........................
ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ….................................... แขวง/ตาบล ....................................... เขต/อาเภอ ….................................... จังหวัด …................................... รหัสไปรษณีย์ …............................... ประเทศ …..............................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบุประเภทของอาชีพที่ชดั เจน) .........................................…........................................... แหล่งที่มาของรายได้  ในประเทศ  ต่างประเทศ
สัญชาติ ....…...................................................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............….........................………………………..... ประเภทของการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
แหล่งที่มาของรายได้ จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) ………………………………… ชื่อและสถานที่ตงของที
ั้
่ทางาน/สถานที่ประกอบกิจการ ...................……........................………...................................................………………….....
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ ในการจองซื ้อ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได้ จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………….
นิติบคุ คล :  เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) ……………….………………………………………………………… มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ดังนี ้

จานวนหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมที่จองซือ้ (หน่ วย)
(หน่ วย)

ราคาเสนอขาย (บาทต่ อหน่ วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ
ที่รำคำเสนอขำยสูงสุดที่ 19.50 บำทต่อหน่ วย
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวโดย (ในกรณีที่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน)
 เงินสด  เงินฝาก  เงินโอน  เงินโอนบาทเนต  การหักเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)  หักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์
ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่………...……………….. สัง่ จ่ายบัญชีตามที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์กาหนด
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 ในกรณีท่ มี ีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์……......….....………………….……………
……………………………….….……………….….....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบัญชี…………................…..……………………..………......................เลขที่………….........…….…………ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบทรัสต์ในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
 ในกรณีท่ ไี ม่ มีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนหน่วยทรัสต์ในภายหลังผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ อ งเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรื อ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้ วย
 ให้ ออกใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบทรัสต์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ ตามวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ GLANDRT ที่มีสิทธิ
การจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (Book Close) ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม”) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ได้ รับการจัดสรร
คาเตือน กรณีที่ (ก) ชื่อผู้จองซื ้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือ (ข) ข้ อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ ระบุร หัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์แทนและจัดส่งใบทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งจะทา
ให้ ผ้ จู องซื ้อไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ได้ ทนั วันแรกที่หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีดงั กล่า ว
กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยวิธีการ ดังนี ้ (กรุณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน)
้
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ............................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร……………………….…………… (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกเป็ นเช็ค
ขีดคร่อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) ประเภทบัญชี…………………………...….. เลขที่…………….….………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง) ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
(เฉพาะผู้ที่จองซื ้อ่ผานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้
 โอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้ าบัญชีในชื่อผู้จองซื ้อ หรือโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ กรณีผ้ จู องซื ้อชาระด้ วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ หรือโดยการหักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ และมีบญ
ั ชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ ไว้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรณีที่ชื่อผู้จองซื ้อไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือผู้จองซื ้อไม่แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกหรือไม่รับรองสาเนาถูกต้ องในสาเนาบั ญชีเงินฝากหน้ าแรก หรือในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืน
เงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้ าบัญชีในชื่อผู้จองซือ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ด้ วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามของผู้จองซือ้ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่
ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสตเดิม
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ ว และ  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนในรูปแบบ ( หนังสือ  ซีดี)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวนและได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ ว (รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ ใส่
เครื่องหมายใดๆ)
ในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง* ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อ โปรดระบุ................................................................................................................................................................................................
* ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ า ของที่แท้ จริ งหรื อมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้ า หรื อบุคคลที่ลกู ค้ าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้ อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง

 ข้ าพเจ้ าผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชี ้ชวน และรับทราบระดับความเสีย่ งของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์
CPN รีเทล โกรท มีความเสีย่ งอยู่ในระดับ 8
 ข้ าพเจ้ าได้ ผ่านขั ้นตอนการดาเนินการทาความรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และได้ เปิ ดเผยและส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ มีความจาเป็ นต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทั ้งนี ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ ดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ครัง้ นี ้ ทั ้งนี ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื อ้
หน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน โดยข้ าพเจ้ ารับรองว่าการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของข้ าพเจ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนและเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายกาหนด ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ ตกลงและรับทราบว่า ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ มีสทิ ธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อ หากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื ้อหน่วยทรัสต์ จานวนดังกล่าว หรือในจานวนตามที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้ และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ปฏิเสธการจองซื ้อไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนดและข้ อความใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน และข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รีเทล โกรท ทั ้งที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึง่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือจะเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่ มีการซื ้อหน่วยทรัสต์ และมิได้ เป็ นบุคคลสัญชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S)
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าสถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ า รวมถึง
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ าให้ แก่ (ก) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ข) CPNREIT และ/หรือ (ค) ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
 การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 ข้ าพเจ้ าตกลง (หรือทาให้ แน่ใจได้ ว่าลูกค้ าที่ข้าพเจ้ าดาเนินการแทนในฐานะนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์) ยอมปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดห้ ามการจาหน่า ยหลักทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ข้ าพเจ้ าได้ อ่าน รับทราบและเข้ าใจดีว่า (หรือในกรณีบริษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์เป็ นผู้กระทาการในนามของลูกค้ า ลูกค้ าได้ ยืนยันต่อบริษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ว่าได้ อ่าน รับทราบและเข้ าใจดีว่า) (1) การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN รี เทล โกรท กระทาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของกฎหมายหลักทรัพย์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 ("กฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา") ให้ แก่บุคคลที่มิใช่บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กัน โดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ (2)
หน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท มิได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ ของมลรัฐหรื อรัฐใด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อประเทศอื่นใด (นอกจากภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย) และจะไม่ถกู เสนอขายหรือจาหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ ของ “บุคคลสัญชาติอเมริ กนั ” หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ที่การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมอาจเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือ เป็ นผลให้ ผ้ ู
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ า (ก) มิได้ เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกนั และมิได้ เป็ นผู้มีภูมิลาเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) เป็ นบริษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ (Broker-dealer) ซึง่ กระทาการในนามของลูกค้ าของตน และลูกค้ าผู้จองซื ้อของตนได้ ยืนยันกับบริษัทว่า (1) ลูกค้ าดังกล่าวมิ ได้
เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกนั ทั ้งนี ้ คานิยามในย่อหน้ านี ้ให้ มีความหมายตามที่กาหนดในกฎ Regulation S
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า หากข้ าพเจ้ าไม่สามารถยืนยันในลักษณะข้ อใดข้ อหนึ่งตามที่กล่าวข้ างต้ นหรือที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมว่า ข้ าพเจ้ าจะไม่สามาถจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ข้ าพเจ้ าตกลงว่าในอนาคตหากข้ าพเจ้ าตัดสินใจเสนอขาย ขายต่อ จานา หรื อโอนโดยประการอื่นใดซึ่งหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม การเสนอขาย ขายต่อ จานาหรื อโอนโดยประการอื่นซึ่งหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวจะต้ องกระทาโดยให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา และกฎหมาย
หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ใช้ บงั คับ โดยเสนอขาย ขายต่อ จานา หรือโอนโดยประการอื่นภายนอกประเทศสหรัฐอเมริ กาเท่านั ้น ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึง่ ข้ าพเจ้ าทราบว่ามิได้ เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกัน (ตามคานิยามของกฎ Regulation S) โดยเป็ นธุรกรรมซึ่งเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎข้ อ Rule 903 หรือ Rule
904 ของกฎ Regulation S ทั ้งนี ้ ธุรกรรมในแต่ละกรณีข้างต้ นต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับ
ข้ อสงวนสิทธิของผู้เสนอขายหน่ วยทรั สต์ /ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรั สต์
ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ มีข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจาเป็ นจะต้ องปฎิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ สงวนสิทธิที่จะปฎิบัติการและดาเนินการต่าง ๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั ้น ซึง่ รวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การหักภาษี
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนมีสทิ ธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฎิบตั ิตามข้ อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่ างประเทศดังกล่าว

ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ การลงทุนมีความเสี่ยง
และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ ควรอ่ านหนังสือชีช้ วน หรือเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ อย่างรอบคอบด้ วย

ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซื ้อ/ผู้รับมอบอานาจ
(………………………………………………………….)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้ าที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้พบว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้
จองซือ้ ด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นีไ้ ม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ ่อไปในอนาคต ผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ประเภทผู้ลงทุน
ระดับความเสี่ยงลูกค้า
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
ผลการประเมิน
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซื ้อ/ผู้รับมอบอานาจ
<=12
<=14
ความเสี่ยงต่า
1

13-18
19-24
25-30
>=31

15-21
22-29
30-36
>=37

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูงมาก

1-4
1-5
1-7
1-8






(………………………..……………….…………)
หมายเหตุ สาหรับผู้จองซื ้อที่ประเมินความเสี่ยงได้ ต่ากว่าระดับความเสี่ยงของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เท่านัน้

สาหรับเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล ลงชื่อ................................................................................................................................ ผู้บนั ทึกข้ อมูล/เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ ลงชื่อ.......................................................................................................... (ตัวบรรจง)
ผู้แนะนาการลงทุน ลงชื่อ………………………………..………………………………………….....……….….(ตัวบรรจง) เลขที่ทะเบียน……………………………… รหัสพนักงาน……………...………………………รหัสสาขา ………………………………
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9999

ใบจองซือ้ สาหรั บประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิมของ GLANDRT

ใบจองซื ้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านัน้

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขที่

แผ่ นที่ 3 สาหรับผู้จองซือ้

CPNREIT มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8

ใบจองซื ้อเลขที่

ใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”)

การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมจานวนไม่ เกิน 88,887,396 หน่ วย
แก่ ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมของ GLANDRT ที่อัตราส่ วน 5.6225 หน่ วยทรัสต์ เดิม ต่ อ 1 หน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติม
เรียน บริษัท ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จากัด (“ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ”)
วันที่จองซือ้ …….....……………......................
ข้ อมูลผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน
 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

เลขทะเบียนนิติบคุ คล.....................................................................................

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
 นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว

เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .......................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล ........................................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล  อื่นๆ ............................................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านเลขที่ .................................... หมูท่ ่ี ................... ตรอก/ซอย .............................................................. ถนน ....................................................................... แขวง/ตาบล ................................................................................
เขต/อาเภอ ...................................................................................... จังหวัด ..................………………………............................ รหัสไปรษณีย์ ........................................................ โทรศัพท์ .........................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................................................................................................................................ อีเมล์ ...........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน/ทะเบียนนิติบคุ คล (กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าวให้ ระบุที่อยู่ในประเทศเจ้ าของสัญชาติ)  ที่อยู่เดียวกับที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) เลขที่ ............................. หมูท่ ี่ ...........................
ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ….................................... แขวง/ตาบล ....................................... เขต/อาเภอ ….................................... จังหวัด …................................... รหัสไปรษณีย์ …............................... ประเทศ …..............................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบคุ คล) ...………………....................................... อาชีพ (ระบุประเภทของอาชีพที่ชดั เจน) .........................................…........................................... แหล่งที่มาของรายได้  ในประเทศ  ต่างประเทศ
สัญชาติ ....…...................................................... เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ............….........................………………………..... ประเภทของการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
แหล่งที่มาของรายได้ จากต่างประเทศ :  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) ………………………………… ชื่อและสถานที่ตงของที
ั้
่ทางาน/สถานที่ประกอบกิจการ ...................……........................………...................................................………………….....
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ ในการจองซื ้อ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ) : บุคคลธรรมดา :  เงินออม  ธุรกิจส่วนตัว  เงินเดือน  รายได้ จากการลงทุน/มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………….
นิติบคุ คล :  เงินจากธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) ……………….………………………………………………………… มีความประสงค์ขอจองซื ้อและขอให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ดังนี ้

จานวนหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมที่จองซือ้ (หน่ วย)
(หน่ วย)

ราคาเสนอขาย (บาทต่ อหน่ วย)

รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ (บาท)

จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ
ที่รำคำเสนอขำยสูงสุดที่ 19.50 บำทต่อหน่ วย
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวโดย (ในกรณีที่ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน)
 เงินสด  เงินฝาก  เงินโอน  เงินโอนบาทเนต  การหักเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS)  หักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์  เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊ าฟท์
ธนาคาร……………………………………….. สาขา……………………..………………….. หมายเลขเช็ค………………………… ลงวันที่………...……………….. สัง่ จ่ายบัญชีตามที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์กาหนด
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้: (ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน)
้
 ในกรณีท่ มี ีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ : ให้ ฝากหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัทหลักทรัพย์……......….....………………….……………
……………………………….….……………….….....….............................................................. สมาชิกผู้ฝากเลขที่
นาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบัญชี…………................…..……………………..………......................เลขที่………….........…….…………ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซื ้อต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกใบทรัสต์ในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
 ในกรณีท่ ไี ม่ มีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ :
 ให้ ฝากหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหน่วยทรัสต์เข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (การขอถอนหน่วยทรัสต์ในภายหลังผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ อ งเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด) ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ ต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรื อ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยอาจรวมถึงกฎหมายของรัฐต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้ วย
 ให้ ออกใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อของข้ าพเจ้ าและจัดส่งใบทรัสต์ให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ ตามวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ GLANDRT ที่มีสิทธิ
การจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (Book Close) ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม”) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันทาการแรกของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ได้ รับการจัดสรร
คาเตือน กรณีที่ (ก) ชื่อผู้จองซื ้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรือ (ข) ข้ อมูลที่ผ้ จู องซื ้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือไม่ได้ ระบุร หัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือหมายเลขบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์แทนและจัดส่งใบทรัสต์ให้ ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวตามชื่อที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ซึ่งจะทา
ให้ ผ้ จู องซื ้อไม่สามารถทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ได้ ทนั วันแรกที่หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบในกรณีดงั กล่า ว
กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยวิธีการ ดังนี ้ (กรุณาเลือกข้ อเดียวเท่านัน)
้
 เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายในนามข้ าพเจ้ า และจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ............................................................................................................ที่มีอยู่กบั ธนาคาร……………………….…………… (ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ มิฉะนันจะด
้ าเนินการออกเป็ นเช็ค
ขีดคร่อมสัง่ จ่ายในชื่อของผู้จองซื ้อแทน) ประเภทบัญชี…………………………...….. เลขที่…………….….………………… (แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง) ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
(เฉพาะผู้ที่จองซื ้อ่ผานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้
 โอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้ าบัญชีในชื่อผู้จองซื ้อ หรือโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ กรณีผ้ จู องซื ้อชาระด้ วยวิธีหกั เงินอัตโนมัติ หรือโดยการหักเงินฝากในบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ และมีบญ
ั ชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ ไว้ กบั บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรณีที่ชื่อผู้จองซื ้อไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่ชดั เจน หรือผู้จองซื ้อไม่แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกหรือไม่รับรองสาเนาถูกต้ องในสาเนาบั ญชีเงินฝากหน้ าแรก หรือในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไม่สามารถดาเนินการคืน
เงิน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้ าบัญชีในชื่อผู้จองซือ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ด้ วยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามของผู้จองซือ้ ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามที่
ปรากฎในฐานข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสตเดิม
ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ ว และ  ได้ รับหนังสือชี ้ชวนในรูปแบบ ( หนังสือ  ซีดี)  ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี ้ชวนและได้ รับเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์แล้ ว (รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่ได้ ใส่
เครื่องหมายใดๆ)
ในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื ้อ ตังแต่
้ 100,000 บาทขึ ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง* ไม่ใช่ผ้ จู องซื ้อ โปรดระบุ................................................................................................................................................................................................
* ผู้ได้ รับผลประโยชน์ที่แท้ จริ ง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็ นเจ้ า ของที่แท้ จริ งหรื อมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้ า หรื อบุคคลที่ลกู ค้ าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้ อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าที่เกี่ยวข้ อง

 ข้ าพเจ้ าผ่านการศึกษาข้ อมูลในเอกสารสรุ ปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ หรือหนังสือชี ้ชวน และรับทราบระดับความเสีย่ งของหน่วยทรัสต์ที่ข้าพเจ้ าจะจองซื ้อนี ้จากผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์/ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์
CPN รีเทล โกรท มีความเสีย่ งอยู่ในระดับ 8
 ข้ าพเจ้ าได้ ผ่านขั ้นตอนการดาเนินการทาความรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า KYC/CDD และได้ เปิ ดเผยและส่งมอบข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ มีความจาเป็ นต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ ให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ทั ้งนี ้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยอมรับว่า หากข้ าพเจ้ าเข้ าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ ดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจะไม่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ครัง้ นี ้ ทั ้งนี ้ การจองซื ้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื อ้
หน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน โดยข้ าพเจ้ ารับรองว่าการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของข้ าพเจ้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนและเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายกาหนด ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ ตกลงและรับทราบว่า ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ มีสทิ ธิปฏิเสธไม่รับการจองซื ้อ หากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงว่าจะรับซื ้อหน่วยทรัสต์ จานวนดังกล่าว หรือในจานวนตามที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหน่วยทรัสต์นี ้ และ
ยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ปฏิเสธการจองซื ้อไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้ อกาหนดและข้ อความใดๆ ในหนังสือชี ้ชวน และข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รีเทล โกรท ทั ้งที่มีอยู่แล้ วในขณะนี ้ และ/หรือซึง่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้ า
 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ในหน่วยทรัสต์ หรือจะเป็ นผู้ได้ รับผลประโยชน์ ในหน่วยทรัสต์ ณ เวลาที่ มีการซื ้อหน่วยทรัสต์ และมิได้ เป็ นบุคคลสัญชาติอเมริกนั (ตามนิยามภายใต้ Regulation S)
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้ อง ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าสถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่ข้าพเจ้ ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตวั ตนของข้ าพเจ้ า รวมถึง
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริงของข้ าพเจ้ าให้ แก่ (ก) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ข) CPNREIT และ/หรือ (ค) ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
 การจองซื ้อและการยกเลิก ตลอดจนการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 ข้ าพเจ้ าตกลง (หรือทาให้ แน่ใจได้ ว่าลูกค้ าที่ข้าพเจ้ าดาเนินการแทนในฐานะนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์) ยอมปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดห้ ามการจาหน่า ยหลักทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
ข้ าพเจ้ าได้ อ่าน รับทราบและเข้ าใจดีว่า (หรือในกรณีบริษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์เป็ นผู้กระทาการในนามของลูกค้ า ลูกค้ าได้ ยืนยันต่อบริษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ ว่าได้ อ่าน รับทราบและเข้ าใจดีว่า) (1) การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
CPN รี เทล โกรท กระทาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของกฎหมายหลักทรัพย์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 ("กฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา") ให้ แก่บุคคลที่มิใช่บุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริ กัน โดยเป็ นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (ตามนิยามภายใต้ Regulation S) และ (2)
หน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท มิได้ มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา หรื อกฎหมายหลักทรัพย์ ของมลรัฐหรื อรัฐใด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อประเทศอื่นใด (นอกจากภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย) และจะไม่ถกู เสนอขายหรือจาหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรือต่อหรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ ของ “บุคคลสัญชาติอเมริ กนั ” หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ที่การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมอาจเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือ เป็ นผลให้ ผ้ ู
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ า (ก) มิได้ เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกนั และมิได้ เป็ นผู้มีภูมิลาเนาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) เป็ นบริษัทนายหน้ าค้ าหลักทรัพย์ (Broker-dealer) ซึง่ กระทาการในนามของลูกค้ าของตน และลูกค้ าผู้จองซื ้อของตนได้ ยืนยันกับบริษัทว่า (1) ลูกค้ าดังกล่าวมิ ได้
เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกนั ทั ้งนี ้ คานิยามในย่อหน้ านี ้ให้ มีความหมายตามที่กาหนดในกฎ Regulation S
ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า หากข้ าพเจ้ าไม่สามารถยืนยันในลักษณะข้ อใดข้ อหนึ่งตามที่กล่าวข้ างต้ นหรือที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน ข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมว่า ข้ าพเจ้ าจะไม่สามาถจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ข้ าพเจ้ าตกลงว่าในอนาคตหากข้ าพเจ้ าตัดสินใจเสนอขาย ขายต่อ จานา หรื อโอนโดยประการอื่นใดซึ่งหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม การเสนอขาย ขายต่อ จานาหรื อโอนโดยประการอื่นซึ่งหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวจะต้ องกระทาโดยให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริ กา และกฎหมาย
หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ใช้ บงั คับ โดยเสนอขาย ขายต่อ จานา หรือโอนโดยประการอื่นภายนอกประเทศสหรัฐอเมริ กาเท่านั ้น ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึง่ ข้ าพเจ้ าทราบว่ามิได้ เป็ นบุคคลผู้มีสญ
ั ชาติอเมริกัน (ตามคานิยามของกฎ Regulation S) โดยเป็ นธุรกรรมซึ่งเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎข้ อ Rule 903 หรือ Rule
904 ของกฎ Regulation S ทั ้งนี ้ ธุรกรรมในแต่ละกรณีข้างต้ นต้ องเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับ
ข้ อสงวนสิทธิของผู้เสนอขายหน่ วยทรั สต์ /ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรั สต์
ในกรณีที่ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ มีข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจาเป็ นจะต้ องปฎิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ สงวนสิทธิที่จะปฎิบัติการและดาเนินการต่าง ๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั ้น ซึง่ รวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ การหักภาษี
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนมีสทิ ธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฎิบตั ิตามข้ อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่ างประเทศดังกล่าว

ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี ้ การลงทุนมีความเสี่ยง
และก่ อนตัดสินใจจองซือ้ ผู้จองซือ้ ควรอ่ านหนังสือชีช้ วน หรือเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของกองทรัสต์ อย่างรอบคอบด้ วย

ลงชื่อ …………………..……………………..…………….… ผู้จองซื ้อ/ผู้รับมอบอานาจ
(………………………………………………………….)

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) (ลงนามเฉพาะลูกค้ าที่มีระดับความเสี่ยงต่ากว่ าระดับความเสี่ยงของหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท)
หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้ าพเจ้ าหรือผลประเมินลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้พบว่า ข้ าพเจ้ าไม่เหมาะสมกับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ และได้ ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้
จองซือ้ ด้ านล่าง โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า การลงทุนในหน่วยทรัสต์ครัง้ นีไ้ ม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนัน้ หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นีต้ ่อไปในอนาคต ผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ประเภทผู้ลงทุน
ระดับความเสี่ยงลูกค้า
ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
ผลการประเมิน
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
ลงชื่อ ………………………..…………..…………….… ผู้จองซื ้อ/ผู้รับมอบอานาจ
<=12
<=14
ความเสี่ยงต่า
1

13-18
19-24
25-30
>=31

15-21
22-29
30-36
>=37

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างต่า
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้ างสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูงมาก

1-4
1-5
1-7
1-8






(………………………..……………….…………)
หมายเหตุ สาหรับผู้จองซื ้อที่ประเมินความเสี่ยงได้ ต่ากว่าระดับความเสี่ยงของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เท่านัน้

สาหรับเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล ลงชื่อ................................................................................................................................ ผู้บนั ทึกข้ อมูล/เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ ลงชื่อ.......................................................................................................... (ตัวบรรจง)
ผู้แนะนาการลงทุน ลงชื่อ………………………………..………………………………………….....……….….(ตัวบรรจง) เลขที่ทะเบียน……………………………… รหัสพนักงาน……………...………………………รหัสสาขา ………………………………
หมายเหตุ : หากผู้จองซื ้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9999

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

Participant No.

Company Name

Participant No.

ชื่อบริษัท
Company Name

BROKER

002
003
004
005
006
007
008
011
013

บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

029
030
032
034
038
048
050
051
052

บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

014
015
016
019
022
023

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

027

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

200
211
213
221
224
230

บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

026

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด

248
924

KRUNGTHAI ZIMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5

“เพื่อใช้สำหรับชำระค่ำจองซื้อหน่ วยทรัสต์ของ CPNREIT
(ประชำชนทัวไปซึ
่
่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิ มของ GLANDRT)
ซึ่งจองซื้อผ่ำนบริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เท่ำนัน้ ”
ใบนำฝำกชำระเงิ นค่ำสิ นค้ำและบริ กำร (Bill Payment Pay-In Slip)
วันที/่ Date
สาขา/Branch
ชือ่ ผูน้ าฝาก/Name
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล (Ref.1)
ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1)
The Offices at Central World, 20th-21st Floor
999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี/Tax ID : 0107545000314
หมายเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ / Shareholder registration No. (Ref.2) G L A
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.

ชาระโดย / Paid by
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque No.
ธนาคาร Bank / สาขา Branch
จานวนเงิน / Amount
เงินสด / Cash
เช็ค* / Cheque
จานวนเงิน (ตัวอักษร) / Amount (In words)
กรุณานาเอกสารฉบับนี้ไปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีร่ ะบุขา้ งต้นได้ทุกสาขาทัวประเทศ
่
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above
without any additional fee charged.
* เฉพาะเช็คทีอยู
่ ่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเท่านัน้ ซึง่ สามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank
branch which the clearing result is available in the next business day.
สำหรับเจ้ำหน้ ำที่ธนำคำร (for Bank only)
ผูร้ บั เงิน / Name ____________________

สำหรับลูกค้ำ/For Customer

ฉ

ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL.
ชือ่ บัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หุน้ 2” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 2”
เลขทีบ่ ญ
ั ชี / Acct No. 049-3-12666-9 (Bill Payment) (ธุรกิจ)

ชือ่ ผูน้ าฝาก / Name _______________________________ โทรศัพท์ / Tel. no. _________________________________

ใบนำฝำกชำระเงิ นค่ำสิ นค้ำและบริ กำร (Bill Payment Pay-In Slip)
วันที/่ Date
สาขา/Branch
ชือ่ ผูน้ าฝาก/Name
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล (Ref.1)
ชัน้ 20 – 21 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ID Card No./Passport No./Alien Card/Company Registration No. (Ref.1)
The Offices at Central World, 20th-21st Floor
999/9 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี/Tax ID : 0107545000314
หมายเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ / Shareholder registration No. (Ref.2) G L A
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.

ชาระโดย / Paid by
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque No.
ธนาคาร Bank / สาขา Branch
จานวนเงิน / Amount
เงินสด / Cash
เช็ค* / Cheque
จานวนเงิน (ตัวอักษร) / Amount (In words)
กรุณานาเอกสารฉบับนี้ไปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีร่ ะบุขา้ งต้นได้ทุกสาขาทัวประเทศ
่
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด / Please bring along this document and make a payment at any branches of bank stated above
without any additional fee charged.
* เฉพาะเช็คทีอยู
่ ่ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันกับสาขาของธนาคารทีน่ าฝากเท่านัน้ ซึง่ สามารถทราบผลการเรียกเก็บภายในวันทาการถัดไป / Only for cheque issued in the same clearing zone with the depositing bank
branch which the clearing result is available in the next business day.
สำหรับเจ้ำหน้ ำที่ธนำคำร (for Bank only)
ผูร้ บั เงิน / Name ____________________

ชือ่ ผูน้ าฝาก / Name _______________________________ โทรศัพท์ / Tel. no. _________________________________

สำหรับธนำคำร/For Bank

ฉ

N
ธ.ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) / Siam Commercial Bank PCL.
ชือ่ บัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หุน้ 2” / Acct Name “Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 2”
เลขทีบ่ ญ
ั ชี / Acct No. 049-3-12666-9 (Bill Payment) (ธุรกิจ)
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แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.่ ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ .................................................................................................
สำหรับบุคคลธรรมดำ
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน่ แทน

สำหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
 ใช่*  ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน่ แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ่ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 8
อำกรแสตมป์
30 บำท

หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หน่ วยลงทุนเพิ่มเติมของ
ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
(ยกเว้ นกรณีมอบอำนำจให้ ผ้ ดู แู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) ซึง่ จะให้ หนังสือมอบอำนำจตำมแบบที่กำหนดโดย
ผู้ดแู ลรักษำผลประโยชน์)
เขียนที_่ _______________________
วันที่ ______________________________
ข้ ำพเจ้ ำ___________________________________(“ผู้มอบอำนำจ”) สัญชำติ __________________________
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่ __________________________________________
อยูบ่ ้ ำนเลขที่/สำนักงำนอยูท่ ี่ _____________________________________ถนน_________________________________
ตำบล/แขวง _______________________________________อำเภอ/เขต _______________________________________
จังหวัด__________________________________________รหัสไปรษณีย์________________ในฐำนะผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ อำคำรสำนักงำน จี
แลนด์ (“กองทรัสต์ GLANDRT”) จำนวน ______________________ หน่วย รำยละเอียดปรำกฏตำมใบรับรองกำรจองซื ้อ
หลักทรัพย์ของของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรั สต์ CPNREIT”) เพื่อ
ออกและเสนอขำยให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์เดิมของ GLADNRT ที่มีรำยชื่อปรำกฏอยู่ในวันปิ ด สมุดทะเบียนเพื่อกำหนด
รำยชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ GLANDRT ที่มีสิทธิกำรจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขำยเพิ่มเติม (Book Closure
Date) ณ วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 ตำมสัดส่วนกำรถือหน่วยทรัสต์
ขอมอบอำนำจให้ นำย/นำง/นำงสำว ____________________________________________อำยุ ___________ปี
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่ _________________________________ อยูบ่ ้ ำนเลขที่________________
ถนน___________________________ตำบล/แขวง _________________________อำเภอ/เขต ______________________
จังหวัด _________________________________รหัสไปรษณีย์ _____________________________ (“ผู้รับมอบอำนำจ”)
เป็ นผู้รับมอบอำนำจโดยชอบด้ วยกฎหมำยของข้ ำพเจ้ ำ ในกำรดำเนินกำรจองซือ้ หน่วยทรั สต์ เพิ่มเติม ของกองทรัสต์
CPNREIT จำนวน ___________________ หน่วย รวมเป็ นเงินค่ำจองซื ้อทังสิ
้ ้น ___________________ บำท กับธนำคำร
ไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และ/หรื อ
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) ในฐำนะผู้จดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ รวมถึงมีอำนำจในกำรลงนำม จัดทำ แก้ ไข เพิ่มเติม
ยื่น ส่งมอบ รับคืนเอกสำรต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT ชำระ
ค่ำจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT และดำเนินกำรใด ๆ ทังปวงอั
้
นจำเป็ นและสมควรที่เกี่ยวกับกำร
จองซื อ้ หน่วยทรั สต์ เพิ่ มเติม ของกองทรั สต์ CPNREIT หรื อ เพื่ อ ดำเนิ นกำรจองซือ้ หน่วยทรั สต์ เพิ่ มเติ ม ของกองทรั สต์
CPNREIT แทนข้ ำพเจ้ ำผู้มอบอำนำจได้ จนเสร็ จกำร
1

กำรใดที่ผ้ ูรับมอบอำนำจได้ กระทำไปภำยใต้ กำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้ ให้ มีผลผูกพัน
ข้ ำพเจ้ ำเสมือนว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำด้ วยตนเองทุกประกำร
หนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ของหนังสือฉบับนี ้เป็ นต้ นไป
เพื่อเป็ นหลักฐำนแห่งกำรนี ้ ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจจึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคั ญต่อหน้ ำพยำน ณ
วัน เดือน ปี ที่ระบุข้ำงต้ น

ลงชื่อ ______________________________ผู้มอบอำนำจ
(
)
ลงชื่อ ______________________________ผู้รับมอบอำนำจ
(
)
ลงชื่อ ______________________________พยำน
(
)
ลงชื่อ ______________________________พยำน
(
)

หมำยเหตุ:
สำหรับผู้ที่จองซื ้อผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) หรื อธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) กำรมอบอำนำจตำม
หนังสือมอบอำนำจฉบับนี ้ สงวนไว้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่เคยทำ KYC/CDD (ขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบ
เพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ) กับ ผู้จดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะทำกำรจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยหำก
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ประสงค์ทำกำรจองซื ้อหน่วยทรัสต์ด้วยตนเอง สำมำรถมอบอำนำจให้ บคุ คลอื่นกระทำกำรจองซื ้อและ
ชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่สำขำของผู้จดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ดงั กล่ำวข้ ำงต้ นแทนได้ โดยใช้ แบบฟอร์ มหนังสือมอบ
อำนำจ รำยละเอียดทีป่ รำกฎตำมเอกสำรแนบ
กรณีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เคยทำ KYC/CDD (ขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ) กับ ผู้
จัดจำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะทำกำรจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องจองซื ้อและชำระเงินค่ำจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์ด้วยตนเองเท่ำนัน้ ที่สำขำของผู้จดั จำหน่ำยหน่วยทรัสต์ ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น ตำมเกณฑ์ของสำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย

2

เอกสำรประกอบหนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซือ้ หน่ วยลงทุนเพิ่มเติมของ
ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
1.

เอกสำรของผู้มอบอำนำจ

ประเภทบุคคลผู้
เอกสำรประกอบ
มอบอำนำจ
บุ คคลธรรมดำ บรรลุนิติภำวะ
สัญชำติไทย
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (ที่ยงั ไม่หมดอำยุ) พร้ อมลงลำยมือ ชื่ อรั บรองสำเนำ
ถูกต้ อง
 ในกรณีที่บตั รประจำตัวประชำชนหมดอำยุ สำมำรถใช้ สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น ที่
มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง แทนสำเนำ
บัตรประชำชน
ผู้เยำว์
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เยำว์ (ที่ยงั ไม่หมดอำยุ) พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง (ถ้ ำมี) และ
 คำยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกผู้ปกครอง และ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ มำรดำ หรื อ ผู้แทนโดยชอบธรรม)
(ที่ยงั ไม่หมดอำยุ) พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง และ
 สำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
บุ คคลธรรมดำ บรรลุนิติภำวะ
สัญชำติต่ำงด้ ำว
 สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ หนังสือเดินทำง (ที่ยงั ไม่หมดอำยุ) พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
ผู้เยำว์
 หลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื ้อหน่วยลงทุน ได้ โดยถูกต้ องตำมกฎหมำย
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ จ ด
 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อม
ท ะ เ บี ย น ใ น
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล และประทับตรำ
ประเทศไทย
สำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และ
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยงั
ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคล พร้ อมลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้ อง
นิติบุคคลที่จด
 ส ำเนำหนัง สื อ ส ำคัญ กำรจัด ตัง้ บริ ษั ท (Certificate of Incorporation) หรื อ หนัง สื อ
ทะเบียนใน
แสดงควำมเป็ น นิติ บุค คล (Affidavit) และ รำยชื่ อ ผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้ อมตัวอย่ำง
ต่ ำงประเทศ
ลำยมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
1

ประเภทบุคคลผู้
มอบอำนำจ

เอกสำรประกอบ



สำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ำมี) และ
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ ของผู้มี
อำนำจลงนำมนิติบคุ คล พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องในต่ำงประเทศ ต้ องดำเนินกำร
ดังนี ้
1. ให้ เ จ้ ำหน้ ำ ที่ Notary Public หรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ใดที่ มี อ ำนำจในประเทศที่ เ อกสำร
ดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผู้จดั ทำหรื อผู้ให้
คำรับรองควำมถูกต้ องของเอกสำรดังกล่ำว และ
2. ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้
จัดทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ ำหน้ ำที่
Notary Public หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่ได้ ดำเนินกำรตำม ข้ อ 1 และ
หมายเหตุ: กำรรับรองเอกสำรต้ องไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นใบจองซื ้อ
3. แนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของ
ผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2.

เอกสำรของผู้รับมอบอำนำจ

ประเภทบุคคล
ผู้รับมอบอำนำจ
บุ คคลธรรมดำ
สั ญ ช ำ ติ ไ ท ย ที่
บรรลุนิติภำวะ

เอกสำรประกอบ




บุ คคลธรรมดำ
สัญชำติต่ำงด้ ำวที่
บรรลุนิติภำวะ



สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่ อรั บรองสำเนำ
ถูกต้ อง หรื อ บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริ ง (เฉพำะกรณีจองซื ้อผ่ำนธนำคำรกรุ งไทย
จำกัด (มหำชน)) หรื อ
ในกรณีที่บตั รประจำตัวประชำชนหมดอำยุ สำมำรถใช้ สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น ที่
มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง แทนสำเนำ
บัตรประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ หนังสือเดินทำง ที่ยัง ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง

2

ประเภทบุคคล
ผู้รับมอบอำนำจ
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย

เอกสำรประกอบ




นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ ำงประเทศ





3.

สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อม
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล และประทับตรำ
สำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริ ง (เฉพำะกรณีจอง
ซื ้อผ่ำนธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)) หรื อ สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ สำเนำหนังสือ
เดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล พร้ อมลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
ส ำเนำหนัง สื อ ส ำคัญ กำรจัด ตัง้ บริ ษั ท (Certificate of Incorporation) หรื อ หนัง สื อ
แสดงควำมเป็ น นิติ บุค คล (Affidavit) และ รำยชื่ อ ผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้ อมตัวอย่ำ ง
ลำยมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ำมี) และ
สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ ของผู้มี
อำนำจลงนำมนิติบคุ คล พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

ใบจองซื อ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซื อ้ หน่ วยทรั ส ต์ เ พิ่ ม เติ ม ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ตำม
รำยละเอียดที่ปรำกฏในหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์ CPNREIT ส่ วนที่ 3

หมายเหตุ – หนังสือมอบอานาจ หากมี การ ขูด ลบ ขี ดฆ่าและตกเติ ม ต้องให้ผมู้ อบอานาจเซ็นชื ่อกากับไว้ดว้ ย
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