
 

 
 

 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์/หนังสือชีช้วน 

บริษัท ซีพเีอ ็น รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

CPN REIT MANAGEMENT COMPANY LIMITED 
เสนอขาย 

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ ื่อการลงทนุในสทิธ ิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT (CPNREIT) 

กองทรัสต์ไม่กําหนดอายแุละไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 
 การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้กบักองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการแปลงสภาพกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เป็นทรัสต์ 
เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 สงิหาคม 2560 

โดยมีจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายจํานวนทัง้สิน้ 2,212,476,700 หน่วย 
เพ ื่อซ ือ้ทรัพย์สินของกองทุนรวมสทิธ ิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท จาํนวน 2,212,476,700 หน่วย 
ซึง่ต่อไปเม่ือมีการเลกิกองทนุรวม หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ข้างต้นจะจ่ายคืนให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ตามอตัราการสบัเปล่ียนหน่วยทรัสต์กบัหน่วยลงทนุ 

ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (“Swap Ratio”) 1 ตอ่ 1 ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุของ 
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 สงิหาคม 2560 

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และผู้จดัการกองทรัสต์: บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ทรัสต :ี บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั  

ที่ปรึกษาทางการเงนิ: ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล: 12 กนัยายน 2560    

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ: 28 พฤศจิกายน 2560 

ช่วงเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์: เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
ก่อนตดัสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบักองทรัสต์ รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทุน

และความเสีย่งที่เก่ียวข้องเป็นอยา่งดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสอืชีช้วนนี ้มิได้เป็นการแสดง
ว่า คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนนีแ้ต่อย่างใด ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของ
ข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความท่ีควรแจ้งใน
สาระสาํคญั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซือ้หน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนนัน้มีผล
ใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ทัง้นี ้ภายใน 1 ปีนับแต่วนัที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสาํคญั แตไ่มเ่กิน 2 ปีนบัแตว่นัที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั 

คําเตือน: การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

สารบัญ 

หวัเรื่ อง  หน้า 

คาํจาํกัดความ i 

ส่วนท ี่ 1 สรุปข้อมูลสาํคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)  

1. สาระสําคญัของกองทรัสต์  

1.1  ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้  สว่นท่ี 1 หน้า 1 

1.2  ข้อมลูสําคญัเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ สว่นท่ี 1 หน้า 2 

1.3  การกู้ ยืมเงิน  สว่นท่ี 1 หน้า 20 

1.4  ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุน
ตามสมมติฐาน สําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

สว่นท่ี 1 หน้า 23 

1.5  ประมาณคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ สว่นท่ี 1 หน้า 25 

1.6  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายหลกัท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT สว่นท่ี 1 หน้า 25 

1.7  สรุปผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทนุรวม CPNRF สว่นท่ี 1 หน้า 27 

  

2. สรุปปัจจยัความเส่ียง  

2.1 ความเสี่ยงเก่ียวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
CPNREIT      

สว่นท่ี 1 หน้า 30 

2.2 ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT ลงทนุ 

สว่นท่ี 1 หน้า 31 

2.3 ความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT สว่นท่ี 1 หน้า 31 

2.4 ความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทนุ สว่นท่ี 1 หน้า 31 

   

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

ส่วนท ี่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 

1. ปัจจยัความเส่ียง  

1.1  ความเสี่ยงเก่ียวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
CPNTRIT 

สว่นท่ี 2 หน้า 1-2 

1.2  ความเส่ียงเก่ียวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT เข้าลงทนุ 

สว่นท่ี 2 หน้า 1-30 

1.3  ความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT สว่นท่ี 2 หน้า 1-33 

1.4  ความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงทนุ สว่นท่ี 2 หน้า 1-36 

  

2. ข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์  

2.1  ข้อมลูเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPN REIT จะรับโอนจากกองทุนรวม 
CPNRF 

สว่นท่ี 2 หน้า 2-1 

2.2  ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 (ท่ีมิใช่มาจากการแปลงสภาพ) สว่นท่ี 2 หน้า 2-24 

2.3  สรุปสาระสําคญัของรายงานประเมิน สว่นท่ี 2 หน้า 2-42 

2.4  มลูค่าของทรัพย์สินหลกั สว่นท่ี 2 หน้า 2-47 

2.5  การทําธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

สว่นท่ี 2 หน้า 2-48 

2.6  การทําธรุกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี สว่นท่ี 2 หน้า 2-54 

2.7  การกู้ ยืมเงิน สว่นท่ี 2 หน้า 2-54 

2.8  สรุปสาระสําคัญของสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีจะโอนจากกองทุนรวม 
CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT 

สว่นท่ี 2 หน้า 2-57 

2.9  สรุปสาระสําคญัของสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1 สว่นท่ี 2 หน้า 2-119 

  

3. ข้อพิพาทหรือข้อจํากดัในการใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมิใช่การได้มาจากการแปลง
 สภาพ 

สว่นท่ี 2 หน้า 3-1    

  

4. การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์  

4.1 ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สว่นท่ี 2 หน้า 4-1 

4.2 คา่ตอบแทนท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะได้รับจากกองทรัสต์ CPNREIT สว่นท่ี 2 หน้า 4-8 

4.3 ความเก่ียวข้องระหว่างผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหาร
โรงแรม 

สว่นท่ี 2 หน้า 4-10 
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4.4 อสังหาริมทรัพย์อ่ืนภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และ
ผู้ บริหารโรงแรมท่ีอาจแข่งขันในทางธุรกิจกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

สว่นท่ี 2 หน้า 4-11 

4.5 ข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารโรงแรมของกลุ่มฮิลตนัในประเทศไทย สว่นท่ี 2 หน้า 4-18 

4.6 ข้อมลูเก่ียวกบัซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล สว่นท่ี 2 หน้า 4-18 

4.7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา 

สว่นท่ี 2 หน้า 4-19 

4.8 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT 
สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน 

สว่นท่ี 2 หน้า 4-20 

4.9 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 
2561 - 31 ธนัวาคม 2561 

สว่นท่ี 2 หน้า 4-25 

  

5. ผลกระทบต่อกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์
 เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 

5.1 ภาระภาษีตอ่กองทรัสต์ CPN REIT ซึง่แปลงสภาพมาจากกองทนุรวม CPNRF สว่นท่ี 2 หน้า 5-1 

5.2 ภาระภาษีตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สว่นท่ี 2 หน้า 5-2 

5.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

5.4 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนคําขออนุญาตท่ีเก่ียวข้องต่อสํานักงาน กลต. และตลาด  
หลกัทรัพย์ 

สว่นท่ี 2 หน้า 5-3 

 

สว่นท่ี 2 หน้า 5-4 

  

6. รายการระหว่างกนั  

6.1 นิติบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบักองทรัสต์ CPNREIT สว่นท่ี 2 หน้า 6-2 

6.2 รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

สว่นท่ี 2 หน้า 6-4 

6.3 รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบัทรัสตแีละบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี สว่นท่ี 2 หน้า 6-18 

6.4 นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือ
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

สว่นท่ี 2 หน้า 6-22 

6.5 นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบัทรัสตีหรือบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนักบัทรัสตี 

สว่นท่ี 2 หน้า 6-23 
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7. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์  

7.1 ธรุกิจพฒันาและให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้า สว่นท่ี 2 หน้า 7-1 

7.2 ภาวะของธรุกิจอาคารสํานกังานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559 สว่นท่ี 2 หน้า 7-5 

7.3 ภาพรวมของธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรมของประเทศไทย สว่นท่ี 2 หน้า 7-7 

  

8. โครงสร้างผู้ ถือหน่วยทรัสต์  สว่นท่ี 2 หน้า 8-1 

  

9. กระบวนการแปลงสภาพและการดําเนินงานของกองทรัสต์  

9.1 เหตผุลในการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ สว่นท่ี 2 หน้า 9-1 

9.2 แผนการแปลงสภาพกองทนุรวม สว่นท่ี 2 หน้า 9-1 

9.3 แผนการลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 สว่นท่ี 2 หน้า 9-2 

9.4 กระบวนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี และการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 (Conversion Timeline) 

สว่นท่ี 2 หน้า 9-2 

9.5 สรุปสาระสําคญัของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สว่นท่ี 2 หน้า 9-6 

9.6 ช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดสูําเนาสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สว่นท่ี 2 หน้า 9-37 

  

10. ผู้จดัการกองทรัสต์  

10.1 ข้อมลูทัว่ไป สว่นท่ี 2 หน้า 10-1 

10.2 ผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นท่ี 2 หน้า 10-2 

10.3 โครงสร้างการจดัการ สว่นท่ี 2 หน้า 10-6 

10.4 หน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นท่ี 2 หน้า 10-17 

10.5 การบริหารจดัการ สว่นท่ี 2 หน้า 10-26 

10.6 กระบวนการและปัจจัยท่ีใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทัง้การบริหารจัดการ
กองทรัสต์ 

สว่นท่ี 2 หน้า 10-32 

10.7 ระบบในการติดตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT สว่นท่ี 2 หน้า 10-42 

10.8 คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นท่ี 2 หน้า 10-44 

10.9 วิธีการและเง่ือนไขในการเปลี่ยนตวัผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นท่ี 2 หน้า 10-44 

10.10 การบริหารจดัการกองทรัสต์อ่ืน สว่นท่ี 2 หน้า 10-46 
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11. ทรัสตี  

11.1 ข้อมลูทัว่ไป สว่นท่ี 2 หน้า 11-1 

11.2 ใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้อง สว่นท่ี 2 หน้า 11-1 

11.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี สว่นท่ี 2 หน้า 11-1 

11.4 คา่ธรรมเนียมท่ีได้รับจากการทําหน้าท่ีเป็นทรัสตี สว่นท่ี 2 หน้า 11-7 

  

12. อตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT สว่นท่ี 2 หน้า 12-1 

  

13. นโยบายการกู้ ยืมเงินในอนาคต  

13.1 วตัถปุระสงค์ในการกู้ ยืมเงิน สว่นท่ี 2 หน้า 13-1 

13.2 วิธีการกู้ ยืมเงิน สว่นท่ี 2 หน้า 13-2 

13.3 ข้อจํากดัในการกู้ ยืมเงิน สว่นท่ี 2 หน้า 13-3 

13.4 มลูค่าการกู้ ยืม สว่นท่ี 2 หน้า 13-3 

13.5 การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPN REIT สว่นท่ี 2 หน้า 13-4 

  

14. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและข้อจํากดั สว่นท่ี 2 หน้า 14-1 

  

15. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทนุรวม CPNRF  

15.1 ฐานะทางการเงินของกองทนุรวม CPNRF สว่นท่ี 2 หน้า 15-1 

15.2 ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม CPNRF สว่นท่ี 2 หน้า 15-4 

15.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด สว่นท่ี 2 หน้า 15-6 

15.4 งบเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สว่นท่ี 2 หน้า 15-8 

  

16. นโยบายการลงทนุในอนาคต        สว่นท่ี 2 หน้า 16-1 

  

17. ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง สว่นท่ี 2 หน้า 17-1 
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ส่วนท ี่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขาย สว่นท่ี 3 หน้า 1 

2. ท่ีมาของการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขาย สว่นท่ี 3 หน้า 4 

3. ข้อจํากดัในการโอนหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขาย สว่นท่ี 3 หน้า 4 

4. การจองและการจดัสรร สว่นท่ี 3 หน้า 4 

5. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นี ้ สว่นท่ี 3 หน้า 5 

6.        วิธีการสง่มอบหลกัทรัพย์ สว่นท่ี 3 หน้า 6 
 

ส่วนท ี่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมลูโดยผู้จดัการกองทรัสต์ สว่นท่ี 4 หน้า 1 

2. การรับรองการปฏิบตัิหน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน สว่นท่ี 4 หน้า 3 
 

เอกสารแนบ 

1. ร่างสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
2. สรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
3. งบการเงินของกองทนุรวม CPNRF 3 ปีบญัชีลา่สดุ และไตรมาสลา่สดุ 
4. ประมาณการงบกําไรขาดทนุและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลา

ประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
5. ข้อมูลทางการเงินเสมือนสําหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 และรายงานการให้ความเช่ือมั่นของผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาต 
6. ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ งานระบบ และสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม CPNRF ท่ีจะโอนไปยังกองทรัสต์ 

CPNREIT 
7. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการแปลงสภาพและ swap ratio ท่ีนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 
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คาํจาํกัดความ 

กฎหมายหลักทรัพย์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ 
ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  พ .ศ . 2550 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมถึง
หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุญาต กฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
พระราชบญัญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 และ/หรือ กฎหมายอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

กองทุนรวม CPNCG หมายถงึ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPN 
Commercial Growth Leasehold Property Fund หรือ CPNCG) 

กองทุนรวม CPNRF หมายถงึ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth 
Leasehold Property Fund  หรือ CPNRF) 

กองทรัสต์ CPNREIT หมายถงึ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  (CPN 
Retail Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT) 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถงึ บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 
เร่ือ ง  การออกและเสนอขายห น่ วยท รัส ต์ของท รัส ต์ เพื่ อ การลงทุน ใน
อสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

การจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินหลัก 

หมายถงึ การให้เช่า และ/หรือ ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ CPNREIT แก่ผู้ประกอบกิจการ รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การให้เช่าดงักลา่ว 

การเพ ิ่มทุนแบบมอบ
อาํนาจท ั่วไป 
(General Mandate) 

หมายถงึ การเพ่ิมทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีให้
อํานาจแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ในการกําหนดหรือให้ความเห็นชอบเก่ียวกับ
วตัถุประสงค์ การออกและการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแต่ละคราวตามความ
เหมาะสม เช่น การกําหนดราคา วนัและเวลาท่ีจะเสนอขาย หรือเง่ือนไขการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น 
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การประเมนิมูลค่า  หมายถงึ การคํานวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์  CPNREIT เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ ข้อจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เง่ือนไขและข้อจํากัดทางกฎหมาย 
ข้อจํากัดอ่ืนของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และ
รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้การสํารวจทรัพย์สินตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

การสอบทานการ
ประเมนิมูลค่า 

หมายถงึ การเสนอความเห็นเก่ียวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์  และ/หรือ สิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยมิได้มีการสํารวจทรัพย์สิน 

การบริหาร
อสังหาริมทรัพย์   

หมายถงึ การดแูลรักษาให้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ
พร้อมท่ีจะใช้ในการจัดหาประโยชน์ได้ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวด้วย ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด รวมทัง้การบริหารอสังหาริมทรัพย์ตามท่ีกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

กําไรสุท ธ ิท ี่ป รับปรุ ง
แล้ว 

หมายถงึ กําไรสทุธิท่ีหกักําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการ
สอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้
ปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนใดตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพ่ือให้
สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT 

ข้อมูลทางการเงนิ
ตามสถานการณ์
สมมต  ิ

หมายถงึ ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุน
สุทธิตามสมมติฐาน สําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท และของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท 

คณะกรรมการ  
ก.ล.ต. 

หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โครงการเซน็ทรัล
พลาซา เช ียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

หมายถงึ 1. สทิธิการเช่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
2. สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และอาคารอเนกประสงค์ 

(Multipurpose Hall) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคารบางสว่น 
3. สทิธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
4. กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 

แอร์พอร์ต 
5. สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึง่ปัจจบุนักองทนุรวม CPNRF เป็นคูส่ญัญา  



               ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

iii 

ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน (1) สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารศูนย์การค้า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (2) สญัญาเช่างานระบบโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ (3) สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่าง
กองทุนรวม CPNRF และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ลงวันท่ี 17 
เมษายน 2557 รวมทัง้บนัทึกข้อตกลงและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ
เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

โครงการเซน็ทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า 

หมายถงึ 1. สทิธิการเช่าช่วงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
2. สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และอาคารสํานักงาน รวมทัง้ท่ี

จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) 
3. สทิธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
4. กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
5.  สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน

เกล้า ซึง่ปัจจบุนั กองทนุรวม CPNRF เป็นคูส่ญัญา 

  ทัง้นี  ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน (1) สัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า (2) สญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (อาคาร
ศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน) (3) สัญญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า (4) สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 รวมทัง้บันทึก
ข้อตกลงและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

โครงการเซน็ทรัล
พลาซา พระราม 2 

หมายถงึ 1. สทิธิการเช่าช่วงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
2. สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) และอาคารจอดรถ (บางสว่น) 
3. สทิธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
4. กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
5. สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 2 ซึง่ปัจจบุนักองทนุรวม CPNRF เป็นคูส่ญัญา 

ทัง้นี  ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน (1) สัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (2) สัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
(อาคารศูนย์การค้า) (3) สัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
(อาคารจอดรถ) (4) สัญญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ
บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 รวมทัง้บนัทึก
ข้อตกลงและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
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โครงการเซน็ทรัล
พลาซา พระราม 3 

หมายถงึ 1. สทิธิการเช่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
2. สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) และพืน้ท่ีจอดรถในอาคาร  
3. กรรมสิทธ์ิในงานระบบของโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 
4. กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 
5. สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 3 ซึง่ปัจจบุนักองทนุรวม CPNRF เป็นคูส่ญัญา 

ทัง้นี  ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน (1) สัญญาเช่าท่ีดินโครงการศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (2) สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา-พระราม 3 (3) สญัญาซือ้ขายทรัพย์สินระหว่างกองทนุรวม CPNRF 
และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2548 (4) 
สญัญาซือ้ขายงานระบบระหว่างกองทนุรวม CPNRF และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
จํากัด (มหาชน) (เดิมคู่สัญญา คือ บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี  ้เซอร์วิส พระราม 3 
จํากัด แต่ได้โอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สัญญานีใ้ห้แก่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน)) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 รวมทัง้บันทึกข้อตกลงและสญัญา
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

โครงการเซน็ทรัลเฟส
ตวิัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮลิตนั  พทัยา 

หมายถงึ 1. สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร (บางสว่น) 

2. สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม (ทัง้หมด) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร 
(ทัง้หมด) 

3. สิทธิการเช่าในงานระบบของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

4. กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถงึ ผู้ มีกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทนุ รวมถึงบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

เซน็ทรัลพ ัฒนา 
เช ียงใหม่ 

หมายถงึ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั 

เซน็ทรัลพ ัฒนา 
พระราม 2 

หมายถงึ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั 

เซน็ทรัลพ ัฒนา 
พระราม 3 

หมายถงึ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั 

ซีพ ีเอน็พ ัทยา หมายถงึ บริษัท ซีพีเอน็ พทัยา จํากดั 
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ซีพ ีเอน็ พทัยา โฮเทล หมายถงึ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ไตรมาส หมายถงึ ระยะเวลา 3 เดือนปฏิทิน อนัได้แก่ 
วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
วนัท่ี 1 เมษายน ถงึวนัท่ี 30 มิถนุายน 
วนัท่ี 1 กรกฏาคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
วนัท่ี 1 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ หมายถงึ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ทรัพย์สนิและภาระ
ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถงึ ทรัพย์สิน หนีส้ิน และความรับผิดชอบของกองทุนรวม CPNRF โดยไม่รวม
รายการท่ีกนัไว้ดงัต่อไปนี ้
1. ทรัพย์สินหรือเงินท่ีกนัไว้เพ่ือการชําระหนี ้
2. เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

CPNRF ซึ่งยังไม่ได้ชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลท่ีมีสิทธิได้รับเงิน
นัน้ 

3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเลิกโครงการจัดการ
กองทนุรวม CPNRF และการชําระบญัชีของกองทนุรวม CPNRF 

ทรัพย์สนิของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

หมายถงึ เงินท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เงินท่ีได้จากการกู้ ยืม รวมถึงทรัพย์สินและ
ภาระของกองทุนรวม  CPNRF รวมถึงทรัพย์สินหลัก และทรัพย์สินอ่ืนใดท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะสิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ สิทธิท่ีจะได้รับชําระ
หนี ้รวมถึงดอกผลของทรัพย์สินดงักล่าว 

ทรัพย์สนิท ี่จะลงทุน
เพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 

หมายถงึ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ทรัพย์สนิหลัก หมายถงึ ทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทนุได้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ืองการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องและท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ทรัพย์สนิอ ื่น หมายถงึ ทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก 
ทัง้นี  ้ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สร. 
26/2555 เร่ือง ข้อกําหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ี
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ทรัพย์สนิท ี่โอนจาก
กองทุนรวม CPNRF 
มายังกองทรัสต์ 
CPNREIT 

หมายถงึ 1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
4. โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ทรัสต  ี หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จํากัด หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าท่ีแทนตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้ตามท่ีได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจการ
เป็นทรัสตีตามพระราชบญัญติัทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 และท่ีได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ทนุชาํระแล้ว หมายถงึ มลูคา่รวมของหน่วยทรัสต์ท่ีชําระเตม็จํานวนแล้ว 

ทะเบยีนหน่วยทรัสต์ หมายถงึ ทะเบียนหน่วยทรัสต์ท่ีจดัทําขึน้ตามข้อกําหนดของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 

หมายถงึ ทรัสตี หรือผู้ ท่ีรับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทนในฐานะนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 

แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ 

หมายถงึ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาํปีของ
กองทรัสต์ 

หมายถงึ แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ CPNREIT (แบบ 56-REIT) 

ใบทรัสต์ หมายถงึ หลักฐานท่ีแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถงึ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 



               ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

vii 

บริษัทจดัการ  หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

บริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ 
 

หมายถงึ 
 

บริษัทประเมินมลูคา่ทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน คณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประกาศที่ กข . 
9/2552 

หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กข.  9/2552 
เร่ือง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประกาศที่ กร . 
14/2555 

หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กร.  14/2555 
เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพ่ือ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประกาศที่ ทจ. 
34/2559 หรือ
ประกาศว่าด้วยการ
แปลงสภาพ  

หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2559 เร่ืองการแปลงสภาพ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และท่ีได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม 

ประกาศที่ ทจ. 
49/2555 

หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม 

ประกาศที่ สช. 
29/2555 

หมายถงึ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สช. 
29/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบติังาน และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ประกาศที่ สร . 
26/2555 

หมายถงึ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สร. 
26/2555 เร่ือง ข้อกําหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ หรือ 
บริษัทฯ หรือ ซีพ ีเอ ็น 
รีท แมเนจเมนท์ 

หมายถงึ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ่งจะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เม่ือมีการ
ก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT สาํเร็จ 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์
หรือ  บริษัทฯ หรือ  ซี
พเีอ ็น รีท แมเนจ
เมนท์ 

 

หมายถงึ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับการมอบหมายให้ทํา
หน้าท่ีแทนตามสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 
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ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ หมายถงึ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด หรือผู้ ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลกัในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา เพ่ือนําทรัพย์สินดงักลา่วไปจดัหา
ประโยชน์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ หมายถงึ ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์ซึง่เป็นผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ CPNREIT 

ผู้บริหารโรงแรม หมายถงึ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินให้ดําเนินการบริหารจดัการโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถงึ  ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากกองทนุรวม CPNRF หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ให้ทําหน้าท่ี
เก่ียวกับการบริหารหรือจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม 
CPNRF หรือกองทรัสต์ CPNREIT ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญา
แตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้ร ับประโยชน์ หมายถงึ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่เป็นผู้ รับประโยชน์ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้สอบบญัช  ี หมายถงึ ผู้ สอบบัญ ชี ท่ีอยู่ ในบัญ ชี ราย ช่ือ ท่ี ได้ รับความ เห็นชอบจาก สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ .ร .บ. ทรัสต์ หมายถงึ พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม 

พ .ร .บ. หลักทรัพย์ หมายถงึ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม 

มูลค่าทรัพย์สินรวม  
(Total Asset Value, 
TAV) 

หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 
(Net Asset Value, 
NAV) 

หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินรวมหกัด้วยหนีส้ิน ซึ่งคํานวณตามวิธีท่ีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ และ/หรือ กฎเกณฑ์ท่ีกําหนด 

มูลค่าหน่วยทรัสต์ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) หารด้วยจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
เม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 

รอบปีบัญชี หมายถงึ ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

วันทาํการ  หมายถงึ วนัใด ๆ ท่ีไม่ใช่วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ หรือวนัหยดุตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
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ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ 

หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงินตามพระราชบญัญัติดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน พ.ศ. 
2523 และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน 

หมายถงึ สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตัง้และจดทะเบียน
กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวกับการจัดการ
ลงทนุ 

สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หมายถงึ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์สําหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT) ระหว่างผู้ ก่อตัง้ทรัสต์
และทรัสตี และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

สัญญาแต่งตัง้
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

หมายถงึ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์สําหรับทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมท รัพ ย์  CPN รี เทล  โกรท  (CPN Retail Growth Leasehold REIT) 
ระหวา่งทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  

สาํนักงาน ก.ล.ต.  หมายถงึ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สัญญาแต่งตัง้
ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายถงึ สัญญาแต่งตัง้ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์สําหรับกองทุนรวม  CPNRF หรือ
กองทรัสต์ CPNREIT และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  

หน่วยทรัสต์ หมายถงึ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

เหตุสุดวสิัย หมายถงึ เหตุใด ๆ ท่ีเกิดขึน้หรือก่อให้เกิดผลพิบัติท่ีไม่อาจป้องกันได้ถึงแม้ว่าบุคคลท่ี
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนุัน้จะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเช่นบุคคล
ทั่วไปจะได้ทําในฐานะและภาระเช่นนัน้ และหมายความรวมถึงการบัญญัติ
กฎหมายหรือการดําเนินการอ่ืนใดของรัฐท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
สญัญาท่ีเก่ียวข้อง อคัคีภัย นํา้ท่วม แผ่นดินไหว อบุติัเหตุท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียง
ได้ สงคราม ข้อจํากดัทางกฎหมาย จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตุ
ใด ๆ ท่ีมีผลทํานองเดียวกนัซึง่คูส่ญัญาท่ีได้รับผลกระทบไม่อาจควบคมุได้ 

อสังหาริมทรัพย์ หมายถงึ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี  ้ให้หมายความ
รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ 

AEC หมายถงึ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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x 

CENTEL หมายถงึ บริษัท โรงแรมเซน็ทรัล พลาซา จํากดั (มหาชน) 

CPN หมายถงึ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

SCB หมายถงึ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

SCBAM หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

SCBS หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
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ส่วนท ี่ 1 

สรุปข้อมูลสาํคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) 

 
ทรัสต์เพ ื่อการลงทุนในสิทธ ิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  

CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์: บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ทรัสตี: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

1. สาระสาํคัญของกองทรัสต์ 

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย) : ทรัสต์ เพ่ื อการลงทุนในสิท ธิการเช่ าอสังหาริมท รัพ ย์  CPN รี เทล  โกรท 
(“กองทรัสต์ CPNREIT”) 

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ) : CPN Retail Growth Leasehold REIT 

ชื่อย่อ  : CPNREIT 

ผู้จ ัดการกองทรัสต์ :  บริษัท ซีพเีอน็ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั 

ทรัสต  ี : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (“SCB”) และ  
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“MBKET”) 

 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้

จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขายจํานวนทัง้สิน้ 2,212,476,700 หน่วย เพ่ือซือ้ทรัพย์สินของกองทนุรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม  CPNRF”) จํานวน 2,212,476,700 หน่วย ซึ่งต่อไปเม่ือมีการเลิก
กองทนุรวม CPNRF หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีเสนอขายให้แก่กองทนุรวม CPNRF ข้างต้น จะจ่ายคืนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุเดิมของกองทนุรวม CPNRF ตามอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กบัหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวม CPNRF (“Swap Ratio”) 1 ต่อ 1 ตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ครัง้ท่ี 1/2560 ของกองทุนรวม 
CPNRF เม่ือวนัท่ี 28 สงิหาคม 2560 

สรุปข้อมูลสําคัญนีเ้ป็นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือช ีช้วนซึ่งเป็น
เพ ียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทรัสต์  ดังนัน้  ผู้ลงท ุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอ ียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเต็มซ ึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการกองทรัสต์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนท ี่ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ยื่นต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ท ี่ website ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
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1.2 ข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

1.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท ี่กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF  

ทรัพย์สินเดิมท่ีจะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT (เม่ือมีการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เสร็จสิน้) ประกอบด้วย 

1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
4. โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญัเก่ียวกบัทรัพย์สินดงักล่าวดงัต่อไปนี ้

โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2  

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560) 

ที่ต ัง้ของทรัพย์สนิ  เลขท่ี 160 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทนุของ
กองทุนรวม CPNRF 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 และสิทธิ
การเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) พร้อมอาคารจอดรถ 
(บางส่วน) รวมทัง้งานระบบสาธารณปูโภค ระบบบําบดันํา้เสียและส่ิงอํานวยความสะดวก
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ  8 ปี  (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 15 สิงหาคม  2568) จากบริษัท 
เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั 

ที่ดนิท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2568) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดิน 
โดยท่ีดินซึ่งตัง้อยู่ ท่ีแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ มีเนือ้ท่ีรวม 53-2-38.4 ไร่ 
แบง่เป็น 

- โฉนดที่ดินเลขท่ี 4313 เนือ้ท่ี 16-3-90.5 ไร่ 
- โฉนดที่ดินเลขท่ี 4314 เนือ้ท่ี 27-1-24.5 ไร่ 
- โฉนดที่ดินเลขท่ี 85312 เนือ้ท่ี 3-0-47.2 ไร่ 
- โฉนดที่ดินเลขท่ี 49534 เนือ้ท่ี 6-0-76.2 ไร่ 

อาคารท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชัน้ 
และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
จํากดั ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 
ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 15 สิงหาคม 2568) ตามรายละเอยีดดงันี ้

- พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร 
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- พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร  
- พืน้ท่ีจอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพืน้ท่ีจอดรถนอกอาคาร 7,012 

ตารางเมตร) 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ที่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่า 20 ปี  คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ  8 ปี  (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 15 
สิงหาคม 2568) สําหรับงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบดันํา้เสียและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตา่ง ๆ  ท่ีติดตัง้และใช้งานภายในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จาก
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

สังหาริมทรัพย์ท ี่
กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน  

กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งได้แก่ 
อุปกรณ์ตกแต่งทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศนูย์การค้า 
ทัง้นี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ   กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 7,184 ล้านบาท  

 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560) 

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

ลักษณะการลงทนุของ
กองทุนรวม CPNRF 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) และพืน้ท่ี
จอดรถภายในอาคาร (ทัง้หมด) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั เป็นระยะเวลา 
30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 15 สิงหาคม 2578) 
โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิท่ีจะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดย
กองทนุรวม CPNRF ได้ชําระค่าเช่าและเงินมดัจําตามเง่ือนไขแห่งสญัญาเช่าครัง้เดียวเต็ม
จํานวน นอกจากนี  ้กองทุนรวม CPNRF ได้ซือ้และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิในงานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 ตามสญัญาซือ้ขายงานระบบระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ CPN 
(เดิมคู่สัญญา คือ บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส พระราม 3 จํากัด แต่ได้โอนสิทธิและ
หน้าท่ีภายใต้สญัญานีใ้ห้แก่ CPN) ลงวนัท่ี 11 สงิหาคม 2548 

ที่ดนิท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัท่ี 15 
สิงหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสิทธิท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 
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30 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยท่ีดินตัง้อยู่
ท่ีแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนือ้ท่ีรวม 12-2-44.6 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 53132 เนือ้ท่ี 12-0-83.4 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 53133 เนือ้ท่ี 0-1-61.2 ไร่ 
ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาเช่าท่ีดินโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ยงั
มีผลใช้บงัคบัอยู่ กองทนุรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 และผู้ เช่าพืน้ท่ี
ในอาคารศูนย์การค้ารายอื่นท่ีมิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญานี ้ใช้พืน้ท่ีจอดรถ 
ถนนรอบอาคารศูนย์การค้าและพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องของอาคารศูนย์การค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ี
เช่าของกองทนุรวม CPNRF โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชัน้ 
และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นอาคารศูนย์การค้า พืน้ท่ีจอดรถและพืน้ท่ี
บริการ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 15 
สิงหาคม  2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสิทธิจะต่ออายุสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 
30 ปี ตามรายละเอียดดงันี ้

- พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร   
- พืน้ท่ีจอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร  

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ที่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธ์ิ (โดยการซือ้และ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
สาธารณปูโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟต์ บนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม
ท่ีติดตัง้และใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากบริษัท
เซน็ทรัลเรียลตี ้เซอร์วสิ พระราม 3 จํากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

สังหาริมทรัพย์ท ี่
กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน  

กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์
ตกแต่งทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์
ในการประดับตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า ทัง้นี ้ไม่ใช่
ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมนิทรัพย์สนิ  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2560 เทา่กบั 9,192 ล้านบาท  
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อนึ่ง การลงทุนของกองทนุรวม CPNRF ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 นัน้ กองทนุรวม CPNRF ได้ลงทุน
ในสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบางส่วนของโครงการซึ่งเป็นเฉพาะส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 
3 โดยท่ีเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 เป็นผู้ประกอบกิจการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และบริษัท สรรพสินค้ารัช
ดานนทรีย์ จํากดั เป็นผู้ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 โดยเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ถือครอง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดเลขท่ี 53132 และ 53133  และบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ได้ถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนด
ท่ี 5034 และ 225205 แต่ในการก่อสร้างและการใช้งานศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในปัจจุบันนัน้ดูเสมือนว่าเป็น
อาคารเดียวกัน ดังนัน้ จากลักษณะการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและการใช้งานของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ดงักล่าวมีความจําเป็นท่ีทําให้ต้องใช้พืน้ท่ีบางส่วนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั เช่น การใช้เป็นทางเข้าออกของรถยนต์ 
การใช้เป็นทางเดิน เป็นต้น ดังนัน้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จึงได้จดทะเบียนภาระจํายอมในท่ีดินบางส่วนโดยไม่มี
ค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ณ สํานกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2541 
คือ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 225205 เพ่ือออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ โดยผ่านท่ีดินบางส่วนของโฉนดเลขท่ี 53133 โดยมีความ
กว้างประมาณ 4 เมตร วดัจากทิศตะวนัออกของท่ีดินเข้ามาแนวท่ีดินด้านท่ีติดกบัทางสาธารณประโยชน์ และโดยทางลึก
เข้าไปในท่ีดินจนบรรจบท่ีดินโฉนดเลขท่ี 225205 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเข้าออกของบคุคลเท่านัน้ โดยบริษัท สรรพสินค้า
รัชดานนทรีย์ จํากดั ตกลงจะไม่ทําการก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างตา่ง ๆ หรือวางสิ่งของทกุชนิดอนัเป็นการกีดขวางทางเดิน ไม่ว่า
จะเป็นการติดตัง้โดยถาวรหรือชัว่คราวก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ก่อน 
และมีเง่ือนไขเป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของบนัทกึข้อตกลงเร่ืองทางภาระจํายอม 

ในการนี ้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ภาระจํายอมดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจดัหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แต่อย่างใด แต่กลบัจะเป็นการเสริมประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้แก่กนัระหว่างศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 อนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่การดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย  

โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560) 

ที่ต ัง้ของทรัพย์สนิ  เลขท่ี 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทนุของ
กองทุนรวม CPNRF 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และสิทธิ
การเช่าอาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (บางสว่น) จํานวน 1 อาคาร และอาคาร
สํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทัง้อาคาร) รวมทัง้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) 
นอกจากนี ้กองทุนรวม CPNRF ได้เช่างานระบบและทรัพย์สินอื่นท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา
ประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2567) 

ที่ดนิท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญา
สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ทรง
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สิทธิการเช่า โดยท่ีดินตัง้อยู่ท่ีแขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ เนือ้ท่ีรวม 24-2-84 ไร่ 
แบง่เป็น 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1041 เนือ้ท่ี 22-0-72 ไร่ 
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1054 เนือ้ท่ี 2-2-12 ไร่ 

โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของ
โครงการแก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากดั และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) 
รวมถึงผู้ เช่าพืน้ท่ีและลูกค้าของทัง้สองบริษัทดังกล่าว โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือประโยชน์
ร่วมกนั 

อาคารท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร ซึ่ง
เป็นอาคาร 7 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ และอาคารสํานักงานทัง้อาคาร จํานวน 2 อาคาร 
ได้แก่ อาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ A สงู 26 ชัน้ และอาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาว
เวอร์ B สงู 18 ชัน้ พร้อมทัง้พืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคารซึ่งสงู 10 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 
รวมทัง้งานระบบท่ีเก่ียวเน่ืองกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า อาคาร
สํานกังาน และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ซึง่
เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 
ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567) ตามรายละเอียดดงันี ้

- พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร   
- พืน้ท่ีจอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร 

*ตามสญัญาแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (อาคารศนูย์การค้าและ

อาคารสํานกังาน) ฉบบัลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2552 ฉบบัลงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 พืน้ท่ีใข้สอยของโครงการ

เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เพ่ิมขึน้เป็น 120,409 ตารางเมตร เน่ืองจากในปี 2558-2559 กองทนุรวม 

CPNRF ได้ปรับปรุงซอ่มแซมพืน้ท่ีภายในโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ซึ่งทําให้พืน้ท่ีเชา่ของกองทนุ

รวม CPNRF มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ที่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ 
บนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํา้เสียและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท่ีติดตัง้และใช้งานอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
รวมทัง้สทิธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบังานระบบดงักลา่ว  

สังหาริมทรัพย์ท ี่
กองทุน CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
อาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ B ซึง่ได้แก่ 
อุปกรณ์ตกแต่ง ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้เพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศนูย์การค้า 
ทัง้นี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคารศนูย์การค้า 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 1 หน้า 7 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ   กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 5,495  ล้านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สินส่วน
ท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน เท่ากบั 4,503 ล้านบาท และ 992 ล้านบาท) 

 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560) 

ที่ต ัง้ของทรัพย์สนิ  เลขท่ี 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่

ลักษณะการลงทนุของ
กองทุนรวม CPNRF 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ 
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทัง้ท่ีจอดรถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตาม
สดัส่วนการใช้งานของพืน้ท่ีอาคารศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ท่ีกองทนุรวม 
CPNRF ลงทนุ) 

(2) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต  

(3) สิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ท่ีจอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 22 
เมษายน 2587) จากบริษัท เซน็ทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั 

ที่ดนิท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญา
สิน้สดุวนัท่ี 22 เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ โดยท่ีดินตัง้อยู่ท่ีตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนือ้ท่ีรวม 32-3-
56.85 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3289 เนือ้ท่ี 15-0-80.75 ไร่ 
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3301 เนือ้ท่ี 2-2-88.4 ไร่ 
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3313 เนือ้ท่ี 5-1-74.3 ไร่ 
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 58660 เนือ้ท่ี 2-1-90 ไร่ 
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 58661 เนือ้ท่ี 1-1-85 ไร่ 
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110632 เนือ้ท่ี 1-1-11.3 ไร่ 
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110633 เนือ้ท่ี 2-0-83.1 ไร่ 
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110634 เนือ้ท่ี 0-2-46 ไร่ 
- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110635 เนือ้ท่ี 0-0-96 ไร่ 
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- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15540 เนือ้ท่ี 1-1-2 ไร่ 

ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาเช่าท่ีดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ยังมีผลใช้บงัคบัอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัล
พฒันา เชียงใหม่ รวมถึงลกูค้าและคู่สญัญาของเซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ และผู้ เช่าพืน้ท่ี
รายอ่ืนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นอกจากผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ี
เช่าตามสญัญานี ้ใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีจอดรถ พืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ี
เช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทุนรวม CPNRF และถนนรอบอสังหาริมทรัพย์และ
ทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนท่ีกองทุนรวม 
CPNRF ลงทนุ โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นสําคญั 

อาคารท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1 
อาคาร รวมทัง้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพืน้ท่ีอาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ท่ีกองทนุรวม CPNRF ลงทนุ)  รวมทัง้งานระบบและ
ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา เชียงใหม่ จํากัด ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลา
การเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 22 เมษายน 2587) ตามรายละเอียดดงันี ้

- พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร 
- พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร  
- พืน้ท่ีจอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ที่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 
22 เมษายน 2587) สําหรับงานระบบท่ีเก่ียวข้องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม 
จากบริษัท เซน็ทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

สังหาริมทรัพย์ท ี่
กองทุน CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่ง
ได้แก่ อปุกรณ์ตกแตง่ ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศนูย์การค้า 
ทัง้นี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ   กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 10,531 ล้านบาท  
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สรุปอ ัตร าการ เ ช่ าพ ืน้ ท ี่  (Occupancy Rate) ขอ งท รัพ ย์สิน ท ี่ โอ นจากกอ งทุน ร วม  CPNRF มายังกอ งท รัส ต์ 
CPNREIT 

ทรัพย์สนิ  
ปีสิน้สุด 

31 ธ ันวาคม 
2555 

ปีสิน้สุด 
 31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิน้สุด 
31 ธ ันวาคม 

2557 

ปีสิน้สุด 
 31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิน้สุด  
31 ธ ันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุด 

 30 มถิุนายน 
2560 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

98.59% 95.94% 96.52% 96.28% 86.73%(1) 89.92% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 

98.21% 97.72% 93.82% 92.37% 89.96% 62.65%(2) 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า สว่นศนูย์การค้า 

96.52% 100.00% 98.26% 66.85%(3) 95.67% 95.66% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า สว่นอาคาร
สาํนกังาน  

98.17% 98.11% 96.23% 96.77% 89.98%(4) 90.04% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

-(5) -(5) 98.87% 96.68% 96.45% 94.07% 

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

98.17% 97.21% 96.59% 92.10% 90.51% 86.75% 

หมายเหตุ: 
(1) อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเม่ือเทียบกับ ณ สิน้ปี 2557 และ 2558 จาก

การดําเนินการแผนงานปรับปรุงพืน้ท่ีเดมิของผู้ เช่าหลกัเพ่ือเปล่ียนเป็นพืน้ที่เช่าสําหรับผู้ เชา่รายยอ่ย ซึง่ใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6 
เดือน (ตัง้แต่เดือนมกราคม-มิถนุายน 2560) โดยอตัราการเช่าพืน้ท่ี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ได้ปรับเพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2559 จากการท่ี
เร่ิมมีผู้ เชา่เร่ิมเข้าพืน้ท่ีในสว่นท่ีได้มีการปรับปรุง  

(2) อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ลดลงต่ํากว่าเม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 จากการ
เร่ิมดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครัง้ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดงักล่าวเป็นการทยอยปรับปรุงเป็นเฟส ซึ่ง
พืน้ท่ีในส่วนท่ียงัไม่เร่ิมดําเนินการปรับปรุงพืน้ท่ียงัคงเปิดให้บริการตามปกติ แผนงานปรับปรุงพืน้ท่ีของโครงการจะใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 6 เดือน (ตัง้แตม่ิถนุายน 2560 ถึงธนัวาคม 2560)  

(3) อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ส่วนที่เป็นศนูย์การค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลดลงต่ํากว่าเม่ือเทียบกบั ณ 
สิน้ปี 2557 จากการเร่ิมดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครัง้ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดงักล่าวเป็นการทยอย
ปรับปรุงเป็นเฟส ซึ่งพืน้ท่ีในสว่นท่ียงัไมดํ่าเนินการปรับปรุงพืน้ที่ยงัคงเปิดให้บริการตามปกคิ และได้เร่ิมดําเนินการในช่วงเดือนเมษายนปี 
2558 ทัง้นี ้แผนงานดําเนินการทัง้เฟส 1 และเฟส 2 แล้วเสร็จ และเร่ิมมีผู้ เช่าเร่ิมเข้าพืน้ท่ีตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 ทําให้อตัราการเชา่
พืน้ท่ี ณ สิน้ปี 2559 กลบัมาใกล้เคียงกบัก่อนการปรับปรุงพืน้ท่ี 
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(4) อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า สว่นที่เป็นอาคารสํานกังาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงต่ํากวา่เม่ือเทียบกบั 
ณ สิน้ปี 2557 และ 2558 จากการปรับปรุงพืน้ท่ีในอาคารสํานักงานและบริเวณส่วนที่เช่ือมพืน้ท่ีระหว่างอาคารศูนย์การค้าและอาคาร
สํานกังาน (ท่ีมา: CPN) 

(5) กองทนุรวม CPNRF เข้าลงทนุในโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในเดือนเมษายน 2557 

ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของทรัพย์สินท ี่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT  

 
ปีสิน้สุด 

 31 ธันวาคม 
2555(1) 

ปีสิน้สุด 
31 ธ ันวาคม  

2556(1) 

ปีสิน้สุด 
 31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิน้สุด 
 31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุด 

 30 มถิุนายน 2560 

รายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Income)  
(ล้านบาท) 

2,510.52 2,686.55 3,296.50 3,128.84 3,524.60 1,754.15 

รายได้สทุธิของ
อสงัหาริมทรัพย์  
(Net Income from 
Property Level)  
(ล้านบาท) 

2,029.68 2,179.41 2,763.60 2,530.37 2,940.86 1,452.23 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี 98.17% 97.21% 96.59% 92.10% 90.51% 86.75% 

พืน้ท่ีให้เช่า  
(Leasable Area)  
(ตารางเมตร) 

191,220 179,831 217,396 224,673 224,512 218,833 

หมายเหตุ 
(1)  รวมเฉพาะผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

ป่ินเกล้า แตไ่ม่รวมผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งกองทนุรวม CPNRF ได้เข้าลงทนุในโครงการ
เซน็ทรัลพลาซา เขียงใหม ่แอร์พอร์ต ในเดอืนเมษายน 2557 
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1.2.2 รายละเอ ียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 (ที่มใิช่มาจากการแปลงสภาพ) 

รายละเอียดท่ีสําคญัของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอ ียดของทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1  
(โครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บชี  และโรงแรมฮิลตัน พัทยา) 

ชื่อโครงการ  โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ที่ต ัง้ของทรัพย์สนิ  
 

เลขท่ี 333/99 และเลขท่ี 333/101 หมู่ 9 ถนนพทัยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละ
มงุ จงัหวดัชลบรีุ   

เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สนิท ี่จะลงทุน
เพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 

บริษัท ซีพเีอน็ พทัยา จํากดั (“ซพี ีเอน็พทัยา”)  

ลักษณะความสัมพันธ์
ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สนิท ี่จะลงทุน
เพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 กับผู้
ก่อตัง้กองทรัสต์หรือ
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ซีพีเอ็นพทัยาในฐานะเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และซี
พีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ ก่อตัง้กองทรัสต์ และจะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ เม่ือมี
การก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้ นในเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 ร้อยละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น 
รีท แมเนจเมนท์ ร้อยละ 99.99 ตามลําดบั 

ลักษณะการลงทนุของ
กองทรัสต์ CPNREIT 
ในทรัพย์สนิท ี่จะลงทุน
เพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ดงัตอ่ไปนี ้

โครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บชี  

(1)  สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) 
และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) ซึ่งคิดเป็นพืน้ท่ีท่ีจะลงทุนประมาณ 
70,095 ตารางเมตร (1) โดยเป็นพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นการเช่าเช่วงประมาณ 4,827 ตาราง
เมตร 

 อนึ่ง ทรัพย์สินท่ีเช่านีไ้ม่รวม (1) พืน้ท่ีในส่วนท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีได้
มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และ
พืน้ท่ีท่ีอยู่ในระหว่างการปรับปรุง หรือมีแผนท่ีจะปรับปรุงในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ตวิลั พทัยา บีช และ (2) พืน้ท่ีจอดรถยนต์ในส่วนท่ีเป็นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพทัยา  

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ 
ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํา้เสีย และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและส่ิงปลูกสร้างใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับ
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งานระบบดงักล่าว 

(3) กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ท่ีติดตรึง
ตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ในการประดบั
ตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึง่ตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายใน
พืน้ท่ีของอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช หรือบนพืน้ผิว
ของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ/หรือ
บริเวณภายในพืน้ท่ีเช่าของผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช ซึ่งซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือ
เก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ซีพีเอ็นพทัยา รวมถึงลกูค้าและคู่สญัญาของซีพีเอ็นพทัยา 
และผู้ เช่าพืน้ท่ีรายอื่นในส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุน ใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี
ส่วนกลาง ท่ีจอดรถ และพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าของ
กองทรัสต์ CPNREIT เฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสาํคญั  

โรงแรมฮลิตนั พทัยา 

(1)  สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อาคารและส่ิงปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (ทัง้หมด) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (ทัง้หมด) 
ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีท่ีจะลงทนุประมาณ 49,686 ตารางเมตร 

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ 
ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํา้เสีย และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและส่ิงปลูกสร้างโรงแรม
ฮิลตนั พทัยา รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบังานระบบดงักลา่ว  

(3) กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ท่ีติดตรึง
ตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการประดบั
ตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยและผู้ ใช้บริการอาคารและสิ่งปลูก
สร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึง่ตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายใน
พืน้ท่ีของอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคาร
และสิ่งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึง่ซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิทธิ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินดงักล่าว แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะ
เป็นสว่นควบของอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
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ระยะเวลาการลงท ุนใน
สทิธ ิการเช่า 

ประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2580 

หมายเหตุ:  
(1)  ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 อันประกอบด้วยพืน้ท่ีในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประมาณ 70,095 

ตารางเมตร และพืน้ท่ีในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประมาณ 49,686 ตารางเมตร รวมเป็นพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน
ประมาณ 119,781 ตารางเมตร เป็นการลงทุนในพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช โดยการเช่าช่วงพืน้ท่ีส่วนหน่ึงจํานวน
ประมาณ 4,827 ตารางเมตร ในอาคารสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ท่ีซีพีเอ็นพัทยาเป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีจากบริษัท สรรพสินค้า
เซ็นทรัล จํากัด (สาขาเฟสติวลั พัทยา บีช) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารซึ่งเข้าทําเม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2556 
โดยจะสิน้สดุลงในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2581 พืน้ท่ีเช่าช่วงดงักลา่วคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.03 ของพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมครัง้ท่ี 1 (จากพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.57 ของ
พืน้ท่ีทัง้หมดที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลงัการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แล้วเสร็จ 
(จากพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 852,039 ตารางเมตร) 

ราคาประเมนิของทรัพย์สนิท ี่จะลงท ุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1  

ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ได้มีการแต่งตัง้ผู้ ประเมินราคาทรัพย์สิน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้
ประเมินราคาท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ในการประเมินมลูค่าของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1 
อนัได้แก่ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จํากดั และบริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซลั จํากดั โดยมีรายละเอียดของการ
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ดงัตารางดงัต่อไปนี ้

บริษัทประเมนิ มูลค่าประเมินโดยวธิ ีรายได้ (Income Approach) วันท ี่ประเมิน 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้
คอนซลัแทนท์ จํากดั  

7,137,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) 
และ 3,286,000,000 บาท (1) (สําหรับโรงแรมฮิลตนั พทัยา) 

1 กรกฏาคม 2560 

บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซลั 
จํากดั  

7,207,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) 
และ 3,403,000,000 บาท (1) (สําหรับโรงแรมฮิลตนั พทัยา) 

1 กรกฏาคม 2560 

หมายเหตุ 
 (1)  มลูคา่ประเมินตามวิธีรายได้สําหรับทรัพย์สินสว่นท่ีเป็นโรงแรมจะประเมินตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ในลกัษณะการให้เช่ากลบัตามท่ีเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ข้อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์” อนึ่ง ในการประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นโรงแรม ถ้าเป็นการประเมินมูลค่าในระดับทรัพย์สิน (Asset Level) โดยไม่ได้พิจารณาโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในลกัษณะการให้เช่ากลบั มูลค่าประเมินของทรัพย์สินโดยบริษัท ซิมส์พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัล
แทนท์ จํากดั และบริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซลั จํากดั จะเทา่กบั 3,432 ล้านบาท และ 3,563 ล้านบาท ตามลําดบั 

ทัง้นี ้การลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,570 ล้านบาท ทัง้นี ้
มลูคา่การลงทนุสดุท้ายสทุธิหลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1 จะมี
จํานวนเท่ากบั 11,908 ล้านบาท ซึ่งเป็นมลูคา่ท่ีสงูกวา่ราคาประเมินต่ําสดุของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ท่ีประเมินโดยบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิประมาณร้อยละ 14.25 โดยท่ีคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ภาษีมลูคา่เพ่ิม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากร
แสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งกองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับผิดชอบ ทัง้นี ้ผลรวมของมลูค่าท่ีต่ําสดุของมูลค่าประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย เท่ากบั 10,423 ล้านบาท โดย
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีมูลค่าประเมินต่ําสุดเท่ากับ 7,137 ล้านบาท และโรงแรมฮิลตนั พทัยา มีมูลค่าประเมินต่ําสุด
เทา่กบั 3,286 ล้านบาท 
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ความสมเหตุสมผลของมูลค่าของการลงทุนในทรัพย์สิน 

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วยโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในมลูค่าการลงทนุสดุท้ายสทุธิจากคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องเท่ากบั 11,908 ล้านบาท 
โดยในการกําหนดมูลค่าสุดท้ายท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 นัน้ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ ราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดทําโดยผู้ ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงท่ีคาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อัตราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมท่ีนักลงทุนจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน 
อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตรา
สารหนี ้รวมถงึการลงทนุทางเลือกอื่น ๆ และมลูค่าท่ีผู้ เช่าและผู้ ให้เช่าตกลงร่วมกนั 

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในมูลค่าท่ีสูงกว่ามูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินต่ําสุดท่ีจัดทําโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จํากัด ท่ีเท่ากับ 10,423 ล้านบาท ท่ีประมาณร้อยละ 
14.25 โดยในกรณีท่ีไม่ใช่แผนดําเนินงานท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT 
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ผ่านการระดมทนุโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลูค่า 12,570 ล้านบาท เพียง
อย่างเดียวโดยไม่มีการกู้ ยืม โดยกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย (คํานวณจากสมมติฐานราคา
หน่วยลงทนุกองทนุรวม CPNRF ท่ีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560) จํานวนประมาณ 679,459,459 
หน่วย และใช้สมมติฐานการดําเนินงานเดียวกันกบัท่ีใช้จดัทําข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ รวมถึงสมมติฐาน
อ่ืนเพ่ิมเติม คาดว่าอตัราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยและอตัราผลตอบแทนสทุธิจะเท่ากับร้อยละ 7.54 และ 4.22 ตามลําดบั โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตัราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมท่ีประมาณร้อยละ 6.4 (ณ สิน้วนัของวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) อย่างไรก็ดี 
กรณีดงักล่าวอาจไม่ได้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพจากการใช้แหล่งเงินกู้ ท่ีมีต้นทุนทางการเงินท่ีถูก
กว่า นอกจากนี ้อาจมีสมมติฐานท่ีใช้บางประการท่ีเกิดจากการประมาณการโดยไม่มีข้อมูลจริงในการอ้างอิงมารองรับ
เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีไม่ได้สะท้อนแผนดําเนินการท่ีจะเกิดขึน้จริง เช่น ต้นทุนการกู้ยืมและการชําระคืนเงินต้นของเงินกู้ ยืม
สว่นท่ีโอนมาจากกองทนุรวม CPNRF ราคาและจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขาย รวมถึงยงัไม่ได้มีการคํานึงถึงค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น โดยหากสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทําประมาณการเปลี่ยนแปลงไป อาจมีผล
ให้ประมาณการอตัราผลตอบแทนในกรณีระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียวข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป
อยา่งมีสาระสาํคญั ซึง่ไม่ได้ถกูคํานงึถึงในการประเมินครัง้นี ้

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามลูค่าดงักล่าวเป็นมลูค่าท่ีเหมาะสมซึ่งสามารถ
ยอมรับได้ เน่ืองจากภายหลงัการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึง่จะใช้เงินจากการกู้ ยืมทัง้
จํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยครัง้ท่ี 1/2560 ท่ีปรึกษา
ทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะอยู่ท่ีร้อยละ 9.05 
(คํานวณจากราคาหน่วยลงทนุในกองทนุรวม CPNRF ท่ีราคา 18.5 บาทตอ่หน่วย ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 และการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ท่ี 1.675 บาทต่อหน่วย สําหรับช่วงระยะเวลา
ประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งอตัราผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ได้สะท้อนความเส่ียง
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จากระดบัเงินกู้ ยืมท่ีเพ่ิมขึน้ โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตัราเงินกู้ยืมตอ่มลูคา่ทรัพย์สินรวมท่ีประมาณร้อยละ 33.8 (ณ 
สิน้วนัของวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF 
และเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)  ทัง้นี ้ประมาณการอตัราเงินจ่ายกรณีสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จํานวน และการกู้ ยืมเงินทัง้จํานวนสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ร้อยละ) 

ทรัพย์สนิท ี่มี
อยู่ เดมิภายใต้ 
กองทุนรวม 
CPNRF (1) 

ทรัพย์สนิท ัง้หมดหลังการ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT  

(ลงทุนในทรัพย์สินท ี่จะ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 
โดยการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ท ัง้จาํนวน) (1) 

ทรัพย์สนิท ัง้หมดหลังการ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT  

(ลงทุนในทรัพย์สินท ี่จะ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 
โดยการกู้ยืมท ัง้จาํนวน) 

(2) 

ประมาณการอตัราเงิน
จ่ายผู้ ถือหน่วย (3) 

7.42 7.54 9.05 

อตัราผลตอบแทนสทุธิ 
(3) 

3.93 4.22 5.73 

อตัราเงินกู้ยืมต่อ
ทรัพย์สินรวม (4) 8.0 6.4 33.8 

หมายเหตุ:   
(1) กรณีที่ไม่ใช่แผนดําเนินงานท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยสมมตวิา่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในทรัพย์สนิ

ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มูลค่า 12,570 ล้านบาทเพียงอย่างเดียวโดย
อ้างองิสมมติฐานท่ีกลา่วข้างต้น 

(2)           อ้างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับ
ชว่งเวลาประมาณการตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(3)            อตัราผลตอบแทนดงักล่าว อ้างอิงจากราคาหน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท่ีราคาหน่วยละ 
18.5 บาท 

(4) ประมาณการสําหรับ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  

ทัง้นี ้ตามแผนการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นีต้ามท่ี
ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะใช้เงินจากการกู้ยืมทัง้จํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม ซึ่ง
เป็นโครงสร้างทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเน่ืองจากการใช้แหล่งเงินกู้ มีต้นทนุทางการเงินท่ีถกูกว่า ประมาณการอตัราเงิน
จ่ายผู้ ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิท่ีจะได้รับตามข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ จะอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมเม่ือพิจารณาจากความมั่นคงของกระแสเงินสดของทรัพย์สินท่ีลงทุน และโอกาสในการเติบโต ทัง้นี  ้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงินทัง้จํานวนในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในครัง้นี ้เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ของเงินกู้ น้อยกว่าประมาณการอตัราผลตอบแทน
สทุธิ โดยคาดวา่ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์ CPNREIT 
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จะมีอตัราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมท่ีเพ่ิมขึน้เช่นกนั ทัง้นี ้โครงสร้างทางการเงินดงักล่าวเป็นโครงสร้างทางการเงินภายหลงั
การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยครัง้ท่ี 
1/2560 อีกทัง้ กองทรัสต์ CPNREIT ยงัเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทนุท่ีให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่นกัลงทนุเม่ือเทียบ
กับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีความน่าเช่ือถือในระดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment Grade) และอัตราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีลงทนุในธุรกิจศนูย์การค้าเป็นหลกั ซึ่งเป็นประเภททรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ดงัท่ีแสดงใน
ตารางด้านล่าง 

ตารางแสดงอ ัตราผลตอบแทนของตราสารหนีป้ระเภทต่าง ๆ  ณ วันท ี่ 15 สิงหาคม 2560 

ประเภท อายุ 20 ปี 
(ร้อยละ) 

อายุ 25 ปี 
(ร้อยละ) 

อายุ 30 ปี 
(ร้อยละ) 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน  
(ความน่าเชื่อถือระดบั AA) 

4.59 4.97 4.91 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน  
(ความน่าเช่ือถือระดบั AA-) 

4.64 5.03 4.97 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
(ความน่าเชื่อถือระดบั A+) 

4.77 5.17 5.11 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
(ความน่าเชื่อถือระดบั A) 

4.94 5.35 5.30 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
(ความน่าเชื่อถือระดบั BBB+) 

6.39 6.83 6.80 

ที่มา:  Thai BMA และ Bloomberg ณ วนัที่ 15 สงิหาคม 2560 

ตารางแสดงอ ัตราเงนิจ่ายผู้ถ ือหน่วยและอ ัตราผลตอบแทนสุทธ ิของทรัสต์เพ ื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้า ณ วันท ี่ 15 สิงหาคม 2560 

 

เงนิจ่ายผู้ถอื
หน่วยต่อ
หน่วย 

(บาท) (1) 

ราคา
หน่วย 
(บาท) 

อัตราเงนิ
จ่ายผู้ถอื
หน่วย  

(ร้อยละ)  

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธ ิ  
(ร้อยละ) (2) 

อายุ
สัญญาเช่า
คงเหลือ  

(ปี) (3) 

อัตราเงนิกู้
ต่อ

ทรัพย์สนิ
รวม 

(ร้อยละ) (6) 

กองทรัสต์และกองท ุนรวมที่ลงท ุนในกรรมสิทธ ิ์และสิทธ ิการเช่า  (Freehold & Leasehold)  

TLGF 0.8558 16.8 5.09 n.a. (4) n.a. (4) 8.4 

กองทรัสต์และกองท ุนรวมที่ลงท ุนในสิทธ ิการเช่า 100 % (Leasehold)   

CRYSTAL 0.7768 11.2 6.94 3.07 25.9 0.0 
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เงนิจ่ายผู้ถอื
หน่วยต่อ
หน่วย 

(บาท) (1) 

ราคา
หน่วย 
(บาท) 

อัตราเงนิ
จ่ายผู้ถอื
หน่วย  

(ร้อยละ)  

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธ ิ  
(ร้อยละ) (2) 

อายุ
สัญญาเช่า
คงเหลือ  

(ปี) (3) 

อัตราเงนิกู้
ต่อ

ทรัพย์สนิ
รวม 

(ร้อยละ) (6) 

FUTUREPF 1.3660 20.4 6.70 2.60 24.4 1.8 

MJLF 0.9850 12.7 7.76 2.61 19.4 0.0 

LHSC 0.8720 14.1 6.18 1.85 23.1 15.4 

CPNRF 
(ก่อนการแปลงสภาพและ
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 

1.1643 18.5 6.29 3.34 33.9 5.6 

ค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 6.49 2.69    

CPNREIT 
(หลงัการแปลงสภาพและ
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 

1.6750 18.5 9.05 5.73 30.1(5) 33.8 

ที่มา:  SETSMART และ Bloomberg ณ วนัที่ 15 สงิหาคม 2560 
หมายเหตุ:   
(1) สําหรับระยะเวลา 12 เดือนสิน้สุดวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 ยกเว้นสําหรับกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลทาง

การเงินตามสถานการณ์สมมติ 
(2) อตัราผลตอบแทนสทุธิ เทา่กบั อตัราเงนิจา่ยผู้ ถือหน่วย หกัการคืนเงินต้นแบบเส้นตรง 
(3) เฉล่ียตามมูลค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุด ทัง้นี  ้การคํานวณอายุสัญญาเช่าคงเหลือคํานวณโดย

กําหนดให้ทรัพย์สนิท่ีมีกรรมสทิธ์ิ (Freehold) มีอายเุทา่กบั 100 ปี 
(4) ไม่สามารถคํานวณอายสุญัญาเช่าคงเหลือ เน่ืองจาก TLGF มีการลงทุนทัง้ในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ง

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิของ TLGF ไมไ่ด้ระบแุยกมลูคา่ของทรัพย์สนิแตล่ะประเภท 
(5) ประมาณอายสุญัญาเชา่คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(6) ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ยกเว้น TLGF ซึง่เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ CPNREIT ซึง่เป็นประมาณการ
สําหรับ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  

นอกจากนี  ้ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่ามูลค่าลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าท่ีเหมาะสม
เน่ืองจากเหตผุลเพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนี ้

1. ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution per Unit หรือ DPU) ท่ีคาดว่าผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้รับจากกองทรัสต์ CPNREIT อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติท่ีทํา
การตรวจสอบตามมาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมั่นเก่ียวกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวกับ
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อนาคตโดยผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับกรณีก่อนและหลังท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีความเหมาะสม เน่ืองจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้รับเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในอัตราท่ีมากขึน้หลังจาก
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เม่ือเทียบกบัประมาณการจ่ายสว่น
แบ่งกําไร (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม CPNRF ท่ีคาด
ว่าจะได้รับหากกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ท่ี 1 โดยเพ่ิมขึน้ประมาณ 0.3031 บาทตอ่หน่วย  

2. การแปลงสภาพและการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะทําให้รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ
ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความมั่นคงเพ่ิมขึน้ผ่านการกระจายความเส่ียงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินใด
ทรัพย์สินหนึ่ง (Asset Diversification) เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ 
CPNREIT และทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีทําเลท่ีตัง้ท่ีแตกตา่งกนั 

ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของทรัพย์สินท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1  

 
ปีสิน้สุด 

31 ธ ันวาคม 
2555 

ปีสิน้สุด 
31 ธ ันวาคม 

2556 

ปีสิน้สุด 
31 ธ ันวาคม 

2557 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุด 

30 มถิุนายน 
2560 

โครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พัทยา บชี  

รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ 
(ล้านบาท) 

513.49 565.77 572.36 565.62 574.55 308.34 

รายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
(ล้านบาท) 

483.99 535.19 544.68 542.78 553.22 283.33 

พืน้ท่ีให้เช่า (ตารางเมตร) 29,192 29,143 29,335 29,404 29,404 29,404 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี  99.68% 95.74% 98.20% 98.62% 98.45% 97.37% 

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1,210 1,250 1,370 1,410 1,480 1,530 

โรงแรมฮลิตนั  พทัยา 

รายได้จากธรุกิจโรงแรม 
(ล้านบาท) 

554.98 715.17 754.30 793.07 803.65 470.66 

กําไรก่อนค่าเสื่อมราคาและ
คา่ตดัจําหน่าย ดอกเบีย้ 

167.61 244.75 271.40 286.26 306.93 173.81 
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ปีสิน้สุด 

31 ธ ันวาคม 
2555 

ปีสิน้สุด 
31 ธ ันวาคม 

2556 

ปีสิน้สุด 
31 ธ ันวาคม 

2557 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุด 

30 มถิุนายน 
2560 

และภาษีเงินได้ หกัเงิน
สาํรองสําหรับการซ่อมแซม 
ปรับปรุง (FF&E Reserve 
Deduction) ตามท่ีระบใุน
สญัญาจ้างบริหารโรงแรม 
(ล้านบาท) 

จํานวนห้องพกั (ห้อง) 302 302 302 302 302 302 

อตัราการเข้าพกัเฉลี่ย 
(ร้อยละของจํานวนห้อง
ทัง้หมด) 

72.59% 86.64% 83.18% 88.98% 89.13% 91.60% 

อตัราคา่ห้องพกัเฉลี่ย  
(บาทต่อคืน) 

4,543 4,972 5,458 5,494 5,586 6,487 

 

1.2.3 การจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินท ี่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

กองทรัสต์ CPNREIT จะนําทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินท่ี
จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ไปจดัหาประโยชน์ และจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วย โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการ
จดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักล่าว ดงันี ้

1.2.3.1 ทรัพ ย์สินท ี่โอนจากกองท ุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์  CPNREIT และทรัพย์สินท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเติม
ครัง้ท ี่ 1 ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน  

กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานท่ี
ลงทุนดังกล่าว โดยการนําพืน้ท่ีของทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการให้เช่าพืน้ท่ี โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ให้ทําหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินใน
สว่นท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ทัง้นี ้จากรูปแบบการจดัหาประโยชน์ดงัท่ีกล่าวไปแล้ว รายได้หลกัท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT จะได้รับจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานักงาน จะเป็นรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการให้เช่าพืน้ท่ี ซึ่งเกิดจากการนําพืน้ท่ีของทรัพย์สินประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ ออกให้เช่าและให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้เช่าพืน้ท่ี โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะคิดค่าเช่า
และค่าบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการให้เช่าพืน้ท่ี ตามขนาด ท่ีตัง้ของพืน้ท่ีเช่า รูปแบบการเช่า ระยะเวลาท่ีเช่า และประเภท
ธรุกิจของผู้ เช่า 
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1.2.3.2 ทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 ในส่วนที่เป็นโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

สําหรับทรัพย์สินหลักส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ภายหลังจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินส่วนนีแ้ล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่าว (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) แก่ ซีพีเอ็น 
พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะยังคงแต่งตัง้กลุ่มฮิลตันซึ่งเป็น
เครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเง่ือนไขสัญญาบริหารโรงแรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ให้ทําหน้าท่ีเป็น
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของค่าเช่าคงท่ี (Fixed 
Rent) และค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) จากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญา (ดรูายละเอียดในสว่นท่ี 2 
ข้อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์”) 

1.3 การกู้ยมืเงนิ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะใช้แหล่งเงินทนุทัง้หมดจากการ
กู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงิน (“ผู้ ให้ก ู้”)  ซึ่งข้อเสนอเบือ้งต้นท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับจะเป็น
วงเงินกู้ ยืมท่ีมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวนัท่ีเบิกเงินกู้  โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิน้วันของวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทนุรวม CPNRF และเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) เพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 
นอกจากนี ้การกู้ยืมเงินดงักล่าวจะมีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้สําหรับการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ของกองทนุรวม CPNRF 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะถูกโอนไปเป็นของกองทรัสต์ CPNREIT และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยข้อกําหนดและเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามท่ี
กําหนดในสญัญากู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ให้กู้  โดยมีเงื่อนไขท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทสนิเชื่อ เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

ผู้ให้ก ู้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงิน  
ซึ่ ง ไม่ ใช่บุ คคล ท่ี เก่ี ยวโยงกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ สินเช่ือเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือ
การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ CPNREIT (2)   

สินเช่ือเพ่ือนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ ยืม
ฉบบัเดิม (Refinance) 

วงเงนิกู้รวมท ัง้หมด ไม่เกิน 14,150 ล้านบาท ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

 โดยจํานวนเงินกู้ ยืมทัง้หมดจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิน้วนัของวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพ่ือลงทนุในทรัพย์สินท่ี
จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3) 
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อัตราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
ไม่เกิน 6M BIBOR (1) +  0.80% ต่อปี 

อตัราดอกเบีย้คงท่ี 
ไม่เกินร้อยละ 2.40% ต่อปี 

อายุสัญญาเงนิกู้ ไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้  ไม่เกิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้  

หลักประกันเงนิกู้  ไม่มีหลกัประกนั 

การชาํระคืนเงนิต้น ชําระคืนทัง้จํานวน ณ วนัครบกําหนดอายสุญัญาเงินกู้  

หมายเหตุ: 
(1)        BIBOR คือ Bangkok Interbank Offered Rate  
(2) รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คา่อากรแสตมป์ คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม และคา่ธรรมเนียมการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ CPNREIT ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1เป็นต้น 

 ทัง้นี ้ เพ่ือบริหารจดัการความเสี่ยงจากการชําระคืนวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (Refinance) กองทรัสต์ CPNREIT จะมี
การเข้าทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมเติมในวนัเดียวกบัวนัท่ีเข้าทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ตามรายละเอยีดด้านลา่งนี ้  

ประเภทสนิเชื่อ เงินกู้ยืมระยะยาว 

ผู้ให้ก ู้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงิน 
ซึ่ งไม่ ใช่บุ คคลที่ เก่ี ยวโยงกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ สินเช่ือเพื่อนําไปชําระภาระผูกพนัของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ฉบับเดิม (Refinance) ของกองทรัสต์ 
CPNREIT  

วงเงนิกู้รวมท ัง้หมด ไม่เกิน 7,125 ล้านบาท ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

ระยะเวลาเบกิเงนิกู้  2 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญากู้  1 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญากู้  

อัตราดอกเบีย้ (1) อัต ราดอก เบี ้ย ลอยตั ว  ไม่ เกิ น  MLR - 
2.00%  

ปีท่ี 1-3: 
อตัราดอกเบีย้คงท่ี ไม่เกิน 3.50% 
ปีท่ี 4-10: 
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั ไมเ่กิน MLR - 2.00% 

อายุสัญญาเงนิกู้ ไม่เกิน 16 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา
กู้ยืมระยะยาว 

ไม่เกิน 11 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญากู้ ยืม
ระยะยาว 

หลักประกันเงนิกู้  ไม่มีหลกัประกนั 

การชาํระคืนเงนิต้น ทยอยชําระคืนภายในระยะเวลาเงินกู้ ยืม (2) 

หมายเหตุ: 
(1) MLR คือ Minimum Lending Rate ของธนาคารพาณิชย์อ้างอิงท่ีเสนอโดยผู้ให้กู้ 
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(2) ในกรณีท่ีมีการเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาว ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการเปิดเผยข้อมลูและรายละเอียดเก่ียวกบัการกนัเงนิสํารองเพ่ือนํามาชําระ
หนีเ้งินกู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมีการเปิดเผยข้อมลูให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และสภาวะตลาดเงินตลาดทนุ 
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1.4 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอ ียดรายได้จากการลงทุนสุทธ ิตามสมมติฐาน 
สาํหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันท ี่ 1 มกราคม 2561 ถงึวันท ี่ 31 ธันวาคม 2561  

(หน่วย: พันบาท) 

ทรัพย์สินท ี่มีอยู่
เดมิภายใต้ 
กองทนุรวม 
CPNRF (1) 

ทรัพย์สินท ี่มีอยู่
เดมิภายใต้ 
กองทรัสต์ 

CPNREIT (2) 

ทรัพย์สินท ัง้หมดหลัง
การลงทุนเพ ิ่มเตมิ
ภายใต้กองทรัสต์ 

CPNREIT (3) 

รายได้จากการลงทุน    

ศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน    

รายได้คา่เชา่และค่าบริการ 3,922,605 3,922,605 4,563,765 

รายได้อ่ืน (4)  208,384 208,384 238,385 

รายรายได้ – ศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน 4,130,989 4,130,989 4,802,150 

โรงแรม    

คา่เชา่คงที่ - - 217,436 

คา่เชา่แปรผนั - - 77,096 

รวมรายได้ – โรงแรม - - 294,532 

รวมรายได้ข ัน้ต้น  4,130,989 4,130,989 5,096,682 

ดอกเบีย้รับ 6,753 5,961 7,553 

รวมรายได้ 4,137,742 4,136,950 5,104,235 
    

ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม/กองทรัสต์    

คา่ใช้จ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์  (234,843)   (234,843)  (263,088) 

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ/กองทรัสต์และคา่ใช้จา่ยในการบริหาร  (48,890)   (142,329)  (181,952) 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (381,812)  (380,591)  (461,860) 

คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจําหน่าย - (20) (93) 

ต้นทนุการเงิน (103,204) (78,239) (415,115) 

รวมค่าใช้จ่าย (768,749) (836,022) (1,322,108) 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิก่อนปรับปรุง 3,368,993 3,300,928 3,782,127 

บวก:  สภาพคลอ่งสว่นเกินท่ีเกิดจากการตดัจําหน่ายคา่ใช้จา่ย ในการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

- 20 93 

หกั:  รายได้คา่เชา่และคา่บริการท่ีมิได้รับชําระเป็น 
เงนิสดจริง 

- 
 

- 
 

(7,436) 
 

เงินสดสุทธ ิท ี่สามารถนํามาจ่ายส่วนแบ่งกาํไร /ประโยชน์ตอบแทน  3,368,993 3,300,948 3,774,784 

ประมาณการอตัราการจา่ยสว่นแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ)  90.1 98.7 98.2 
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(หน่วย: พันบาท) 

ทรัพย์สินท ี่มีอยู่
เดมิภายใต้ 
กองทนุรวม 
CPNRF (1) 

ทรัพย์สินท ี่มีอยู่
เดมิภายใต้ 
กองทรัสต์ 

CPNREIT (2) 

ทรัพย์สินท ัง้หมดหลัง
การลงทุนเพ ิ่มเตมิ
ภายใต้กองทรัสต์ 

CPNREIT (3) 

จํานวนลงทนุ/หน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย) 2,212 2,212 2,212 

ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกาํไร /ประโยชน์ตอบแทน  (5) 3,035,355 3,259,638 3,705,844 

สว่นแบง่กําไร/ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย (บาท) 1.3719 1.4733 1.6750 

อตัราผลตอบแทนสําหรับผู้ ถือหน่วย (ร้อยละ) (6)  7.42 7.96 9.05 

ในกรณีท ี่กองทรัสต์ CPNREIT มีการรับรู้ ผลขาดทุนท ี่ยังไม่เกิดข ึน้ 
(Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของสิทธ ิการเช่าแบบเส้นตรง    

ประมาณการการจา่ยประโยชน์ตอบแทน (บาท) 0.7279 0.7739 1.0602 

ประมาณการเงนิลดทนุแบบเส้นตรง (บาท) (7) (8) 0.6440 0.6994 0.6148 

ประมาณการการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุ (บาท) 1.3719 1.4733 1.6750 

หมายเหตุ: 
(1) ประมาณการผลประกอบการของกองทุนรวม CPNRF จากการลงทุนในทรัพย์สินท่ีมีอยู่เดิม ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม ่แอร์พอร์ต 
(2) ประมาณการผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลงัการแปลงสภาพและรับโอนทรัพย์สนิท่ีมีอยูเ่ดิมจากกองทนุรวม CPNRF 
(3) ประมาณการผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลงัการแปลงสภาพ และรับโอนทรัพย์สนิท่ีมีอยู่เดิมจากกองทนุรวม CPNRF 

รวมทัง้ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1 โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะเร่ิมรวมผลประกอบการจากทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิ
ครัง้ท่ี 1 ไว้ในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสทุธิตามสมมติฐาน ตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT ได้ลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วแล้ว ซึ่งตามสมมตฐิานกําหนดให้เป็นวนัท่ี 1 มกราคม 2561 

(4) รวมรายได้จากคา่เบีย้ประกนัและภาษีโรงเรือนท่ีเรียกเก็บจากผู้ เชา่ และรายได้อ่ืนท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิ 
(5) ประมาณการจ่ายสว่นแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน

และงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

(6) อตัราผลตอบแทนดงักลา่ว อ้างอิงจากราคาของหนว่ยทรัสต์ ณ วนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 ท่ีราคาหน่วยละ 18.5 บาท 
(7) บนสมมตฐิานวา่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1 ในวนัที่ 1 มกราคม 2561 
(8) ในกรณีท่ีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิน้งวดของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน ลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทนุท่ียงัไม่

เกิดขึน้จริง (Unrealized Loss) จากการด้อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มลูค่าการด้อยค่าเท่ากับยอดคงค้างของสญัญาสิทธิการ
เช่าท่ีโดยปกติตดัจ่ายแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม มลูค่าสิทธิการเช่า ณ วนัสิน้รอบบญัชีจะขึน้อยู่กับราคาประเมินท่ี
จดัทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งการคํานวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและ
เตบิโตของรายได้คา่เชา่ อตัราสว่นลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึ่งอาจสง่ผลให้มลูคา่สิทธิการเชา่ท่ีคํานวณได้เพ่ิมสงูขึน้ เท่าเดมิ หรือลดลง 
ดงันัน้ การคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนด้วยวิธีเส้นตรงตอ่หน่วยข้างต้น (ลดมลูค่าสิทธิการเช่าเป็นจํานวนเท่ากนั 
ตามอายสุญัญาเช่าคงเหลือเฉล่ียตามมลูคา่ประเมินตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินลา่สดุ) จึงเป็นการแสดงตวัอย่างผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ในกรณีท่ีมลูคา่สทิธิการเช่าในอนาคตลดลงแบบเส้นตรงหรือในอตัราท่ีเทา่กนัตลอดอายสุญัญาการเชา่ 
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1.5 ประมาณค่าใช้จ่ายท ี่เก ี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ ิ่ม) มูลค่า (ล้านบาท) 

คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของสํานกังาน ก.ล.ต. - (1) 

คา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูของสํานกังาน ก.ล.ต. - (2) 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

0.05 

คา่ธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลกัทรัพย์ - (3) 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ประมาณ (4) 270.82 

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท ัง้หมดประมาณ 270.87 
หมายเหตุ : 
(1) ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กม. 8/2559 เร่ือง การยกเว้นค่าธรรมเนียม

คําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ 

(2) ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี สบ. 28/2547 ข้อ 4(7) เร่ือง การกําหนด
คา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ตามข้อ 8/2 วรรคหน่ึง (1) ในสว่นท่ีเป็นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ตอ่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ ทัง้นี ้เฉพาะแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีย่ืน
อยา่งช้าภายในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

(3) ได้รับยกเว้นตามหนังสือเวียนบริษัทจดทะเบียนท่ี บจ.(ว) 16/2559 เร่ือง การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เม่ือมีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 (4) ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ เช่น  ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้  ค่าธรรมเนียมการซือ้อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 
คา่ธรรมเนียมและคา่ภาษีทางนิติกรรมตา่ง ๆ คา่ธรรมเนียมบริษัทประเมินทรัพย์สนิ เป็นต้น แตไ่มร่วมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ อาทิ
เชน่ คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย คา่ท่ีปรึกษาทางการเงิน คา่ตรวจสอบเชิงวิศวกรรม คา่ธรรมเนียมผู้สอบบญัชี คา่ธรรมเนียมในการ
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วน  ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสมัพนัธ์การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น ซึง่ทางผู้สนบัสนนุ (Sponsor) เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 

 

1.6 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักท ี่เร ียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายหลกัท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT มีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็
จากกองทรัสต์ 

CPNREIT 

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

เพดาน  
(% ต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิของกองทรัสต์ 

CPNREIT (1)) 

รอบและ
ระยะเวลา 
ที่เร ียกเกบ็ 

คา่ธรรมเนียมของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
รวม แตท่ัง้นีจ้ะไม่น้อยกวา่ 15 ล้านบาทตอ่ปี 
ในปี 2561 โดยมีอตัราการเพิ่มร้อยละ 3 ตอ่ปี  

1.00% รายเดือน 
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ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็
จากกองทรัสต์ 

CPNREIT 

เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

เพดาน  
(% ต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธ ิของกองทรัสต์ 

CPNREIT (1)) 

รอบและ
ระยะเวลา 
ที่เร ียกเกบ็ 

(ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) 

คา่ธรรมเนียมทรัสตี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
รวม แตท่ัง้นีจ้ะไม่น้อยกวา่ 20 ล้านบาทต่อปี 
ทัง้นี ้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุ

รวมหรือคา่ธรรมเนียมตราสารอื่นใดท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าลงทนุและได้
พิจารณาเข้าลงทนุ เน่ืองจากการรับหน้าท่ีเป็น
ผู้จดัการกองทนุรวม หรือผู้ออกตราสารดงักล่าว

โดยทรัสตี  
(ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) 

1.00% รายเดือน 

คา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบียน 

ตามท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 1.00% รายเดือน 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์  

รายละเอียดตามปรากฎในส่วนท่ี 2 ข้อ 12 
"อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ

จากกองทรัสต์” 

4.00% รายเดือน 

คา่ใช้จ่ายในการดแูล
และรักษาสภาพ
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามท่ีจ่ายจริง 1.00% เม่ือเกิด
รายการ 

คา่เบีย้ประกนัภยั ตามท่ีจ่ายจริง 1.00% รายปี 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่าย
อ่ืน ๆ เป็นไปตามท่ี
ปรากฎในสว่นท่ี 2  ข้อ 
12 "อัตราค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จากกองทรัสต์” 

ตามท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด (2) 

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด (3)  หรือ ตามท่ี
จ่ายจริง 

2.00% เม่ือเกิด
รายการ 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 11.00%  
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หมายเหตุ:  
(1)  สําหรับปี 2561 โดยอ้างอิงประมาณการคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยสําหรับการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ระหวา่ง 1 มกราคม 

2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

(2)  อาจมีการปรับเปล่ียนตามประกาศของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(3)  อาจมีการปรับเปล่ียนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.7 สรุปผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทุนรวม CPNRF 

งบกาํไรขาดทนุ 

งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดอืน  
สิน้สุด  

30 มถิุนายน 
2559 

(สอบทาน) 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุด  

30 มถิุนายน  
2560 

(สอบทาน) 

รายได้จากการลงทนุ       

รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ 3,185.14 3,037.59 3,425.15 1,675.73      1,696.38 

ดอกเบีย้รับ 12.91 6.78 6.12 2.62             1.57 

รายได้อ่ืน (1)  111.36 91.25 99.45 52.61           57.76 

รวมรายได้ 3,309.41 3,135.62 3,530.72 1,730.96     1,755.71 

ค่าใช้จ่าย      

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 371.78 425.12 399.37 195.65         201.17 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 29.30 33.80 35.17 17.37           17.10 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 4.00 4.61 4.80 2.37             2.33 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 2.66 3.07 3.20 1.58             1.56 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 0.65 0.59 0.62 0.31             0.34 

ต้นทนุเช่าและบริการ 121.17 123.87 119.57 58.12           66.24 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 39.95 49.48 64.80 36.56           34.50 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.08 0.04 0.04 0.02             0.02 

ต้นทนุทางการเงิน 56.26 73.25 72.36 36.08          35.18 

รวมค่าใช้จ่าย 625.85 713.83 699.94 348.06       358.44 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 2,683.56 2,421.79 2,830.78 1,382.90     1,397.27 
หมายเหตุ: 

(1) รวมรายได้จากคา่เบีย้ประกนัและภาษีโรงเรือนท่ีเรียกเก็บจากผู้ เชา่ และรายได้อ่ืนท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิ 
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งบดลุ 

งบดุล 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันท ี่ 
31 ธ .ค. 2557 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันท ี่ 
31 ธ .ค. 2558 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันท ี่ 
31 ธ .ค. 2559 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันท ี่ 
30 ม .ิย. 2560 

(สอบทาน) 

สนิทรัพย์ 

เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่
ยติุธรรม 

29,919.94 31,790.00 32,309.00 32,402.00 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายติุธรรม 527.75 385.54 662.90 896.95 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 303.55 431.15 464.64 236.49 

ลกูหนีค่้าเช่าและบริการ 156.95 110.59 88.64 107.73 

ดอกเบีย้ค้างรับ 0.65 0.35 0.29 0.16 

สินทรัพย์อืน่ 82.51 66.30 78.36 54.30 

รวมสินทรัพย์ 30,991.34 32,783.93 33,603.83 33,697.63 

หนีส้ ิน      

เจ้าหนีอ้ื่น 26.78 23.52 7.07 23.26 

เงินมดัจํารับล่วงหน้า 994.39 1,033.60 1,138.03 1,142.41 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 115.93 333.30 379.56 346.88 

รายได้ค่าเช่ารับลว่งหน้า 63.16 53.53 48.34 73.20 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,955.00 1,936.44 1,874.56 1,831.25 

หนีสิ้นอ่ืน 145.88 161.33 163.66 176.24 

รวมหนีส้นิ 3,301.14 3,541.72 3,611.22 3,593.24 

สนิทรัพย์สุทธ ิ 27,690.20 29,242.21 29,992.61 30,104.39 

 

คําอธ ิบายและวิเคราะห์ผลการดําเน ินงานของกองทุนรวม  CPNRF สําหรับปี  2557-2559 และสําหรับงวด  6 
เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 มถิุนายน 2560  

รายได้ 

สําหรับปี 2557, 2558 และ 2559 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้รวมจํานวน 3,309.41, 3,135.62 และ 3,530.72 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2559 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้คา่เช่าและค่าบริการ (คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของรายได้
รวม) ดอกเบีย้รับ (คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้รวม) และรายได้อ่ืน (คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของรายได้รวม) ในปี 2558 
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รายได้รวมลดลงจากปี 2557 เป็นจํานวน 173.79 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตหุลกัจากการท่ีรายได้ค่าเช่าและคา่บริการลดลงจาก 
3,185.14 ล้านบาท ในปี 2557 เหลือ 3,037.59 ล้านบาท ในปี 2558 เน่ืองจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ส่วน
ศนูย์การค้า ได้ทยอยปิดปรับปรุงตัง้แต่เดือนมีนาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้อตัราการเช่าพืน้ท่ีและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ลดลง ทัง้นี ้การปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ส่วนศนูย์การค้า ได้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559 ส่งผลให้
รายได้รวมในปี 2559 เพ่ิมขึน้ 395.10 ล้านบาท เป็น 3,530.72 ล้านบาท อนัเป็นผลจากอตัราการเช่าพืน้ท่ีและรายได้ค่า
เช่าและคา่บริการท่ีเพ่ิมขึน้ 

 สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้รวมของกองทนุรวม CPNRF เท่ากบั 1,755.71 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งกองทุนรวม CPNRF มีรายได้รวมทัง้สิน้ 1,730.96 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลักจากการ
เพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจาก 1,675.73 ล้านบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็น 1,696.38 ล้านบาท 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560  

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

ในปี  2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม  CPNRF มีค่าใช้จ่ายรวม  625.85, 713.83 และ 699.94 ล้านบาท 
ตามลําดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ (คิดเป็นร้อยละ 57.06 ของ
ค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ (คิดเป็นร้อยละ 17.08 ของค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทุนทางการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 
10.34 ของค่าใช้จ่ายรวม) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของค่าใช้จ่ายรวม) และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (คิดเป็น
ร้อยละ 6.26 ของค่าใช้จ่ายรวม) ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึน้ 87.98 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.06) จากปีก่อนหน้า
เป็น 713.83 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการ
จดัหาผู้ เช่าท่ีเพ่ิมขึน้จากสญัญาต่ออายุและสญัญาใหม่ และการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 
ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม CPNRF ลดลง 13.89 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 1.95) จากปีก่อนหน้าเป็น 699.94 ล้านบาท 
โดยสาเหตหุลกัท่ีทําให้คา่ใช้จ่ายรวมลดลงมาจากการลดลงของคา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการ
ลดลงของคา่ธรรมเนียมในการจดัหาผู้ เช่า 

สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ค่าใช้จ่ายรวมมีจํานวน 358.44 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 10.38 ล้านบาท จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์และต้นทุนค่าเช่าและ
คา่บริการ ตามรายได้ค่าเช่าและค่าบริการท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่ค่าใช้จ่ายทัง้สองส่วนดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 56.12 และ 18.48 ของ
คา่ใช้จา่ยรวมสําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 

ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจํานวน 2,683.56, 2,421.79 และ 
2,830.78 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งลดลงร้อยละ 9.75 ในปี 2558 และเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.89 ในปี 2559 โดยความผันผวน
ของรายได้จากการลงทุนสุทธิในปี 2557-2559 มีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้จากการลงทุน
สทุธิจํานวน 1,397.27 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 14.37 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการ
ปรับตวัเพ่ิมขึน้ของรายได้คา่เชา่และค่าบริการ 
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2. สรุปปัจจยัความเสี่ยง 

2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดาํเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT 

- ความเสี่ยงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจอนัอาจมีผลกระทบต่ออสงัหาริมทรัพย์ 
- ความเสี่ยงจากภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต 
- ความเส่ียงจากการท่ีผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ่ง ขึน้อยู่กับความสามารถของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัการและจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ 
- กองทรัสต์ CPNREIT ต้องพึ่งพาบุคลากรท่ีมีความชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนินการจัดหา

ประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์อสงัหาริมทรัพย์ 
- ความเสี่ยงจากการท่ีสญัญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รับการตอ่ออกไป เม่ือครบกําหนดอาย ุหรือแม้

จะมีการต่อสัญญาออกไป ข้อกําหนดและเง่ือนไขภายใต้สญัญาฉบับท่ีจะต่อออกไป อาจไม่ดีและเป็น
ประโยชน์ตอ่การดําเนินธรุกิจเหมือนเดิม 

- ความเสี่ยงจากการลดลงของนกัท่องเท่ียวซึง่จะมีผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจโรงแรม 
- ความเสี่ยงเก่ียวกบัใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนญุาตในการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- รายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรม ขึน้อยู่กบัฐานะการเงินของผู้ เช่าช่วง

ทรัพย์สินและการตดัสินใจตอ่อายสุญัญาเช่าช่วงเม่ือสญัญาสิน้สดุลง 
- ความเส่ียงจากการเล่ือนชําระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าอนัเน่ืองจากเหตสุดุวิสยัอนัมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินธรุกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินในสว่นท่ีเป็นโรงแรมได้ในอนาคต  
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่าพืน้ท่ีในศูนย์การค้าและอาคาร

สาํนกังาน 
- ความเสี่ยงจากการสญูเสียผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) 
- ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้เม่ือต้องมีการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT  
- ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีสิทธิบนพืน้ท่ีของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภายใน

ศนูย์การค้าบางแห่งท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุอยู่ 
- ความเสี่ยงอนัเป็นผลกระทบจากความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทนุ 
- ความเสี่ยงจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามสญัญา 
- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ ให้เช่าช่วงสิทธิในท่ีดินและการเช่าสิ่งปลูกสร้างใน

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
- ความเสี่ยงจากการอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในปีท่ี 30  

และปีท่ี 60 
- กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุนในท่ีดินสําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  และโรงแรมฮิลตนั 

พทัยา 
- ความเสี่ยงจากการลงทนุในพืน้ท่ีท่ีเช่าช่วงในโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
- ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงิน 
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- ความเส่ียงจากการท่ีผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนจะไม่ให้ความยินยอมในการ
เปลี่ยนตวัคูส่ญัญาผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีเดิมเป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

- ความเสี่ยงจากการท่ี CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ มีอาํนาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- ความเสี่ยงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และกลุม่บริษัทเซน็ทรัลพฒันา 
- ความเส่ียงจากการท่ี CENTEL ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบั CPN มีการบริหารโรงแรมในพืน้ท่ี

ใกล้เคียงกบัโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท ี่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

- ความเสี่ยงจากกรณีการถกูเวนคืนท่ีดิน   
- อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มี
คา่ใช้จา่ยและภาระความรับผิดหลายด้าน 

- ความเสี่ยงเก่ียวกบัภยัธรรมชาติ อบุติัภยัและการก่อวินาศกรรม 
- ความเสี่ยงจากการประกนัภยั 
- อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ถือครองนัน้อาจมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ิมขึน้ 

2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT 

- การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มีความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมลูก่อนเข้าลงทนุ 
- กําไรขัน้ต้นท่ีได้จากอสงัหาริมทรัพย์ หรือมูลค่าของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับ

ผลกระทบทางลบจากหลายปัจจยั 
- มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนตามการประเมินค่าโดยบริษัทประเมินค่า

ทรัพย์สินไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดงมลูค่าท่ีแท้จริงของอสงัหาริมทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคา
ขายของอสงัหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามท่ีประเมิน ไม่วา่ในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

- สมมติฐานในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิของการลงทุนตาม
สมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึน้อยู่กบัความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน 
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและการแข่งขนั ซึง่อาจส่งผลให้ผลประกอบการท่ีแท้จริงแตกต่างจากท่ีประมาณการ
ไว้อย่างมีนยัสําคญัและอาจส่งผลต่อมลูคา่ท่ีได้ลงทนุในกองทรัสต์ CPNREIT 

- ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2.4 ความเสี่ยงท ี่เก ี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงท ุน 

- ความเสี่ยงจากการท่ีแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์แล้วแตไ่ม่สามารถลงทนุเพ่ิมเติมได้ 
- ความเสี่ยงจากการท่ีตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ใน

ประเทศไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม่ 
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- กองทรัสต์ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อตัง้  โดยยังไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตท่ีนัก
ลงทนุสามารถอ้างอิงในการพจิารณาก่อนตดัสินใจลงทนุ 

- การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบญัชีหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
- ราคาหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 
- มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT อาจมิได้เป็นมลูค่าท่ีแท้จริงท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับ

หากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT 
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 
- ความเสี่ยงด้านภาษีและคา่ธรรมเนียม 
- ความเสี่ยงของกองทรัสต์ CPNREIT จากการกระจกุตวัการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
- ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  
- ความเส่ียงจากการใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการกําหนดราคาซือ้ขาย

หน่วยทรัสต์ 
- ความเสี่ยงจากการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ลา่ช้า 
- เงินคนืทนุจากการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะน้อยกวา่จํานวนเงินท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้ลงทนุ 
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ส่วนท ี่ 2 

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ CPNREIT 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์  จํากดั มีสํานกังานใหญ่อยู่ท่ีเลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุ
วนั กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนบริษัท 0105560104638 ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท จํานวนทัง้สิน้  2,212,476,700 หน่วย เพ่ือแลกกับหน่วยลงทนุกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท จํานวนทัง้สิน้ 2,212,476,700 หน่วย ซึ่งต่อไปเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม 
CPNRF หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายให้แก่กองทนุรวม CPNRF ข้างต้น จะถกูจ่ายคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมของกองทนุรวม 
CPNRF ตามอตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กบัหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF  (“Swap 
Ratio”) 1 ต่อ 1 ตามท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยของกองทนุรวม CPNRF ครัง้ท่ี 1/2560 
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1. ปัจจยัความเสี่ยง 

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความเสี่ยง ผู้ ลงทุนควรพิจารณารายละเอียดท่ีระบุไว้ใน
หนงัสือชีช้วนฉบับนีอ้ย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยความเสี่ยงดงัรายละเอียดข้างท้ายนีก่้อนตดัสินใจลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ข้อความดังต่อไปนีแ้สดงถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ 
CPNREIT หรือมลูคา่หน่วยทรัสต์ และนอกจากปัจจยัความเสี่ยงท่ีปรากฏในหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว ยงัอาจมีปัจจยัความ
เสี่ยงอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ไม่อาจทราบได้ในขณะนีห้รือเป็นความเสี่ยงท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้พิจารณาในขณะนีว้่าไม่เป็น
สาระสําคญั แตค่วามเสี่ยงดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัความเสี่ยงท่ีมีนยัสําคญัต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงทัง้หลายท่ีปรากฏใน
หนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ละความเสี่ยงท่ีอาจมีขึน้ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงานและ
สถานะทางการเงินของกองทรัสต์  CPNREIT และมลูคา่หน่วยทรัสต์ 

ข้อความในลกัษณะท่ีเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีปรากฏในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันี ้เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “เช่ือว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “อาจ” “ประมาณ” หรือประมาณการ
ทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกับผลประกอบการธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ แผนการปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ 
CPNREIT นโยบายของรัฐ เป็นต้น เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของผู้ ก่อตัง้ ทรัสต์ ท่ี
ปรึกษาทางการเงิน หรือบุคคลใด ๆ มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้เป็นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตกุารณ์ในอนาคตดงักล่าว อีกทัง้มิได้เป็นการรับประกนั และ/หรือรับรองว่าผลการดําเนินงานจริงท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคตจะเป็นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทนุ นอกจากนี ้ผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกับการคาดการณ์
หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญั  

ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ดําเนินการศกึษาข้อมลูรายละเอียดของทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ 
CPNREIT และของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Due 
Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้าลงทุน โดยผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ศึกษารายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทาง
วิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมลูและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 อย่าง
ละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้าลงทนุไม่มีความเสียหายหรือชํารุดบกพร่องอนัอาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ในจํานวนท่ีสงูกวา่จํานวนท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้เน่ืองจากความบกพร่องบางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจ
พบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคท่ีใช้ในการตรวจสอบ หรือ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นข้อจํากดัในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินราคา วิศวกร และท่ีปรึกษากฎหมาย 

นอกจากนี ้รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน และรายงานตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้องทัง้หมดหรือ
บางส่วน อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนท่ีอาจตรวจสอบได้ยากหรือไม่
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สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุอาจมีลกัษณะหรือถกูนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นการขดัหรือแย้งกบักฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยการตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถ
ครอบคลมุถึงได้ ซึง่อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มีคา่ใช้จ่ายหรือความรับผิดอนัเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ข้อมูลในส่วนนีท่ี้อ้างถึงหรือเก่ียวข้องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือเศรษฐกิจเป็นข้อมูลท่ีรวบรวมมาจาก
ข้อมลูท่ีมีการเปิดเผยหรือจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือจากแหล่งข้อมลูอื่น ๆ โดยท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์มิได้ทํา
การตรวจสอบหรือรับรองความถกูต้องของข้อมลูดงักล่าวแต่ประการใด เน่ืองจากผลตอบแทนในการลงทนุในหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทนุจึงไม่ควรคาดหวงัท่ีจะได้รับผลตอบแทน
ในระยะสัน้ นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กับมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอนาคตอาจลดต่ําลงหรือสูงขึน้ ผู้
ลงทุนอาจไม่ได้รับคืนต้นทุนในการลงทุน ดงันัน้ ผู้ ท่ีประสงค์จะซือ้หน่วยทรัสต์จึงควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ก่อนตดัสินใจลงทนุในหน่วยทรัสต์ 

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทรัสต์ CPNREIT หรือการดาํเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT 

1.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกจิอ ันอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน อนัได้แก่ ศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน และโรงแรม มีความ
เสี่ยงจากความผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนี ้อสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัมหภาคอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยทางการเมือง การวางผงัเมือง การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างและพฤติกรรมของประชากร การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจน
กรณีเกิดความไม่สงบภายในประเทศ และ/หรือในตา่งประเทศ เป็นต้น ซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่กําลงัซือ้ และ/หรือปริมาณผู้
มาจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้า และ/หรือปริมาณความต้องการใช้พืน้ท่ีภายในอาคารสํานักงาน และ/หรือจํานวน
นกัท่องเท่ียวและผู้มาใช้บริการภายในโรงแรม 

เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยใน
ระดับมหภาค ผู้ จัดการกองทรัสต์จะวางแผนการจัดหาประโยชน์และการบริหารทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นศูนย์การค้าและ
อาคารสํานกังาน โดยกําหนดแผนการจดัหาลกูค้าผู้ เช่าพืน้ท่ีให้มีฐานลกูค้าท่ีประกอบไปด้วยลกูค้าหลากหลายกลุม่ โดยใน
การจดัหาลกูค้าผู้ เช่าพืน้ท่ี ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะเน้นการเข้าถึงลกูค้าในหลากหลายธรุกิจ และ
มีการนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการให้เช่าพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ของลกูค้าได้เป็นอย่างดี โดยมี
ต้นทนุการเช่าและการให้บริการในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า อนัจะทําให้ลกูค้าผู้ เช่าพืน้ท่ีมีการ
ต่อสญัญาเช่าอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของร้านค้า และมีมาตรการดแูล
ช่วยเหลือผู้ เช่าร้านค้าท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนร่วมกันกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่า
เพ่ือพฒันาแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจบัจ่ายใช้สอยและใช้บริการใน
ศนูย์การค้า รวมทัง้ให้นโยบายแก่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการดแูลและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัร้านค้าอย่างสม่ําเสมอ 
เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้คําปรึกษาและหาแนวทางร่วมกนัในการพฒันาศกัยภาพการดําเนินงานและการแข่งขนั
ของร้านค้าให้เติบโตไปพร้อมกบัศนูย์การค้าในระยะยาว 
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สําหรับทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรม ผู้จดัการกองทรัสต์จะประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของทรัพย์สิน
ในส่วนนีอ้ย่างต่อเน่ือง และจะดําเนินการท่ีจําเป็นร่วมกับผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงานของทรัพย์สิน
ในส่วนท่ีเป็นโรงแรม ในกรณีท่ีผลการดําเนินงานของทรัพย์สินในส่วนนีท่ี้เกิดขึน้จริงไม่เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายท่ี
กําหนด 

1.1.2 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งข ันท ี่ส ูงข ึน้และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์และการ
แข่งขนัท่ีสูงขึน้ ทัง้จากผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ท่ีเปิดและปรับปรุงศูนย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรม 
อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้การปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบนัและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ทําให้มีความท้าทายจากการเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) ท่ีตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่ม
ลกูค้ารุ่นใหม่ด้วยจดุเด่นเร่ืองกลยทุธ์ด้านราคา ความหลากหลายของสินค้าและความสะดวก ทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลกี รวมถงึผู้ประกอบการศนูย์การค้าต้องปรับตวัและปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ให้ทนัต่อสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ดังนัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (สําหรับทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นศูนย์การค้าและ
อาคารสํานักงาน) และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (สําหรับทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรม) ในการดําเนินการท่ีจําเป็น ภายใต้
ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ สญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การกํากบัดแูลของทรัสตี อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีและการ
รักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีและความทันสมัยต่อผู้ เช่าพืน้ท่ีและผู้มาใช้บริการภายในทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของ
ศนูย์การค้า ผู้ จัดการกองทรัสต์จะร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการวางแผนกลยุทธ์และมาตรการเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงศนูย์การค้าให้มีความแตกต่างและความแปลกใหม่ท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับ รวมถึงการนําแนวคิดใหม่ ๆ ตามวิถี
การดําเนินชีวิตของผู้บริโภคมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และน่าประทบัใจกว่าการซือ้สินค้าออนไลน์ให้แก่
ลกูค้า นอกจากนี ้จะพฒันาบริการต่าง ๆ ภายในศนูย์การค้า เพ่ืออาํนวยความสะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการอีกด้วย  

1.1.3 ความเสี่ยงจากการท ี่ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ่ งข ึน้อยู่ก ับความสามารถของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ในการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินท ี่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะเป็นผู้ กําหนดนโยบายการดําเนินงาน การตลาด การจดัหาประโยชน์และกลยทุธ์การบริหาร
จดัการกองทรัสต์ CPNREIT  ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการปฏิบติั
หน้าท่ีของผู้จัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของทรัสตีและเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

ความสามารถของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการดําเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ให้
ประสบความสําเร็จขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการจัดการและจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีลงทนุท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทัง้การ
ได้รับเงื่อนไขทางการเงินท่ีดี ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จงึไม่สามารถรับรองได้วา่การดําเนินการตามกลยทุธ์การจดัการและ
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จดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีลงทนุของผู้จดัการกองทรัสต์ในความเป็นจริงจะเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือสามารถทําได้
ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้หากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ให้ประสบ
ผลสําเร็จ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

อย่างไรก็ดี ทรัสตีจะควบคมุและติดตามการดําเนินการของผู้จดัการกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
สญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะดูแลและติดตามให้ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา มีการดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

1.1.4 กองทรัสต์  CPNREIT ต้องพ ึ่งพาบุคลากรที่ม ีความชํานาญและประสบการณ์ ในการด ําเนินการจัดหา
ประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ 

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้า
และอาคารสํานกังาน และทีมบริหารโรงแรมจากกลุ่มฮิลตนั ซึ่งจะทําหน้าท่ีในการบริหารจดัการโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็น
สว่นสําคญัในการดําเนินการจดัหาประโยชน์และบริหารจดัการการใช้ประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน การสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปจะเป็นการสูญเสียผู้ มีประสบการณ์ ความรู้ สายสัมพนัธ์ทางธุรกิจและความ
ชํานาญในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีท่ี CPN และ/หรือกลุ่มฮิลตันสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไป และไม่
สามารถชกัจงู จ้าง และพฒันาบุคลากรใหม่ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความสามารถ ตลอดจนคณุสมบตัิท่ีเก่ียวกบัการ
จัดหาประโยชน์และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์มาทดแทน อาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มี
ความสามารถในการทํากําไรลดลง ซึง่จะมีผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงในประเด็นนีส้ามารถบริหารจดัการได้ เน่ืองจาก CPN มีนโยบายและมาตรการในการ
บริหารทรัพยากรมนษุย์ เพื่อให้มีบคุลากรจํานวนเพียงพอ มีขีดความสามารถเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบและมีความสขุ
ในการทํางานพร้อมท่ีจะทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ ในส่วนของความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทีม
บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยานัน้ กลุ่มฮิลตัน ซึ่งเป็นเครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ มีระบบการทํางาน
ภายในท่ีดี และคาดว่าสามารถส่งทีมบริหารโรงแรมชดุใหม่มาแทนทีมบริหารโรงแรมชดุเดิมได้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทีมบริหารโรงแรม ซึง่จะทําให้การดําเนินงานและบริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา สามารถดําเนินการได้อยา่งต่อเน่ือง 

1.1.5 ความเสี่ยงจากการท ี่สัญญาจ้างบริหารโรงแรมอาจจะไม่ได้รับการต่อออกไป เมื่อครบกําหนดอายุ หรือ
แม้จะมีการต่อสัญญาออกไป  ข้อกําหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาฉบับท ี่จะต่อออกไป  อาจไม่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิเหมือนเดมิ 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมอาจได้รับผลกระทบหากสัญญาจ้างบริหารโรงแรมท่ีจะจัดทําระหว่างผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของ CPN และผู้บริหารโรงแรมปัจจุบนัไม่ได้รับการต่ออายุสญัญาออกไป เม่ือครบกําหนด 
หรือมีการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด ทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินต้องสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารโรงแรมรายใหม่มาแทน
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ผู้บริหารโรงแรมรายเดิม ซึ่งอาจทําให้ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการโรงแรม และถึงแม้สญัญาจ้างบริหารโรงแรม
ระหว่างผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรมปัจจุบันจะมีการต่อออกไป ก็ยังมีความเสี่ยงว่าข้อกําหนดและเง่ือนไข
ภายใต้สัญญาฉบับท่ีจะต่อออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของทรัพย์สินเทียบเท่ากับข้อกําหนดและเง่ือนไข
ภายใต้สญัญาฉบบัเดิมหรือไม่ ซึง่ปัจจยัเหล่านีจ้ะเป็นปัจจยัส่วนหนึง่ท่ีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถ
ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากระยะเวลาตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรมปัจจบุนัยงัคงเหลืออีกอยู่ประมาณ 8 ปี และหากผู้
เช่าช่วงสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในการจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ท่ีระบุในสญัญาเช่าช่วงรวมถึงสญัญาจ้าง
บริหารโรงแรมได้อย่างตอ่เน่ืองจนครบอายสุญัญาจ้างบริหารโรงแรม ผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่มีความเป็นไปได้ว่าการต่อ
สญัญาจ้างบริหารโรงแรมเม่ือครบกําหนดอายสุญัญาจะสามารถดําเนินการได้อย่างราบร่ืน ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนด
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคู่สญัญาทกุฝ่าย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีสญัญาจ้างบริหารโรงแรมไม่ได้รับการต่อออกไป หรือถกูยกเลิกก่อนครบ
กําหนด ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีหน้าท่ีสรรหาและคดัเลือกผู้บริหารโรงแรมรายใหม่ท่ีมีความเหมาะสม มาทดแทนผู้บริหาร
โรงแรมรายเดิมเพื่อให้สามารถปฏิบติัตามสญัญาเช่าช่วงได้อย่างตอ่เน่ือง 

1.1.6 ความเสี่ยงจากการลดลงของนักท่องเท ี่ยวซ ึ่งจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธ ุรกจิโรงแรม 

การดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 อาจได้รับ
ผลกระทบทางลบจากเหตกุารณ์ใด ๆ ท่ีจะลดความน่าสนใจของประเทศไทยท่ีเป็นจดุหมายปลายทางการท่องเท่ียวท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างมากแห่งหนึ่งในเขตภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงจงัหวดัชลบรีุซึง่เป็นจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีสําคญัแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ซึ่งเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบในทางลบดงักล่าว จะรวมถึงการเปล่ียนแปลงในทางลบของ
สภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข็งค่าของเงินบาทไทย มมุมองท่ีเป็นลบของชาวต่างประเทศเก่ียวกบัประเทศไทย 
ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้วง การปิดล้อมสนามบิน การแพร่ระบาดของโรคระบาด
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงเก่ียวกับอธิปไตยและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ดงันัน้ หาก
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยจะได้รับ
ผลกระทบในทางลบ อย่างมีนัยสําคัญ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดงักล่าวอาจลดลงไปได้ระดบัหนึ่ง โดยการกระจายกลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการภายใน
โรงแรม โดยไม่จํากดัลกูค้าเพียงภมิูภาคใดภมิูภาคหนึง่ หรือสญัชาติใดสญัชาติหนึ่ง จงึสามารถนํามาทดแทนซึง่กนัและกนั
ในแต่ละฤดกูาลท่องเท่ียวได้ ทําให้ในกรณีท่ีเกิดปัญหากับลกูค้าจากภูมิภาคหรือกลุ่มลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็ยงัมีลกูค้า
จากกลุม่อ่ืนมาทดแทนได้ 

1.1.7 ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโร งแ รมและใบอนุญาตในการดําเนินธ ุร กิจอ ื่ น  ๆ  ที่
เก ี่ยวข้อง  

ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรมจะรับโอนหรือดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งใบอนญุาตประกอบธุรกิจโรงแรม
จากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
โรงแรม ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึง
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ใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือในกรณีท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรือ ใบอนุญาตใน
การดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินถูกยกเลิก หรือไม่ได้รับการต่ออายุ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะไม่
สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ซึ่งอาจถือเป็นเหตุทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
หน้าท่ีภายใต้สญัญาเช่าช่วง  

อนึ่ง เน่ืองจากเหตดุงักล่าวเป็นเหตท่ีุทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบติัตามข้อกําหนดและหน้าท่ีภายใต้
สญัญาเช่าช่วงท่ีมีนยัสําคญั อนัถือเป็นเหตแุห่งการเลิกสญัญาประการหนึง่ภายใต้สญัญาเช่าช่วง กองทรัสต์ CPNREIT มี
สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าช่วง และเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสญัญาของผู้ เช่าช่วง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
ไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่เพื่อมาเช่าช่วงและบริหารทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ ภายใน
ระยะเวลาอนัสมควร หรือไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่เก่ียวกับข้อกําหนดและเง่ือนไขภายใต้
สญัญาเช่าช่วงฉบับใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT ได้ กระแสรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจชะลอ 
หยุดชะงกัหรือลดลง อย่างมีนัยสําคัญ อนัจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการและความสามารถในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT   

เพ่ือลดความเส่ียงในประเด็นนี ้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีหน้าท่ีในการดําเนินการตามข้อกําหนดและขัน้ตอนทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงใบอนญุาตในการดําเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อให้การดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา ถกูต้องตามข้อกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

1.1.8 รายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินในส่วนที่ เ ป็นโรงแรม  ข ึน้อยู่ก ับฐานะการ เงินของผู้ เ ช่า
ช่วงทรัพย์สนิและการตัดสินใจต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเมื่อสัญญาสิน้สุดลง 

ผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับ
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรม ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT ได้ให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวซึ่งเป็น
บริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN ท่ีมีการจดัตัง้ขึน้ในเดือนกนัยายน 2560 โดยรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนนี ้
จะประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าคงท่ี (Fixed Rent) และรายได้ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) (ซึ่งคํานวณตามวิธีการท่ี
กําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง) ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวดงักล่าว ทําให้กองทรัสต์ 
CPNREIT มีความเสี่ยงจากการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม จากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินแก่ผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สินเพียงรายเดียว ดงันัน้ ในขณะใดขณะหนึ่ง ถ้าผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีฐานะการเงินท่ีด้อยลงจากผลประกอบการ
ของโรงแรมท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ อาจทําให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินชําระเงินล่าช้า หรือเกิดการผิดนดัชําระเงินค่าเช่าของผู้
เช่าช่วงทรัพย์สินอนัอาจเป็นผลให้สญัญาเช่าช่วงถกูยกเลิกหรือไม่ได้รับการต่ออายสุญัญาโดยกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้
เช่าช่วงทรัพย์สินอาจขอตอ่อายสุญัญาเช่าช่วง ด้วยเง่ือนไขท่ีทําให้ประโยชน์ต่อกองทรัสต์ด้อยลงอนัอาจสง่ผลกระทบอย่าง
มีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  

อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขในสญัญาเช่าช่วง ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อสถานะทางการเงินของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน นอกจากนี ้เพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สิน จะร่วมกันติดตามและประเมินผลประกอบการของทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรมอย่างต่อเน่ือง และจะ
ร่วมกันดําเนินการท่ีจําเป็นเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงและเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของโรงแรม โดยมีการ
พิจารณาถึงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในภาพรวม 
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นอกจากนี ้ภายใต้สญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการ CPN ตกลงจะควบคุม ดแูล และดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นในการ
ป้องกันและเยียวยาเพ่ือให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในสญัญาท่ีผู้
เช่าช่วงทรัพย์สินเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาจัดหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
รวมทัง้เอกสารและสัญญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองและเก่ียวกับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งมีบริษัทย่อย
ดงักล่าว (ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล) มีความเก่ียวข้องหรือเข้าเป็นคู่สญัญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CPN จะใช้ความพยายามอย่าง
สดุความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ ได้แก่ การให้กู้ ยืมเงินแก่ซีพี
เอ็นพทัยา โฮเทล การลงทนุเพ่ิมเติมในหุ้นของซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล กรณีท่ีมีการเพ่ิมทนุ เป็นต้น โดยการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินดงักล่าวไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการรับประกนัรายได้ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT แต่จะใช้เงินดงักลา่วเพ่ือ
สนบัสนนุและเป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล) เพื่อมิให้ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล ผิดนดั 
กระทําการฝ่าฝืนเง่ือนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 
โดยอนึ่งการวางแผนและการเบิกใช้เงินสําหรับการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา จะดําเนินการโดยกลุ่มฮิลตนัซึ่งทํา
หน้าท่ีเป็นผู้บริหารโรงแรม 

1.1.9 ความเสี่ยงจากการเลื่อนช ําระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าอ ันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยอ ันมีผลกระทบ
ต่อการดาํเนินธุรกจิของโรงแรมฮลิตัน พทัยา 

ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยอนัมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา และเข้าเง่ือนไขการเลื่อน
ชําระค่าเช่าหรือการยกเว้นคา่เช่าอนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัตามท่ีระบใุนร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงาน
ระบบของทรัพย์สินหลกัในสว่นท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา และร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
มีสิทธิขอเล่ือนชําระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้หมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง รวมถึงผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินมีสิทธิขอยกเว้นไม่ต้อง
ชําระคา่เช่าบางสว่นหรือทัง้หมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึง่ ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยในกรณีท่ีมีการขอเล่ือนชําระค่า
เช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าโดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน รายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบ
อยา่งมีนยัสําคญั ซึง่จะมีผลกระทบตอ่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้ตกลงให้มีการคํานวณค่าเช่าในกรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่ว ซึง่อาจทําให้ผู้ เชา่ช่วงทรัพย์สินยงัคงมีหน้าท่ีในการชําระค่าเช่าบางส่วน โดยการชําระคา่เช่าดงักล่าวจะ
คํานึงถึงความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา ของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน และในกรณีท่ีพ้นเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้ว ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินยังคงต้องชําระค่าเช่าของไตร
มาสปกติต่อไป ตามหลกัเกณฑ์การคํานวณค่าเช่าปกติ และต้องชําระค่าเช่าในส่วนท่ีได้รับการเล่ือนในส่วนท่ียงัชําระไม่
ครบถ้วนด้วย โดยค่าเช่าในส่วนท่ีได้รับการเลื่อนซึ่งยังชําระไม่ครบถ้วนนีจ้ะถูกคํานวณทุก ๆ ไตรมาสตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบของทรัพย์สินหลกัในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ
ร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมในส่วนนีไ้ด้จากสรุปสาระสําคญัของร่าง
สัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบและสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 สว่นท่ีเป็นโรงแรม 
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1.1.10 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็นโรงแรมได้ในอนาคต  

กรณีท่ีสญัญาเช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรมสิน้สดุลง และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ต่ออายสุญัญา หรือมีการ
บอกเลิกสญัญาเช่าช่วงดงักล่าวก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องใช้เวลา
ในการหาบคุคลอ่ืน เพ่ือเข้ามาเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา แทนผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินเดิม ซึ่งบคุคล
ดังกล่าวอาจไม่มีคุณสมบัติหรือความสามารถเหมือนกับผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินเดิม รวมทัง้กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่
สามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาทดแทนและจ่ายค่าเช่าได้เทียบเท่ากับผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิม ซึ่งจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์  

อย่างไรก็ดี ภายใต้สญัญาเช่าช่วง กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสญัญาให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์และสญัญา
ให้เช่าสงัหาริมทรัพย์ โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ยกเว้นในปีแรกท่ีสญัญาเช่าช่วงจะเร่ิมต้น ณ วนัท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT ลงทนุในทรัพย์สิน และจะสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) โดยคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิในการต่ออายสุญัญา
เช่าออกไปได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิมเช่าช่วงทรัพย์สิน
ในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา อีกต่อไป ผู้จดัการกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคดัเลือกผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
รายใหม่ โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั และด้วยจดุเด่นของโรงแรมซึง่มีทําเลท่ีตัง้ท่ีดีในเมืองพทัยา
อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศไทย การจดัหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาทดแทนผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิม
น่าจะสามารถดําเนินการได้  

อนึง่ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2569)  
ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะต้องแจ้งให้กองทรัสต์ CPNREIT ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
ก่อนวนัครบกําหนดสญัญาดงักล่าว เก่ียวกบัความประสงค์ท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าออกไปอีกหรือไม่ ทัง้นี ้เพ่ือให้คู่สญัญา
ทัง้สองฝายสามารถสรุปข้อตกลงในการต่อสัญญาเช่าให้แล้วเสร็จก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรือเพื่อให้กองทรัสต์ 
CPNREIT ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาแทนผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิมท่ีจะไม่ต่ออายุ
สญัญาได้ โดยหากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ประสงค์ท่ีจะต่ออายุสญัญาเช่าช่วง หรือการต่ออายุสญัญาเช่าช่วงโดยผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสัย แต่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินยังคงสามารถเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ในส่วนท่ีเป็น
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ได้ชัว่คราว หากกองทรัสต์ CPNREIT ร้องขอ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินตกลงท่ีจะเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ใน
ส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไป จนกว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายอ่ืนมาเช่าช่วง
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยท่ีกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่วมกนักําหนดเงื่อนไขของการเช่าช่วงท่ี
ตอ่ออกไป แต่ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าท่ีต่อออกไปดงักล่าวจะไม่เกิน 180 วนันบัจากวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดย
ให้ถือว่าผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินไม่มีหน้าท่ีท่ีจะเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงต่อไป ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้ผู้ ลงทุน
สามารถศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมในส่วนนีไ้ด้จากสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ
และสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 
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1.1.11 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช ําระค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่าพ ืน้ท ี่ในศูนย์การค้าและอาคาร
สาํนักงาน 

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ 
จะส่งผลกระทบถึงความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริการ การต่อสญัญา หรือการยกเลิกสญัญาก่อนครบกําหนด 
ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม สญัญาเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าและอาคาร
สํานกังานท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุส่วนใหญ่ มีอาย ุ3 ปี ทําให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สามารถปรับเปล่ียนร้านค้าใน
ศนูย์การค้าและผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารสํานกังานได้ นอกจากนี ้การทําสญัญาเช่าโดยทัว่ไปจะมีการเรียกเก็บเงินประกนัการ
เช่าเป็นมลูค่าเท่ากบัค่าเช่าประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งสามารถนํามาใช้ชดเชยเป็นรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีไม่
สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่ารายนัน้ ๆ ได้ รวมถึงนํามาชดเชยรายได้ท่ีขาดหายไป และ/หรือ ความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึน้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีท่ีผู้ เช่าขอยกเลกิสญัญาเช่าก่อนครบกําหนดอายกุารเช่าตามสญัญา 

1.1.12 ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้ เช่าหลัก (Anchor Tenants) 

การมีผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) เป็นปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าเพ่ือให้มาจับจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการ
ภายในศนูย์การค้า เช่น การมีห้างสรรพสินค้าหรือโรงภาพยนตร์ การสญูเสียผู้ เช่าหลกัดงักล่าวอาจทําให้ความน่าสนใจ
ของศนูย์การค้าลดลง ซึง่อาจส่งผลให้ปริมาณผู้มาจบัจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการภายในศนูย์การค้าลดลงตามไปด้วย และ
อาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาอตัราการเช่าพืน้ท่ีของผู้ เช่าประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
ศนูย์การค้าด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในประเด็นนีจ้ะลดลง เน่ืองจากหากผู้ เช่าหลักจะไม่ต่ออายุสญัญาเช่ากับกองทรัสต์ 
CPNREIT ผู้ เช่าหลักดังกล่าวจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  6 เดือนก่อนครบกําหนดอายุสัญญา  ซึ่งผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์สามารถใช้ระยะเวลาดังกล่าวในการจัดหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้ เช่ารายเดิมท่ีจะไม่ต่ออายุสญัญา 
และด้วยจุดเด่นในด้านท่ีตัง้ของศนูย์การค้าท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ รวมถึงประสบการณ์กว่า 30 ปีของ CPN ใน
การบริหารจัดการศูนย์การค้าในหลาย ๆ พืน้ท่ีได้อย่างประสบความสําเร็จ การจดัหาผู้ เช่าพืน้ท่ีรายใหม่มาทดแทนผู้ เช่า
พืน้ท่ีท่ีจะไม่ต่ออายสุญัญาคาดวา่น่าจะดําเนินการได้ 

1.1.13 ความเสี่ยงท ี่เกดิข ึน้เมื่อต้องมกีารปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ทรัพย์สินประเภทศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรมของกองทรัสต์ CPNREIT แตล่ะแห่ง จะต้องซ่อมแซม
และปรับปรุงให้ปลอดภยั ดใูหม่ ทนัสมยั และสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าผู้ เข้ามาจบัจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการ
ศนูย์การค้า รวมถึงผู้ เช่าพืน้ท่ี (สําหรับทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) และของลกูค้าท่ีมาใช้บริการ
ภายในโรงแรม โดยปกติการปรับปรุงหรือการซอ่มแซมบํารุงรักษาประจําปีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มากนกั ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพ่ือ
เปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ภายนอกและภายในของทรัพย์สิน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงงานระบบท่ีสําคญัของทรัพย์สิน ซึ่ง
โดยปกติจะมีการดําเนินการทุก ๆ 10-15 ปี และโดยทั่วไปจะไม่มีการหยุดการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ใน
ระหวา่งช่วงการปรับปรุง โดยการปรับปรุงจะดําเนินการเป็นส่วน ๆ เฉพาะในส่วนพืน้ท่ีท่ีต้องการปรับปรุงเท่านัน้ โดยพืน้ท่ี
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ส่วนอื่นยงัคงเปิดให้บริการตามปกติ เว้นแต่หากพิจารณาแล้วว่าการปิดอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการปรับปรุงซ่อมแซมจะเป็น
ประโยชน์มากกวา่การทยอยดําเนินการเป็นส่วน ๆ ซึง่การดําเนินการดงักลา่วอาจจะมีผลกระทบต่อทัง้ผู้ เช่าพืน้ท่ีและลกูค้า
ท่ีมาจบัจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการ (สําหรับทรัพย์สินสว่นท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) และลกูค้าท่ีมาใช้บริการ
ภายในโรงแรม ตลอดจนรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ในการปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ในแต่ละครัง้ ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ในส่วนท่ีเป็น
ศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน รวมถึงผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้บริหารโรงแรม สําหรับส่วนท่ีเป็นโรงแรม จะมีการวางแผน
เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อผู้ เช่าพืน้ท่ีและลูกค้าท่ีมาจับจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการ (สําหรับทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้า
และอาคารสํานักงาน) และลูกค้าท่ีมาใช้บริการภายในโรงแรมให้น้อยท่ีสุด โดยจะมีการพิจารณาถึงความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุนท่ีจะนํามาใช้ดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการท่ีเหมาะสม รวมถึงจะมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อ
รายได้และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับทุกครัง้ก่อนเร่ิมดําเนินการ ทัง้นี ้การปรับปรุงซ่อมแซมใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งท่ีจําเป็น
ในการประกอบธุรกิจศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรม เพ่ือรักษาภาพลกัษณ์และความทนัสมัย และให้มีความ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้แก่ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT เข้าลงทุน และสามารถตอบสนองความต้องการทัง้ของผู้ เช่าพืน้ท่ีภายในศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน 
รวมถึงลกูค้าท่ีมาใช้บริการภายในศนูย์การค้า อาคารสํานกังาน และโรงแรม ซึง่ก็หมายถึงการรักษาและเพ่ิมโอกาสในการ
สร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ในระยะยาว 

อนึ่ง สําหรับการดูแลสภาพของทรัพย์สินหลกัในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พัทยา ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและมีความ
พร้อมและเหมาะสมสําหรับการจดัหาผลประโยชน์ ได้มีการระบไุว้ในสรุปร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสรุปร่างสญัญาเช่า
ช่วงงานระบบ ในส่วนของหน้าท่ีของผู้ เช่าช่วงว่าผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุ (Best Effort) เยี่ยง
ผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัว่ไปใช้ ในการดแูลทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงให้อยู่ในสภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาการเช่า และเพ่ือให้
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงอยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ดงัท่ีระบุไว้ในสญัญา ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
จะต้องรับผิดชอบในการดแูล (Maintenance) ซ่อมแซม (Repairs) หรือการกระทําใด ๆ ทัง้ปวงบนทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงใน
กรณีท่ีจําเป็น เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงมีลกัษณะเป็นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายจาก
การดําเนินงานตามงบประมาณท่ีคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายต้องร่วมกนัพจิารณาและอนมุติั 

1.1.14 ความเสี่ ยงจากการท ี่กอ งทรัส ต์  CPNREIT ไม่มีสิทธ ิบนพืน้ท ี่ ข อ งห้ างสร รพสิน ค้าเซ ็นทรัลภายใน
ศูนย์การค้าบางแห่งท ี่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ 

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลท่ีตัง้อยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ไม่ใช่ผู้ เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารศนูย์การค้า และไม่ได้ให้สิทธิเช่าช่วงแก่
กองทรัสต์ CPNREIT ทัง้นี ้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย ให้เช่าช่วงท่ีดินและพืน้ท่ีดงักล่าวแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด 
หรือเปลีย่นรูปแบบการทําธุรกิจ โดยท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีสทิธิโต้แย้ง ซึง่การกระทําดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อการ
บริหารศนูย์การค้าและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความสําเร็จประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าคือการมีทําเลท่ีตัง้ของ
ห้างสรรพสินค้าท่ีดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง โดยการท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลตัง้อยู่ในพืน้ท่ี
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
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โดยท่ีศนูย์การค้าทัง้ 3 แห่ง มีทําเลท่ีตัง้ท่ีดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึง ถือเป็นปัจจัยท่ีสําคญัประการ
หนึ่งท่ีทําให้การดําเนินธุรกิจของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวประสบความสําเร็จมาอย่างต่อเน่ือง อันทําให้ความเสี่ยงท่ี
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจะย้ายออกจากพืน้ท่ีศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ลดลงไปมาก 

1.1.15 ความเสี่ยงอนัเป็นผลกระทบจากความเสียหายที่เกดิข ึน้ในพ ืน้ท ี่ท ี่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุน 

เน่ืองจากการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นการลงทุนในพืน้ท่ีของอาคารศูนย์การค้าบางส่วน ทําให้
กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่ได้เป็นผู้ ท่ีสามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรือผู้ รับผลประโยชน์สําหรับการคุ้มครองความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึน้ในส่วนของพืน้ท่ีซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุน ดังนัน้ ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายในส่วนของพืน้ท่ี
ใกล้เคียงกบัพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้อาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ CPNREIT ใน
การจัดหารายได้ รวมถึงการให้เช่าพืน้ท่ีและการให้บริการของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี ้แม้กองทรัสต์ 
CPNREIT จะจัดให้มีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) แล้วก็ตาม แต่กองทรัสต์ 
CPNREIT อาจจะไม่ได้รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเน่ืองจากการประกันภัยดงักล่าวจะครอบคลุมเฉพาะความ
เสียหายท่ีกระทบทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทุนเท่านัน้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ ดงันัน้ ในกรณีท่ี
พืน้ท่ีซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทุนต้องหยุดชะงกัในการดําเนินธุรกิจเป็นการชั่วคราว (ทัง้ท่ีพืน้ท่ีดงักล่าวไม่ได้รับ
ความเสียหาย) จากการท่ีพืน้ท่ีอื่นซึง่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทนุ เกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้ดําเนินธุรกิจ
ได้ จนมีผลกระทบต่อพืน้ท่ีในส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุ กองทรัสต์ CPNREIT อาจจะไม่ได้รับค่าชดเชยตาม
กรมธรรม์ประกนัภยัธรุกิจหยดุชะงกั  

1.1.16 ความเสี่ยงจากการท ี่คู่ส ัญญาไม่ปฏบิัตติามสัญญา 

ในการลงทนุและบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสญัญาเช่า
และ/หรือเช่าช่วงท่ีดินและอาคารบางส่วน สญัญาเช่าและ/หรือซือ้ขายงานระบบ สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน (เฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์) และสญัญาตกลงกระทําการเพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กับ
เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สินดงักล่าว และ/หรือสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและ
การบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพ่ือประโยชน์ในการจดัหาประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT  และดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้คูส่ญัญาปฏิบติัตามข้อกําหนดในสญัญา  

อย่างไรก็ดี  ถึงแม้จะมีข้อกําหนดในสญัญา คู่สญัญาอาจปฏิบติัผิดสญัญา หรือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุ
แห่งการเลิกหรือผิดสญัญาได้ ในกรณีเช่นนี ้แม้กองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิบอกเลิกสญัญา เรียกร้องค่าเสียหาย รวม
ตลอดจนเรียกค่าขาดประโยชน์และคา่เช่าท่ีชําระไปแล้วตามสดัส่วนระยะเวลาเช่าท่ีคงเหลือก็ตาม แต่เหตกุารณ์ท่ีคูส่ญัญา
ผิดสญัญาดงักล่าว อาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้ จากการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การหรือการบงัคบัให้เป็นไปตามสญัญาตามท่ีกําหนดไว้ดงักลา่วได้ เช่น ไม่สามารถบงัคบัให้เป็นไปตามสิทธิของกองทรัสต์ 
CPNREIT ตามข้อกําหนด หรือในกรณีท่ีคู่สญัญาปฏิบัติผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขตามสญัญาท่ีเก่ียวข้องแล้ว คู่สญัญา
อาจไม่ชําระคา่เสียหายตามท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เรียกร้อง ดงันัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจต้องนําเร่ืองดงักล่าวเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการฟ้องร้องต่อศาลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนินการ รวมถึงจํานวนเงินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับชดเชย 
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เยียวยาจากความเสียหายต่าง ๆ ดงักล่าว นอกจากนี ้ผลแห่งคดีขึน้อยู่กบัดลุพินิจของศาลท่ีเก่ียวข้อง และถึงแม้ศาลจะมี
คําพิพากษาให้กองทรัสต์ CPNREIT ชนะคดี ทางกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถบังคบัให้เป็นไปตามคําพิพากษา
ของศาล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จงึมีความเสีย่งท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนหรือภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไว้ 

1.1.17 ความเสี่ ยงจากการ ไม่ปฏิบัต ิตามสัญญาของผู้ ให้ เ ช่ าช่ วงสิทธ ิในท ี่ด ินและการ เช่าสิ่ งปลูกสร้ างใน
โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

เน่ืองจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สิทธิการเช่าช่วงและ
สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าการลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT จะได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาวไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องแล้วก็ตาม แต่กองทรัสต์ 
CPNREIT ก็ยงัคงมีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากการเลิกสญัญาเช่าช่วง และ/หรือสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 
ซึ่งจะมีผลทําให้กองทรัสต์ CPNREIT สญูเสียสิทธิในการได้รับรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ อนัจะส่งผลกระทบต่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในท่ีสดุ เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าวท่ีอาจเกิดขึน้ กองทรัสต์ CPNREIT จึงได้จดัให้มี
การดําเนินการเพื่อเป็นการประกนัความเสี่ยงดงักลา่วดงันี ้

ก) ดําเนินการขอความยินยอมพร้อมกําหนดเง่ือนไขในการเช่าช่วงท่ีดินกบัเจ้าของท่ีดิน ตามสญัญาเช่าท่ีดิน
ท่ีเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มีอยู่กับเจ้าของท่ีดิน พร้อมกับกองทรัสต์ CPNREIT ได้จัดให้มีการป้องกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการระงบัไปซึง่สญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าว โดยได้รับสิทธิจากเจ้าของท่ีดินในการ
สวมสทิธิสญัญาเช่าท่ีดินแทนเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2549 กองทุนรวม CPNRF ยงัไม่ได้รับสิทธิดงักล่าวจากเจ้าของท่ีดิน ดงันัน้ กองทุน
รวม CPNRF จึงได้ตกลงกับ CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ในการวางมาตรการเพ่ิมเติมจนกว่า
กองทุนรวม CPNRF จะได้มาซึ่งสิทธิในการสวมสิทธิตามสัญญาเช่าท่ีดิน โดยกองทุนรวม CPNRF 
รวมถึง CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ดําเนินการมาตรการดังต่อไปนีแ้ล้วเสร็จตัง้แต่วนัท่ี 28 
กมุภาพนัธ์ 2550 

1.   เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ให้สิทธิแก่กองทนุรวม CPNRF ในการชําระคา่เช่าท่ีดินแทนเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2   ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ไม่ชําระค่าเช่าท่ีดินให้แก่เจ้าของท่ีดิน
ตามสญัญาเช่าท่ีดิน 

2    เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีการจัดส่งหลักฐานการชําระค่าเช่ามาให้แก่กองทุนรวม CPNRF  
ทกุ ๆ เดือน 

3.   CPN และ/หรือ เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ได้ดําเนินการให้มีหลกัประกันท่ีกองทุนรวม CPNRF 
ยอมรับได้ ในรูปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี ้เพ่ือเป็นประกันในการชําระค่าเช่า
ตามข้อ 1 ข้างต้น ในมลูค่าเท่ากบัคา่เช่าท่ีดินท่ีเซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จะต้องชําระแก่เจ้าของ
ท่ีดนิในระยะเวลา 2 ปี  

4.   เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีนโยบายในการดําเนินกิจการของบริษัทเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือให้เป็น
บริษัทท่ีมีความเสี่ยงทางธุรกิจตํ่า โดยมีการดําเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิในส่วนท่ีเก่ียวกบั
วตัถปุระสงค์ของบริษัท เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายการดําเนินกิจการของบริษัทเท่าท่ีจําเป็น 
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5.   CPN ตกลงให้มีการรักษาอตัราส่วนทางการเงินในระดบัท่ีกองทนุรวม CPNRF ยอมรับได้ โดยจะ
เป็นอตัราส่วนเดียวกบัท่ี CPN มีข้อตกลงกบัเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ทนุ 
(D/E Ratio) และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนีสิ้น  (DSCR: Debt Service Coverage 
Ratio) หาก CPN ไม่สามารถรักษาอัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา 3 
เดือน เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 หรือ CPN จะต้องวางเงินประกนัหรือจํานําตราสารท่ีกองทนุรวม 
CPNRF เห็นชอบในมลูค่าเท่ากบัค่าเช่าท่ีดินท่ีเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 มีภาระจะต้องชําระแก่
เจ้าของท่ีดินคงเหลือทัง้หมด     

ทัง้นี  ้มาตรการเพ่ิมเติมดังกล่าวข้างต้นจะถูกยกเลิกเม่ือกองทุนรวม CPNRF ได้รับสิทธิจาก
เจ้าของท่ีดินในการสวมสิทธิสญัญาเช่าท่ีดินแทนเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  เรียบร้อยแล้ว หรือมี
แนวทางอ่ืนท่ีกองทนุรวม CPNRF ยอมรับได้มาทดแทน 

ข) ดําเนินการให้ CPN แก้ไขสญัญาเช่าท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ระหวา่ง CPN  
กบับริษัท ห้างเซน็ทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั โดยกําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าสวมสิทธิ
ตามสญัญาเช่าท่ีดิน ในกรณีท่ี CPN ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าวอนัอาจมีผลให้เลิกสญัญาเช่า
ท่ีดิน และรวมถึงการแก้ไขสญัญาเช่าท่ีดิน โดยกําหนดให้ในกรณีท่ีบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ 
จํากัด มีความประสงค์จะโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั จะต้องกําหนดให้ผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินจะต้องรับไปซึ่ง
สทิธิและหน้าท่ีทัง้ปวงท่ีผู้ ให้เชา่มีอยู่กบัผู้ เช่า ตามท่ีกําหนดในสญัญาเช่าท่ีดิน  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าสัญญาเช่าช่วงท่ีดินจะสิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม กองทรัสต์ CPNREIT ยังคงดํารง
สถานะเป็นผู้ มีสิทธิครอบครองอาคารในฐานะผู้ เช่าอาคาร และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้ต่อไป ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีสญัญาเช่าช่วงท่ีดินสิน้สดุลงอนัเน่ืองมาจากความผิดของผู้ ให้เช่าช่วงสิทธิในท่ีดิน และกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ใช้
สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิในการเข้าเป็นคู่สญัญาเช่าท่ีดินแทนผู้ ให้เช่าช่วงสิทธิในท่ีดิน ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญา
เช่าช่วงท่ีดินได้ ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีได้ชําระล่วงหน้าคืนจากผู้ ให้เช่าช่วงสิทธิในท่ีดิน ตาม
สดัสว่นระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีดินท่ีเหลืออยู่ นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีสญัญาเช่าท่ีดินท่ีจดัทําระหวา่งผู้ ให้เช่าช่วงสิทธิในท่ีดิน
แก่กองทรัสต์ CPNREIT และเจ้าของท่ีดินมีอนัต้องสิน้สุดหรือระงบัลง จนเป็นเหตใุห้อาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีตัง้อยู่บน
ท่ีดินดงักล่าวต้องตกเป็นของเจ้าของท่ีดิน ทางเจ้าของท่ีดินดงักล่าวยงัคงมีภาระผกูพนัและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ท่ีจะต้องให้เช่าอาคารและสิง่ปลกูสร้างแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพือ่นําไปจดัหาประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ 

1.1.18 ความเสี่ยงจากการอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 ในปีท ี่ 30 และปี
ท ี่ 60 

เน่ืองจากสญัญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ทํากบัเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
นัน้ จะสิน้สดุในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2578 โดยเม่ือสิน้สดุกําหนดเวลาการเช่าดงักล่าว เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ได้ตกลงให้
คํามั่นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ว่าจะให้กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิในการต่อสญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ทัง้นี ้
แม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าดงักล่าวตามคํามั่นท่ีเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ให้ไว้ตาม
สญัญาเช่าก็ตาม แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถใช้สิทธิในการต่อสญัญาดงักล่าวได้ไม่ว่าจากสาเหตใุดก็ดี เช่น 
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การผิดสัญญาโดยเจตนาของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อปฏิบัติทางกฎหมาย
เก่ียวกับสัญญาเช่า หรือผู้ รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติตามคํามั่น หรือการเข้าสู่
กระบวนการล้มละลายหรือฟืน้ฟกิูจการของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 เป็นต้น 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดังกล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงกําหนดเง่ือนไขในสัญญาเช่าให้เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 ให้คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรือโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่า ทัง้นี ้เพ่ือดํารงสถานะของผู้ ให้เช่าตาม
สญัญาเช่า และกําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเช่าได้ หากเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
ไม่สามารถให้กองทรัสต์ CPNREIT ใช้สิทธิต่ออายุสญัญาเช่าตามท่ีได้ให้คํามัน่ไว้ รวมทัง้ CPN ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจ
ควบคุมของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ตกลงท่ีจะควบคมุดูแลให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 ปฏิบติัตามสญัญาเช่าอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี ้กองทรัสต์ CPNREIT ได้จดัให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 นําทรัพย์สินท่ีให้เช่ามาจํานองกบักองทรัสต์ 
CPNREIT เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบักองทรัสต์ CPNREIT จาก
การท่ีไม่สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามสัญญาเช่าอีกด้วย อย่างไรก็ดี การดําเนินการดงักล่าวอาจไม่สามารถเยียวยา
ความเสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ 

1.1.19 กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุนในที่ด ินสําหรับโครงการเซ ็นทรัลเฟสตวิัล พัทยา บีช  และโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา 

เน่ืองจากพืน้ท่ีบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พัทยาตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิของบคุคลภายนอก (ซึง่เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินจากบคุคลภายนอกดงักล่าว และ
เป็นผู้ ให้เช่าท่ีดินดงักล่าวแก่ซีพีเอ็นพทัยา) และพืน้ท่ีบางส่วนตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
(ซึง่เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 เป็นผู้ ให้เช่าท่ีดินดงักล่าวแก่ซีพีเอ็นพทัยา) และจากการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุใน
สิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าและโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยไม่ได้ลงทนุในท่ีดิน ซึ่งทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจ
ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดินดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพัทยา ดังนัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการยกเลิกสัญญาเช่า 
และ/หรือสญัญาเช่าช่วงท่ีดินเก่ียวข้อง อย่างไรก็ดี แม้ว่าตามกฎหมาย สญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้าและโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา จะไม่ระงับไปเพราะการยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดิน และ/หรือสัญญาเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าว แต่เหตุดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พัทยา ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีเช่า
ระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ เช่า และซีพีเอ็นพทัยาในฐานะผู้ ให้เช่า ดงันัน้ การยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดิน และ/หรือ
สัญญาเช่าช่วงท่ีดินดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี CPN ในฐานะบริษัทใหญ่ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพัทยา จะควบคุม ดูแล และ
ดําเนินการใด ๆ ให้บริษัททัง้สองสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาเช่าท่ีดิน และ/หรือสัญญาเช่าช่วง
ท่ีดินท่ีเก่ียวข้องท่ีบริษัทดงักล่าวเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) แก่ทัง้สอง
บริษัท เพ่ือป้องกนัและเยียวยาหากมีเหตท่ีุจะทําให้บริษัททัง้สองแห่งไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญา หรือ
หากจะมีการเลิกสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่มาตรการนีจ้ะช่วยป้องกนัไม่ให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
และ ซีพีเอ็นพทัยา กระทําการใด ๆ อนัเป็นเหตใุห้มีการยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดิน และ/หรือสญัญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีกองทรัสต์ 
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CPNREIT ไม่ได้เข้าเป็นคู่สัญญาได้ นอกจากนี  ้ตามสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าและโรงแรมฮิลตัน พัทยา ระหว่าง
กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ เช่าทรัพย์สิน และซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ ให้เช่าทรัพย์สิน ได้กําหนดหน้าท่ีของซีพีเอ็น
พทัยา ว่าจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ให้เกิดการรอนสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT หรือกระทําการใด ๆ ท่ีมีผลหรือจะส่งผล
กระทบทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพย์สินท่ีเช่า ซึ่งถ้าหากกองทรัสต์ CPNREIT ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้เน่ืองจากการผิดสญัญาของซีพีเอ็นพทัยาดงักล่าว ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระ
ค่าเช่าท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ชําระไปแล้วล่วงหน้าคืนให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยคํานวณตามระยะเวลาการเช่าท่ี
คงเหลือ นอกจากนี ้กองทรัสต์ CPNREIT ยงัสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการเลิกสญัญาดงักล่าวจากซีพีเอ็นพทัยา 
ได้ด้วย  

1.1.20 ความเสี่ยงจากการลงทุนในพืน้ท ี่ท ี่เช่าช่วงในโครงการเซ ็นทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช  

เน่ืองจากพืน้ท่ีอาคารบางส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ่งมีพืน้ท่ี
ประมาณ 4,827 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ท่ีร้อยละ 4.03 จากพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมครัง้ท่ี 1 (พืน้ท่ีประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 0.57 จากพืน้ท่ี
ทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุภายหลงัการแปลงสภาพและการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แล้ว
เสร็จ (พืน้ท่ีรวมประมาณ 852,039 ตารางเมตร) เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (สาขาเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช) (โดยซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าพืน้ท่ีดงักล่าว และจะเป็นผู้ ให้เช่าช่วงพืน้ท่ีดงักล่าวแก่กองทรัสต์ 
CPNREIT) ซึ่งทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจควบคุมการปฏิบัติตามสญัญาของคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการเช่า
พืน้ท่ีดงักล่าว ดงันัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกนัได้ว่าจะไม่มีการยกเลิกสญัญาเช่าพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง
เหตดุงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อการจดัหาผลประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในอนาคต  

ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี:้ 

 ระยะเวลาการเช่าช่วงสําหรับพืน้ท่ีในส่วนนีร้ะหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบัซีพีเอ็นพทัยา จะมีกําหนด
ประมาณ 20 ปีนับตัง้แต่วันจดทะเบียนสิทธิเช่า โดยจะสิน้สุดในวันท่ี 31 สิงหาคม 2580 ซึ่งจะครบ
กําหนดอายุพร้อมกบัพืน้ท่ีโครงการในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ โดยท่ีระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารระหว่างซีพีเอ็นพทัยาและผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีจะครบกําหนดอายภุายหลงั 
โดยจะสิน้สดุในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2581 

 ซีพีเอ็นพทัยาได้ชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารครบถ้วนแล้วทัง้จํานวน สําหรับระยะเวลาการ
เช่าทัง้หมดตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารซึ่งจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2581 ดงันัน้ ความเสี่ยงท่ี
จะเกิดขึน้จากการผิดนดัชําระค่าเช่าโดยซีพีเอ็นพทัยาจงึไม่มี  

 หน้าท่ีของซีพีเอ็นพัทยาท่ีถูกกําหนดในสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารมีเงื่อนไขท่ีเป็นไปตามหน้าท่ีของผู้ เช่า
ปกติ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทัว่ไป และไม่พบว่ามีเง่ือนไขใดท่ีกําหนดภาระหน้าท่ีแก่ซีพี
เอ็นพทัยาซึง่เกินความสามารถตามท่ีผู้ เช่าปกติทัว่ไปจะปฏิบติัได้ อีกทัง้ไม่พบว่ามีเง่ือนไขในสญัญาเช่า
พืน้ท่ีอาคารท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคาร หรือจํากัดสิทธิของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในการลงทุนในพืน้ท่ีดงักล่าว ทัง้นี ้ซีพีเอ็นพทัยาได้รับความยินยอมจากผู้ ให้เช่า
พืน้ท่ีในการให้เช่าช่วงพืน้ท่ีแก่กองทรัสต์ CPNREIT เรียบร้อยแล้ว 
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 กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสัญญากับ  CPN โดยจะกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลและ
ดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือให้ซีพีเอ็นพทัยาในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงพืน้ท่ีจํานวนประมาณ 4,827 ตาราง
เมตรดังกล่าว แก่กองทรัสต์ CPNREIT ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาใด ๆ ท่ีซีพีเอ็น
พัทยาเข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมถึงสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารท่ีได้เข้าทํากับผู้ ให้เช่า
พืน้ท่ี สญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคารซึง่จะเข้าทํากบักองทรัสต์ CPNREIT รวมทัง้สญัญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ี
ซีพีเอ็นพทัยาเป็นคู่สญัญา นอกจากนี ้CPN จะใช้ความพยายามอย่างสดุความสามารถในการป้องกนั
และเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพ่ือมิให้ซีพีเอ็นพทัยาผิดนดั กระทําการ
ฝ่าฝืนเงื่อนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ใน
สญัญาท่ีซีพีเอน็พทัยาได้เข้าเป็นคูส่ญัญาด้วย   

 กองทรัสต์ CPNREIT จะจัดให้มีมาตรการเยียวยาสําหรับกรณีท่ีซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบัติตาม
สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารได้ โดยซีพีเอ็นพทัยาได้ดําเนินการให้ผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีให้ความยินยอมแก่กองทรัสต์ 
CPNREIT โดยทําเป็นหนงัสือเพื่อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัผู้ ให้เช่า
พืน้ท่ีแทนซีพีเอ็นพัทยาได้ ทัง้นี ้หากเกิดกรณีท่ีซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าพืน้ท่ี
อาคารได้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีได้โดยตรง ซึ่งการเข้าสวม
สิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนนี  ้จะทําให้การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่ได้รับผลกระทบเน่ืองจากการเลิกสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารระหว่างซีพีเอ็นพทัยาและผู้ ให้
เช่าพืน้ท่ี 

 ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาข้างต้น พืน้ท่ีเช่าช่วงบางส่วนดังกล่าวในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุโดยการเช่าช่วงนัน้เป็นพืน้ท่ีจํานวนไม่มาก และเป็นสดัส่วนการลงทนุท่ีต่ําเม่ือเทียบกับ
พืน้ท่ีทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุครัง้ท่ี 1 อีกทัง้ CPN ในฐานะบริษัทแม่ยงัได้กําหนด
มาตรการเพ่ือควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญาของซีพีเอ็นพัทยาซึ่งเป็นบริษัทลูก และมาตรการในการป้องกันและ
เยียวยาเพื่อมิให้ซีพีเอ็นพทัยากระทําการใด ๆ อนัเป็นการผิดนดัสัญญา นอกจากนี ้กองทรัสต์ CPNREIT ยงัได้รับความ
ยินยอมจากบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและผู้ ให้เช่าใน
พืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเช่าช่วง ในการเข้าสวมสิทธิแทนซีพีเอ็นพทัยา เพ่ือให้กองทรัสต์ CPNREIT เข้าเป็นคูส่ญัญา
โดยตรงตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารหากซีพีเอ็นพทัยาไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวได้ อีกทัง้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่สามารถนําพืน้ท่ีท่ีเชา่ช่วงไปจดัหาประโยชน์ได้เน่ืองจากเป็นความผิดของซีพีเอน็พทัยา กองทรัสต์ CPNREIT 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยท่ีซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ CPNREIT ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเช่า
ช่วงได้ ดังนัน้ การเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคารจากซีพีเอ็นพัทยาจึงมีความเสี่ยงต่อกองทรัสต์ CPNREIT ในระดับต่ํา และไม่มี
ผลกระทบต่อการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช อย่างมี
นยัสาํคญั 
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1.1.21 ความเสี่ยงท ี่เกดิข ึน้จากการกู้ยืมเงนิ 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ดําเนินการกู้ ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชีช้วน กองทรัสต์ 
CPNREIT อาจมีความเส่ียงจากการกู้ ยืมเงินดังกล่าวได้ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ 
ต้นทนุทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนีข้องคู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบีย้ 
รวมถึงกองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ท่ีลดลง 
นอกจากนี ้กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงทางการเงินหากมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมโดยการ Refinance โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเม่ือกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลงเน่ืองจากการสิน้สุดของสิทธิการเช่าในทรัพย์สินท่ีลงทุนบาง
โครงการ (ปี 2567 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ปี 2568 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ปี 2580 
สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ปี 2587 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต และปี 2638 สําหรับโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3) รวมทัง้ความเสี่ยงท่ีอาจมีต้นทนุดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้ และ
อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจมีความจําเป็นท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
จะต้องเพ่ิมทนุโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติมเพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืม 

ทัง้นี  ้กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้ความพยายามในการดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินการใด ๆ ดังกล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นสําคญั 

1.1.22 ความเสี่ยงจากการท ี่ผู้ เ ช่าพ ืน้ท ี่ ในทรัพย์สินท ี่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนจะไม่ให้ความยินยอมในการ
เปลี่ยนตวัคู่ส ัญญาผู้ ให้เช่าพ ืน้ท ี่เดมิเป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

เม่ือกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานของทรัพย์สินท่ีโอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนต้องยินยอมให้มีการเปลี่ยนตวัคู่สญัญาผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ เช่า
พืน้ท่ีต้องชําระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ ให้เช่า ทัง้นี ้หากผู้ เช่าพืน้ท่ีปฏิเสธท่ีจะให้ความ
ยินยอมดงักล่าว และไม่ชําระคา่เช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับคา่
เช่าและค่าบริการพืน้ท่ีอนัเป็นรายได้หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทรัสต์ 
CPNREIT และตอ่ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ในการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ และการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สิน
ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ และ CPN ในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
สําหรับทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน จะดําเนินการแจ้งและอธิบายถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับ
กองทรัสต์ CPNREIT ให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีได้รับทราบ เพ่ือประสานงานในการให้ความยินยอมในการเปล่ียนคู่สญัญาผู้ให้เช่าพืน้ท่ี
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะดําเนินการโดยเร็วและใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้ผู้ เช่าพืน้ท่ี
รับทราบและยินยอมการเปลี่ยนคู่สญัญาผู้ ให้เช่าพืน้ท่ีเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ทัง้นี ้เน่ืองจากข้อสญัญาอื่น ๆ ท่ีสําคญัใน
สัญญาให้เช่าพืน้ท่ีกับลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม รวมถึง CPN ยังคงทําหน้าท่ีเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
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กองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ดงันัน้ การปฏิเสธท่ีจะให้ความยินยอมดงักล่าวจึงมี
โอกาสเกิดขึน้ได้น้อย 

นอกจากนี  ้หากผู้ เช่าพืน้ท่ีปฏิเสธท่ีจะให้ความยินยอมในการเปลี่ยนตัวผู้ ให้เช่า CPN ในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT จะทําหน้าท่ีแทนกองทรัสต์ CPNREIT ในการจดัเก็บค่าเช่าหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดตามสัญญาจากผู้ เช่าพืน้ท่ี อันเป็นผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ควรได้รับซึ่งกองทุนรวม CPNRF หรือซีพีเอ็น
พทัยาได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ีดงักล่าว โดยกองทนุรวม CPNRF และซีพีเอ็นพทัยาจะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าว
คืนให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง  

1.1.23 ความเสี่ยงจากการท ี่ CPN เป็นผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่และผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้จัดการกองทรัสต์ คือ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ จัดการกองทรัสต์ ทําให้ CPN มีอํานาจควบคุม
นโยบายทางธุรกิจ การดําเนินงานและการเงินของผู้จดัการกองทรัสต์ได้ทัง้หมด นอกจากนี ้ภายหลงัจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ CPN จะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ท่ีสุดของกองทรัสต์ 
CPNREIT ทําให้ CPN มีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงอย่างมีนัยสําคัญ ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบติัหน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของทรัสตี โดยในการบริหาร
จดัการกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญา
แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงในการดําเนินการของผู้ จัดการกองทรัสต์ ได้มีการแต่งตัง้
กรรมการอิสระในสดัส่วนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะทํา
หน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสงัเกตเก่ียวกับรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกองทรัสต์ CPNREIT หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัสําคญั เพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเร่ืองท่ีสําคัญ เช่น โครงสร้างเงินทุน นโยบายของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ นโยบายการควบคมุการปฏิบตัิงาน ฯลฯ ซึง่ทําให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุภายในโครงสร้างคณะกรรมการ
ของผู้จดัการกองทรัสต์ 

นอกจากนี ้ในการเข้าทํารายการได้มา/จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีสําคญั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงรายการอ่ืน
ใดท่ีมีนยัสําคญัโดยกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้มีการพิจารณาและอนมุติัการทํารายการ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยในกรณีท่ีการเข้าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ต้องได้รับการพิจารณาและ
อนุมติัโดยท่ีประชมุผู้ ถือหน่วย ทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือขออนมุติัการเข้า
ทํารายการ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดท่ีมีการพิจารณาในท่ีประชุมจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดงักลา่ว  
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1.1.24 ความเสี่ยงจากความขัดแ ย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์  CPNREIT และกลุ่มบริษัท เซ ็นทรัล
พฒันา  

แม้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของ CPN ในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนท่ีเป็นศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน 
อย่างระมดัระวงั ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN ยงัอาจเกิดขึน้ได้จากการท่ี CPN 
และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทเซ ็นทรัลพ ัฒนา”) ประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการพืน้ท่ีภายในศนูย์การค้าและอาคาร
สํานกังานในหลาย ๆ พืน้ท่ี เป็นธุรกิจหลกั รวมถึง CPN ยงัมีหน้าท่ีในการจดัหาผู้ เช่าในอาคารสํานกังานและการหาร้านค้า
ผู้ เช่าให้แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย ซึ่งอาจทําให้อาคารสํานักงาน และ/หรือ ศูนย์การค้าของกองทรัสต์ 
CPNREIT มีอตัราการเช่าลดลง ค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่าพืน้ท่ีสํานกังานหรือร้านค้าลดลง หรือไม่สามารถขึน้อตัราค่าเช่า
ได้  

อย่างไรก็ตาม โอกาสท่ีจะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์นัน้มีไม่มากนกั เน่ืองจากการตดัสินใจเลือกเช่าพืน้ท่ี
จะขึน้อยู่กับความต้องการของผู้ เช่าแต่ละรายในการเลือกพืน้ท่ีซึ่งจะขึน้อยู่กับทําเลท่ีตัง้ของอาคารสํานักงานหรือ
ศนูย์การค้า และขนาดของพืน้ท่ี รวมทัง้โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพฒันามีความแตกตา่งกนั ทัง้ในแง่ของกลุม่
ลกูค้าเป้าหมาย การให้บริการ สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง และทําเลท่ีตัง้ซึง่ล้วนแต่เป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสินใจเข้า
ใช้บริการของลูกค้าผู้ เช่าพืน้ท่ี ดังนัน้ ลูกค้าผู้ เช่าพืน้ที่จึงเป็นผู้ กําหนดและตัดสินใจว่าจะเลือกเช่าพืน้ท่ีในโครงการ
ศนูย์การค้าหรืออาคารสํานกังานโครงการใด ให้ตรงตามความต้องการของตนเองเป็นหลกั  

นอกจากนี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะทําการว่าจ้าง CPN ให้บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนท่ี
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ผ่านโครงสร้างสญัญาท่ีจะสร้างแรงจงูใจให้แก่ CPN ในการสร้างผลกําไรในระดบัท่ีดี
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT อย่างต่อเน่ือง โดยกําหนดให้มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะจ่าย
ให้แก่ CPN อนัได้แก่ ค่านายหน้าในการหาผู้ เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน (Commission) ค่าธรรมเนียมใน
การเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์ CPNREIT ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ CPN มีการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน เพ่ือเพ่ิมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ โดยมีการควบคมุต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม อนัจะช่วยลดความเส่ียงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว
ได้  

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเปลี่ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- กรณี ท่ีอัตราการเช่าพืน้ ท่ีเฉลี่ยในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  CPNREIT ท่ี  CPN เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ลดลงต่ํากว่าร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้ จัดการกองทรัสต์
อาจเสนอให้ ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและลงมติให้ มีการเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้ และหากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดให้มีการเลิกสญัญา 
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ทัง้นี  ้อัตราการเช่าพืน้ท่ี ให้คํานวณจากจํานวนพืน้ท่ีท่ีปล่อยเช่าจริงหารด้วยพืน้ท่ีท่ีสามารถให้เช่าได้
ทัง้หมด โดยจํานวนพืน้ท่ีท่ีให้เช่าได้ทัง้หมดไม่รวมพืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีจัดการประชุม และพืน้ท่ีท่ีไม่
สามารถให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ่ง เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือเน่ืองจากการซ่อมแซมและตกแต่งพืน้ท่ี
ดงักลา่ว โดยใช้ข้อมลูจากรายงานประจําเดือนในการคํานวณอตัราการปล่อยเช่าดงักล่าว 

อนึง่ ในการเข้าลงทนุในโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ในครัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงจาก
การแข่งขนัจากศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพฒันา อีก 2 แห่ง ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้
ลงทุนในครัง้นี ้(อนัได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า) รวมถึงในการเข้าลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เป็นการลงทุนในพืน้ท่ีบางส่วนเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากประเด็นความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวลดลงไปได้ เน่ืองจากในด้านของทําเลท่ีตัง้ ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบรีุ มีพืน้ท่ีท่ีอยู่
ห่างจากศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ค่อนข้างมาก (ประมาณ 60 กิโลเมตร) ทําให้ศนูย์การค้าทัง้สองแห่งมีกลุ่ม
ลูกค้า (Shoppers) แตกต่างกันและไม่ได้แข่งขันกันโดยตรง ในขณะท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า (ซึ่งอยู่ห่างจาก
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประมาณ 2 กิโลเมตร) มีขนาดเลก็กวา่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช โดย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างจากของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช โดยตาราง
ดงัตอ่ไปนีแ้สดงการเปรียบเทียบระหว่างโครงการศนูย์การค้าทัง้สามศนูย์ 
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ตารางเปรียบเทยีบศูนย์การค้าเซ ็นทรัลเฟสตวิัล พัทยา บีช ศูนย์การค้าเซน็ทรัล มารีน่า และศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 

 
ศูนย์การค้าเซ ็นทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช  ศูนย์การค้าเซ ็นทรัล มารีน่า ศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 

ที่ต ัง้ 333/99 หมู่ที่ 9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรุี 20260 

78/54 หมู ่9 ถนนพทัยาสาย 2 ตําบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 20150 

55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ตําบลเสม็ด อําเภอ
เมือง จงัหวดัชลบรุี 20000 

ระยะห่างจาก
ศูนย์การค้าเซ ็นทรัล
เฟสตวิัล พัทยา บีช 

- ประมาณ 2 กิโลเมตร ประมาณ 60 กิโลเมตร 

แนวคิดของศูนย์ 
 

- ศนูย์การค้าติดชายหาดธรรมชาติที่ใหญ่และ
ครบครันอนัประกอบด้วยศนูย์การค้าและ
โรงแรม 

- เป็นศนูย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแห่งความ
ทนัสมยัและความสนกุสนานของเมืองท่องเที่ยว 
ซึง่โดดเด่นด้วยระเบียงชมวิวชายหาดพทัยาได้ 
360 องศา   

- มีลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าที่สร้าง
สสีนัและชีวิตชีวาให้แก่ชาวไทยและชาว
ตา่งประเทศ 

- ศนูย์การค้าที่ตอบสนองกลุ่มลกูค้าหลากหลาย ทัง้
นกัท่องเที่ยว ผู้อยูอ่าศยัในท้องถิ่น ผู้ เดินทางไป
ประชมุสมัมนาและเดินทางไปพกัผ่อนในวนัหยดุ 

- ลกุค้าเป้าหมายรวมถึงนกัท่องเที่ยว คนทํางานที่มี
กําลงัซือ้ปานกลาง วยัรุ่นและครอบครัวในเมือง
พทัยา 

- ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิง้คอม
เพลก็ซ์ที่ใหญ่ และทนัสมยั สมบรูณ์ใน
ตวัเมืองชลบรุี  

- มีการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่มี
ความโดดเดน่  
 

กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 

นกัท่องเที่ยว คนทํางานที่มีกําลงัซือ้ รวมถงึ
ครอบครัวในเมืองพทัยา 

นกัท่องเที่ยว คนทํางานที่มีกําลงัซือ้ปานกลาง วยัรุ่นและ
ครอบครัวในเมืองพทัยา 

ครอบครัว คนทํางานและวยัรุ่นในอําเภอ
เมือง จงัหวดัชลบรุี 
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ศูนย์การค้าเซ ็นทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช  ศูนย์การค้าเซ ็นทรัล มารีน่า ศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 

จุดเด่น - เป็นแหลง่รวมร้านค้าแฟชัน่แบรนด์ดงัของ
ตา่งประเทศมากที่สดุในภาคตะวนัออก 

- เป็นศนูย์รวมร้านอาหารชัน้นํามากที่สดุในภาค
ตะวนัออก 

- ศนูย์รวมทางธนาคาร รวมถงึบริการ Private 
Banking ในเมืองพทัยา 

- เป็นแหล่งรวมร้านอาหารไว้หลากหลาย  ครบครัน 
ทนัสมยั ตอบโจทย์ลกูค้ากลุม่ครอบครัว และ
นกัท่องเที่ยว 

- มีโซน Market Market ที่มีสินค้าหลากหลายและ
ทนัสมยั 

- มีคา่ยโทรศพัท์มือถือครบครัน 
- มี Nike Factory ที่ใหญ่ที่สดุในภาคตะวนัออก 

- มีร้านค้าแฟชัน่แบรนด์ดงัที่ครบครันมาก
ที่สดุในเมืองชลบรุี 

- มีร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มแบรนด์
ดงัที่ครบครันมากที่สดุในเมืองชลบรุี 

- มีธนาคารและค่ายโทรศพัท์มือถือครบ
ครันมากที่สดุในเมืองชลบรุี 

- มีโรงภาพยนตร์ที่ทนัสมยัและใหญ่มาก
ที่สดุในเมืองชลบรุี 

- มีฟิตเนสที่ทนัสมยัและใหญ่มากที่สดุใน
เมืองชลบรุี 

ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ไม่มี ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

ซูเปอร์มาร์ เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ไทย เฟเวอริท บาย เซน็ทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และบิ๊กซี ซเูปอร์
เซ็นเตอร์ 

ท็อปส์ มาร์เก็ต และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ผู้ เช่าหลัก และพืน้ท ี่
อ ื่น ๆ  

เอสเอฟเอ็กซ์ ซินีม่า, พาวเวอร์บาย, บีทเูอส, ซเูปอร์
สปอร์ต, ฟู้ดลอฟท์, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, H&M, 
ZARA, ยนูิโคล,่ LazGam  และ Hajime Robot 

เอสเอฟ ซินีม่า, ซเูปอร์สปอร์ต  และไนกี ้แฟคทอรี่ สโตร์ เอสเอฟ ซินีม่า, เพาเวอร์บาย, ออฟฟิศเมท 
และฟิตเนส เฟิร์ส 

ที่มา: CPN 
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ในส่วนของพืน้ท่ีในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ยังไม่ได้เข้าลงทุนในพืน้ท่ี
บางส่วน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแผนท่ีจะปรับปรุงโดย CPN เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 
(Commercial Enhancement) ให้แก่พืน้ท่ีดงักล่าว รวมถึงศกัยภาพในการแขง่ขนัของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช ในภาพรวม ซึ่งอาจส่งผลดีต่อพืน้ท่ีในส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุด้วย นอกจากนี ้ทาง CPN จะให้สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of  First Refusal) ในการลงทนุในพืน้ท่ีดงักลา่วแก่กองทรัสต์ CPNREIT 

ในส่วนของทรัพย์สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาได้พัฒนาและดําเนินโครงการ
ศนูย์การค้าท่ีมีท่ีตัง้อยู่ใกล้กับท่ีตัง้ในปัจจุบันของทรัพย์สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF บางส่วน อนัได้แก่ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึ่งตัง้อยู่ห่างจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประมาณ 8-11 กิโลเมตร โดย
ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงการเปรียบเทียบระหวา่งโครงการศนูย์การค้าทัง้สองศนูย์ 
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ตารางเปรียบเทยีบศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต และศูนย์การค้าเซ ็นทรัลเฟสตวิัล เช ียงใหม่ 

 
ศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซ ็นทรัลเฟสตวิัล เช ียงใหม่ 

ที่ต ัง้ 2 ถนนมหิดล, 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ 50100 

99, 99/1, 99/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลําปาง ตําบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 

ระยะห่างจาก
ศูนย์การค้าเซ ็นทรัล
พลาซา เช ียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

- ประมาณ 8-11 กิโลเมตร 

แนวคิดของศูนย์ ศนูย์การค้าและศนูย์รวมความบนัเทิงสําหรับครอบครัว  ศนูย์การค้าที่ดีที่สดุสําหรับนกัท่องเที่ยวและคนทนัสมยั  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลกั: ครอบครัว 
กลุ่มเป้าหมายย่อย: คนทํางานและนกัท่องเที่ยว 

กลุ่มเป้าหมายหลกั: คนทํางาน 
กลุ่มเป้าหมายย่อย: ครอบครัวและนกัท่องเที่ยว 

จุดเด่น - ทําเลที่ตัง้เดินทางสะดวก และอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
- เป็นศูนย์การค้าที่มีร้านค้าหลากหลายและครบครันที่สุดแห่งหนึ่งใน

เชียงใหม่ 
- มีผู้ เช่าหลกัที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ท็อปส์ มาร์เก็ต 

และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ 
- มีโซนร้านค้าสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสินค้าให้เลือกอย่างครบครัน

และสะดวกสบาย ได้แก่ Northern Village ซึ่งจําหน่ายสินค้า ของที่
ระลึก และหัตถกรรมพืน้เมืองที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือ และกาด
หลวง แอร์พอร์ต ซึง่จําหน่ายอาหารพืน้เมืองและของฝาก 

- มีอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สามารถใช้จัดงานประชุมหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ 

- ศูนย์การค้าที่ตัง้อยู่ใกล้กับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์และถนนที่เชื่อมโยงไปยัง
จงัหวดัใกล้เคียง  

- เป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมแบรนด์สินค้าทัง้ของไทยและต่างประเทศ รวมถึง
ร้านอาหารไว้มากมาย 

- มีผู้ เช่าหลักที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กรุงศรี ไอแมกซ์ 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

- มีลานกิจกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่กวา่ 4,500 ตารางเมตร 
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ศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซ ็นทรัลเฟสตวิัล เช ียงใหม่ 

- เป็นแหลง่รวมธนาคารที่มีความครบครันที่สดุแห่งหนึง่ในเชียงใหม ่

ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล 
ซูเปอร์มาร์ เก็ต ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 
ผู้ เช่าหลัก และพืน้ท ี่
อ ื่น ๆ  

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, บ้านแอนด์บียอนด์, กาดหลวง และอาคาร
อเนกประสงค์ 

กรุงศรี ไอแมกซ์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์, ออฟฟิศเมท และ Sub-zero Ice Skate Club 

ที่มา: CPN
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ทัง้นี ้การท่ี CPN มีการพฒันาโครงการศนูย์การค้าในพืน้ท่ีใกล้เคียงกันในบางพืน้ท่ี เน่ืองจาก CPN เห็นว่าพืน้ท่ี
ดงักล่าวมีพฒันาการทางเศรษฐกิจและศกัยภาพทางธุรกิจในระยะยาวท่ีดี อนัเป็นผลจากเน่ืองจากพืน้ท่ีมีการพฒันาการ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม และมีความเจริญมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ทําให้จํานวนประชากรและกําลงัซือ้ของประชากรในพืน้ท่ี
ดงักล่าวและพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั เพ่ิมมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง เช่นกัน โดยฝ่ายบริหารของ CPN และทีมงานได้มีการศกึษาและ
ประเมินปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง และเห็นว่าการพัฒนาและก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าใหม่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกับโครงการ
ศนูย์การค้าท่ีมีอยู่เดิม จะไม่กระทบต่อความต้องการเช่าพืน้ท่ี (Cannibalization) ในโครงการท่ีมีอยู่เดิม เน่ืองจากมีความ
ต้องการเชา่พืน้ท่ีในระยะยาวท่ีเพียงพอสําหรับทัง้โครงการท่ีมีอยู่เดิมและโครงการท่ีจะพฒันาและก่อสร้างเพ่ิมเติม 

1.1.25  ความเสี่ยงจากการท ี่  CENTEL ซึ่งเป็นนิต ิบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ  CPN มีการบริหารโรงแรมใน
พืน้ท ี่ใกล้เคยีงกับโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

CENTEL ซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบั CPN มีการบริหารโครงการโรงแรมในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของโรงแรม
ฮิลตนั พทัยา ซึ่งอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจระหว่างโรงแรมฮิลตนั พทัยา และโรงแรม
ท่ีบริหารงานโดย CENTEL อย่างไรก็ดี เน่ืองจากหลงัจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม
ครัง้ท่ี 1 ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลักส่วนท่ีเป็นโรงแรม จะแต่งตัง้กลุ่มฮิลตัน (ซึ่งไม่ได้เป็นนิติ
บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบั CPN และ CENTEL) เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยกลุ่มฮิลตนัจะมีอํานาจและหน้าท่ี
ในการดําเนินกิจการและบริหารจัดการโรงแรม ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างบริหารโรงแรม โดยการ
ดําเนินการของกลุ่มฮิลตันจะมีความเป็นอิสระและแยกจาก CPN และ CENTEL โดยสัญญาว่าจ้างกลุ่มฮิลตันเป็น
ผู้บริหารโรงแรมนัน้มีการกําหนดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการโรงแรมท่ีสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มฮิลตันบริหารจัดการ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา เพ่ือให้ทรัพย์สินหลกัดงักล่าวมีผลประกอบการและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในระดับท่ีดี
อยา่งตอ่เน่ือง  

ทัง้นี ้ข้อมูลท่ีแสดงไว้ในหน้าถัดไปแสดงการเปรียบเทียบระหว่างโรงแรมฮิลตนั พัทยา และโรงแรมในบริเวณ
ใกล้เคียงท่ีบริหารงานโดย CENTEL โดยมีข้อสงัเกตท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

1) ทุกโรงแรมท่ี CENTEL เป็นเจ้าของ และ/หรือ เป็นผู้ บริหาร ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

(ยกเว้นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา) เป็นโรงแรมท่ีมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายคนละระดบักบั
โรงแรม ฮิลตัน พัทยา โดยลูกค้าของโรงแรม ฮิลตัน พัทยา จะมีความสามารถในการใช้จ่ายท่ีสูงกว่า ซึ่ง
สะท้อนในราคาค่าห้องพกัตามเกรดท่ีต่างกนั 

2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ตําแหน่งทางการตลาด และจดุเดน่ท่ี
แตกต่างกันกับโรงแรม ฮิลตนั พทัยา โดยโรงแรมดังกล่าวเน้นแนวคิดความสนุกสนานในธีม Lost World 
โดยจะเน้นการเป็นสถานที่สําหรับครอบครัวและมีสวนนํา้ขนาดใหญ่ภายในโรงแรมเป็นของตวัเอง ในขณะ
ท่ีโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีดีไซน์หรูท่ีได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีระดับ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองพัทยาบน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ท่ีสามารถเห็นทศันียภาพพาโนรามาท่ีสวยงามของโค้งอ่าวพทัยา
และจะเน้นลกูค้าธรุกิจและนกัท่องเท่ียวจากประเทศเอเชีย 
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ดงันัน้ โรงแรมฮิลตนั พทัยาและโรงแรมในพืน้ท่ีใกล้เคียงกับโรงแรมฮิลตนั พทัยา ท่ีมี CENTEL เป็นเจ้าของ และ/
หรือ เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากกันในการดําเนินงาน มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายคนละกลุ่มและมีการแข่งขนักันทาง
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (Fair Competition) จึงทําให้ไม่มีความเส่ียงในเชิงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) 
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ตารางเปรียบเทยีบโรงแรมฮลิตัน พทัยา และโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงท ี่บริหารงานโดย CENTEL 

โรงแรม ระดับ จาํนวนห้อง จุดเด่น  ที่ต ัง้ 
เจ้าของ/ 

รับจ้างบริหาร  
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 5 ดาว 302 โรงแรมดีไซน์หรูที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีระดับ ตัง้อยู่ใจกลางเมือง

พทัยาบนศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ที่สามารถเห็นทศันียภาพพา
โนรามาที่สวยงามของโค้งอ่าวพทัยา และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน 

333/99 และ 333/101 หมู ่
9 ถนนพทัยาสาย 1 ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมงุ 

เป็นเจ้าของโดย 
CPN และบริหาร
โดยกลุม่ฮิลตนั 

โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์มิราจบีชรีสอร์ท 
พทัยา 

5 ดาว 555 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา เป็นรีสอร์ทระดับห้าดาวที่มีแนวคิด
ความสนุกสนานในธีม Lost World เป็นสถานที่สําหรับครอบครัว โรงแรม
ประกอบด้วยสวนนํา้ขนาดใหญ่ สถานที่จดังานและห้องประชมุจํานวนมาก  

277 หมู ่5 ตําบลนาเกลอื 
อําเภอบางละมงุ  

เจ้าของและ
บริหารโดยกลุม่ 

CENTEL 
โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์พระตาํหนกัรีสอร์ท 
พทัยา 

5 ดาว 161 โรงแรมตัง้อยู่ทางตอนใต้สุดของเมืองพัทยา ในเขตที่อยู่อาศัยที่สงบและห่าง
เพียงไม่กี่ก้าวจากชายหาดโรงแรมมีการตกแต่งที่ทนัสมยัในรูปแบบโลกใต้ท้อง
ทะเล รวมถงึสระว่ายนํา้และจากซุซี่บนดาดฟ้า  

พระตําหนกั ซอย 5 พทัยา บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

โรงแรมเซ็นทารา พทัยา 4 ดาว 152 โรงแรมตัง้อยู่ใจกลางเมืองพัทยา มีการออกแบบที่ร่วมสมัย พร้อมห้องออก
กําลงักายและสระวา่ยนํา้ขนาดใหญ่  

78/140 หมู ่9ตําบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมงุ  

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

โรงแรมเซ็นทาราโนวา
โฮเทล แอนด์ สปา 
พทัยา 

4 ดาว 79 โรงแรมตัง้อยู่ใจกลางเมืองพทัยา มีจดุเดน่คือสปาเซ็นวารี 80/167 ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมงุ 

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

โรงแรมเซ็นทรา อาซวัร์ 
พทัยา 

4 ดาว 96 โรงแรมตัง้อยู่บริเวณพทัยากลาง ประกอบด้วยสระว่ายนํา้ที่กว้างขวางและสระ
วา่ยนํา้สําหรับเด็ก มีสวนบนชัน้ดาดฟ้าสําหรับการพบปะสงัสรรค์ โรงแรมตัง้อยู่
ไม่ไกลจากแหลง่ ช็อปปิง้และถนนคนเดิน 

198/31 หมู่ 9 ตําบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมงุ 

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

โรงแรมเซ็นทราอเวนิว Value 51 โรงแรมเป็นโรงแรมขนาดไม่ใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางพทัยา สงูแปดชัน้ ให้บรรยากาศ
สดใสและทนัสมยั ตัง้อยู่ไม่ไกลจากชายหาดพทัยา 

198/30 หมู ่9 ตําบลหนอง
ปรือ อําเภอบางละมงุ  

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 
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โรงแรม ระดับ จาํนวนห้อง จุดเด่น  ที่ต ัง้ 
เจ้าของ/ 

รับจ้างบริหาร  
โรงแรมเซ็นทรามารีส       
รีสอร์ท จอมเทียน 

Value 282 โรงแรมตกแตง่ในรูปแบบรีสอร์ท มีสระวา่ยนํา้ขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยสวนป่า
สไตล์ทรอปิคอล และสายนํา้ตก มีพืน้ที่ใช้สอยขนาดใหญ่ มีโซนความบันเทิง
ของเดก็ ๆ  

98/2 หมู่ 1 ชยัพฤกษ์ สาย 
2 นาจอมเทียน  

บริหารโดยกลุม่ 
CENTEL 

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ประจําปี 2559 ของ CENTEL และ website ของโรงแรมในเครือ CENTEL
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1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท ี่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน 

1.2.1 ความเสี่ยงจากกรณีการถกูเวนคืนท ี่ดนิ   

 ทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน อาจมีความเสี่ยงท่ีจะถูกเวนคืนได้ ตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลา   
ใด ๆ ระหว่างระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งค่าชดเชยใด ๆ ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้รับเพื่อชดเชยความเสียหายจากการถูกเวนคืนดังกล่าว อาจเป็นจํานวนต่ํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามบัญชีของ
กองทรัสต์ CPNREIT ดังนัน้ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ตามท่ีได้ประมาณการไว้ 

1.2.2 อสังหาริมทรัพ ย์ท ี่กองทรัสต์  CPNREIT ลงทุนอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัต ิตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มี
ค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดหลายด้าน 

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ อยู่ภายใต้บงัคบัของหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ กฎหมายด้านสขุอนามยั กฎหมายเก่ียวกบัการควบคมุมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํา้ การทิง้ของเสีย และการ
ควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึ่งภายใต้กฎหมายเหล่านี ้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ ท่ีควบคมุการดําเนินการและการใช้
ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์อาจมีความรับผิด ซึ่งรวมถึงโทษปรับหรือโทษจําคุกหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดงักล่าว นอกจากนี ้กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าว
เหล่านี  ้หากมีการปนเปือ้นหรือเกิดมลภาวะต่าง ๆ หรือหากไม่สามารถแก้ไขมลภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ อาจส่งผลให้
กองทรัสต์ CPNREIT มีความรับผิด หรืออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยัสําคญัในการนําอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT ลงทนุออกให้เช่าและให้ใช้พืน้ท่ี 

นอกจากนี ้อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้านส่ิงแวดล้อมใน
ช่วงเวลาหนึ่ง อาจไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้านส่ิงแวดล้อมในอีก
ช่วงเวลาหนึ่ง หากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านัน้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดงันัน้ 
จึงมีความเสี่ยงในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อม การ
ดําเนินการเพ่ือให้อสังหาริมทรัพย์เป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องด้าน
สิ่งแวดล้อมตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม อาจเพ่ิมภาระด้านค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ 

1.2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาต  ิอุบัตภิยั และการก่อวนิาศกรรม 

การเกิดภยัธรรมชาติ อบุติัภยั และการก่อวินาศกรรม แม้จะมีโอกาสเกิดขึน้ไม่บ่อยนกั แต่หากเกิดขึน้ในบริเวณ
ท่ีตัง้อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT แล้ว จะยงัก่อให้เกิดความสญูเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ เช่าและผู้มาซือ้สินค้าหรือใช้บริการในโครงการของ
กองทรัสต์ CPNREIT อย่างประเมินค่าไม่ได้  แม้วา่ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะได้เตรียมมาตรการป้องกนัภยัธรรมชาติ อบุติัภยั และ
การก่อวินาศกรรมไว้อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการฝึกอบรมพนักงานท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะในการ
อพยพผู้คน และกองทรัสต์ CPNREIT ยงัได้ทําประกนัภยัท่ีครอบคลมุความเสียหายท่ีเกิดจากอบุติัภยัและเหตสุดุวิสยัอ่ืน ๆ 
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ไว้สําหรับอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT แต่การก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่หรือการซ่อมแซมส่วนท่ีได้รับ
ความเสียหายหนัก อาจมีภาระค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึ่งอาจทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 
สญูเสียรายได้อย่างมีนยัสําคญัตลอดช่วงระยะเวลาดงักลา่ว และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT 

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ CPNREIT ได้จัดให้มีการประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) โดย
กําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีทัง้หมดภายในอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) โดยกําหนดให้กองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตามสดัส่วนรายได้ทัง้หมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ และการ
ประกนัภยัการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) โดยกําหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ตาม
สดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ี และ/หรือรายได้ทัง้หมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน เพ่ือคุ้มครอง
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ นอกจากนี  ้กองทรัสต์ CPNREIT ยังได้จัดให้มีการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
(Public Liability Insurance) เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากความรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้ มาใช้บริการใน
ทรัพย์สินด้วย ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์ เห็นว่าการจดัให้มีการประกนัดงักล่าวข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม เน่ืองจาก
การประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินมีการกําหนดมูลค่าทดแทนให้เพียงพอสําหรับการก่อสร้างโครงการขึน้ใหม่ 
(Replacement Cost) ท่ีไม่รวมค่าท่ีดิน รวมทัง้การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีการคุ้ มครองที่ครอบคลุมค่าเฉล่ียของ
รายได้ตลอดระยะเวลา 36 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาสงูสดุท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการดําเนินการก่อสร้างโครงการขึน้ใหม่ โดย
ท่ีมีการกําหนดมลูค่าทดแทนดงักล่าวในการต่อกรมธรรม์ประกนัภยัทกุปี 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยสําคญั 
จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินดงักลา่วเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงท่ีจะสร้างทรัพย์สนิท่ีเช่า
ขึน้ใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกัน ซึ่งผู้ ให้เช่า ได้แก่ CPN และ/หรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ CPN จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นบัแต่เกิดความเสียหายดงักล่าว โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้างดงักลา่วจะแบ่ง
กนัตามสดัส่วนพืน้ท่ีท่ีครอบครองขณะเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT และ/หรือผู้ ให้เช่าได้รับมาจากบริษัทประกนัภยัแล้วแต่กรณี หากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้าง และ/หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ กองทรัสต์ 
CPNREIT มีทางเลือกท่ีจะ (1) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินดงักล่าวตามสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ี ซึ่งเม่ือกองทรัสต์ 
CPNREIT ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะชําระคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการก่อสร้างส่วนเกินดงักล่าวท่ีผู้ ให้เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวนัท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีใน
ทรัพย์สินท่ีสร้างหรือซ่อมแซมขึน้ใหม่ หรือ (2) ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอบพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่า โดยกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ให้เช่าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในการนี  ้กองทรัสต์ 
CPNREIT สงวนสิทธิท่ีจะเสนอการดําเนินการดังกล่าวเพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้
พิจารณาอนมุติัก่อนการใช้สิทธิดงักลา่วของกองทรัสต์ CPNREIT 

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT ตกลงท่ีจะชําระค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการก่อสร้างเพิ่มเติมตามวรรคก่อน เพ่ือ
ดํารงสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่า กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีโอกาสท่ีจะได้รับค่าเช่าเพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก
ทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีสร้างขึน้ใหม่นัน้มีความทนัสมยั กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจจดัเก็บค่าเช่าได้ในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ และอาจมี
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พืน้ท่ีท่ีจะนําออกให้เช่าเพ่ือจัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี หากทางกองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมท่ีจะลดสดัส่วน
การครอบครองพืน้ท่ีลง โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการก่อสร้างเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ ให้เช่า หรือในกรณีท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT และผู้ ให้เช่าตกลงท่ีจะก่อสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่ในรูปแบบเดิม และด้วยงบประมาณเพียงเท่ากบัคา่สินไหม
ทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ให้เช่าได้รับจากบริษัทประกันภัย โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างเพ่ิมเติม ก็อาจทําให้ทรัพย์สินท่ีเช่ามีพืน้ท่ีลดลงเน่ืองจากความผันผวนของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ส่งผลให้
สดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลง ด้วยเหตุดงักล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจได้รับค่าเช่า
ลดลงเน่ืองจากสดัสว่นพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ครอบครองลดลง แต่ในทางกลบักนั แม้ว่าสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ี
จะลดลง แตก่องทรัสต์ CPNREIT ก็อาจจะได้รับค่าเช่าในอตัราท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีเช่าเป็นทรัพย์สินท่ีสร้างขึน้ใหม่
และเป็นท่ีน่าสนใจแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ี ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจดัเก็บค่าเช่าได้ในอตัราท่ีเพ่ิมสงูขึน้ได้  

1.2.4 ความเสี่ยงจากการประกันภัย 

การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ CPNREIT มีความเส่ียงด้านการดําเนินการและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน แม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะจัดให้มีการประกันภัยในทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถ
จัดทําประกันภัยท่ีคุ้ มครองความเสี่ยงบางประเภทท่ีอาจเกิดขึน้ หรือแม้ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถจัดหา
ประกนัภยัได้ แต่อตัราเบีย้ประกนัอาจไม่คุ้มกบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับ หรือกองทรัสต์ 
CPNREIT อาจไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีเก่ียวข้องได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน หรือ
อาจเกิดความล่าช้าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว โดยท่ีไม่ใช่ความผิดของกองทรัสต์ 
CPNREIT หรือกองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงจากความสญูเสียทางการเงิน เม่ือเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรงท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT อาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถจดัให้มีการประกันภัยประเภทดงักล่าวได้ 
อนัอาจส่งผลกระทบโดยตรงตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้รับ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์ ภายใต้การ
ประกันภัยท่ีมีอยู่เดิมของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน เพื่อให้กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการประกันภัย
ทรัพย์สินสําหรับความเส่ียงทุกประเภท การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงกั โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเส่ียงทุกประเภท จะกําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํ่ากว่า
มลูค่าต้นทนุทดแทนท่ีไม่รวมค่าท่ีดิน ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกนัไม่ต่ํากว่ามลูค่าทดแทน
ท่ีไม่รวมค่าท่ีดิน ตลอดระยะเวลาการเช่า แม้ว่าอายุของสัญญาเช่าจะเหลือน้อยลง มีความสมเหตุสมผล เพราะมูลค่า
ทดแทนดงักล่าวน่าจะเพียงพอสําหรับการก่อสร้างโครงการขึน้ใหม่หากเกิดความเสียหายกบัโครงการทัง้หมด  

สําหรับการประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลท่ีสามท่ีได้รับความเสียหายจะเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
โดยจะกําหนดวงเงินประกันตามท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เห็นว่าเหมาะสม ในขณะท่ีการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
กองทรัสต์ CPNREIT จะกําหนดวงเงินเอาประกันท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการ
สญูเสียรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ระหว่างการซ่อมแซมหรือก่อสร้างทรัพย์สินขึน้ใหม่ โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
เป็นผู้ รับประโยชน์ตามสดัสว่นรายได้ทัง้หมดภายในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ  
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1.2.5 อสังหาริมทรัพ ย์ท ี่กองทรัสต์  CPNREIT ถือครองนัน้อาจมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพ ย์ รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการต่าง ๆ  เพ ิ่มมากข ึน้ 

ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับผลกระทบ
ทางลบหากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตา่ง ๆ เพ่ิมขึน้ โดยรายได้ไม่เพ่ิมขึน้ตามหรือ
เพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีน้อยกว่า 

ปัจจยัท่ีอาจสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิ่มสงูขึน้ได้แก่ 

- การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 
- การเพ่ิมขึน้ของภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 
- การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมทัง้นโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้ 
- การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค 
- การเพ่ิมขึน้ของค่าบริการสําหรับผู้ รับจ้างช่วง (ถ้ามี) 
- การเพ่ิมขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ 
- การเพ่ิมขึน้ของเบีย้ประกนัภยั  
- ความเสียหายหรือความชํารุดบกพร่องของอสงัหาริมทรัพย์ซึง่ต้องมีการแก้ไข โดยต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในส่วนนีไ้ม่สามารถคาดหมายได้ และการเพ่ิมขึน้ของ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์โดยกองทรัสต์ CPNREIT 

1.3.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มคีวามเสี่ยง 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงหลายประการ รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเฉพาะแต่ (1) การเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบของการเมืองหรือเศรษฐกิจ (2) การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพืน้ท่ี (3) สถานะทางการเงินของผู้
เช่า ผู้ ซือ้และผู้ ขายอสังหาริมทรัพย์ (4) แหล่งเงินทุนสนับสนุน ทัง้ท่ีเป็นเงินกู้ ยืม ตราสารหนี  ้หรือตราสารทุนซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไป ทําให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้มาเพ่ิมซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ หรือ
การปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ (5) การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ ต้นทุนการเงิน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
ดําเนินงานอ่ืน ๆ (6) การเปล่ียนแปลงกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม กฎหมายการกําหนดเขตพืน้ท่ีและหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ของ
รัฐบาลและนโยบายด้านการเงิน (7) ข้อเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์ (8) การเปลี่ยนแปลงอตัรา
ค่าเช่าในตลาด (9) การเปล่ียนแปลงของราคาพลังงาน (10) การแข่งขันระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ ให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือแย่งลกูค้าท่ีเป็นผู้ เช่าและผู้ ใช้พืน้ท่ีซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพืน้ท่ีว่างในอสงัหาริมทรัพย์ หรือไม่สามารถให้
เช่าโดยมีข้อตกลงท่ีเป็นประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่ออายสุญัญาเช่าเม่ือสญัญาเช่าฉบบัปัจจบุนัหมดอาย ุ(12) การ
ไม่สามารถจดัเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากผู้ ใช้ และ/หรือ ผู้ เช่าพืน้ท่ีได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือการ
ไม่สามารถจดัเก็บได้เลยเน่ืองจากผู้ ใช้ และ/หรือ ผู้ เช่าพืน้ท่ีล้มละลาย (13) การไม่สามารถจดัทําประกนัภยัได้เพียงพอหรือ
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ครอบคลมุความเสียหายหรือการท่ีเบีย้ประกนัภยัเพ่ิมสงูขึน้ (14) การเพ่ิมขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ (15) อสงัหาริมทรัพย์ชํารุด
บกพร่องเป็นเหตใุห้ต้องแก้ไขซ่อมบํารุง ก่อให้เกิดคา่ใช้จ่ายท่ีไม่อาจคาดหมายได้ (16) ผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบติัตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญญาเช่า (17) การต้องพึ่งพากระแสเงินสดเพ่ือใช้ในการซ่อมบํารุงและการพัฒนาปรับปรุง
อสงัหาริมทรัพย์ (18) การท่ีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพ่ิมสูงขึน้ รวมถึงค่าภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ (19) สิทธิ
หรือภาระติดพนัใด ๆ ท่ีตรวจไม่พบขณะท่ีทําการตรวจสอบหรือสอบทานอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกรมท่ีดิน และ (20) เหตสุดุวิสยั
ท่ีทําให้เกิดความเสียหายท่ีไม่อาจทําประกนัภยัได้  

ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านีส้่งผลให้เกิดความผันผวนของอัตราการเช่าพืน้ท่ี อัตราค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในพืน้ท่ี หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ทําให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อมลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์และรายได้ท่ี
ได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจลดลงอย่างมีนัยสําคัญหากตลาด
อสงัหาริมทรัพย์หรือเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงขาลงอย่างกะทนัหนั 

1.3.2 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าลงทุน 

ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้ทําการศกึษาข้อมลูรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ โดย
ทําการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตดัสินใจเข้าลงทนุ โดยผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้
ศึกษารายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบทางกฎหมายของ
ทรัพย์สิน ตลอดจนข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ จะปราศจากความเสียหายหรือความบกพร่องท่ีอาจจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสภาพอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินโดยท่ีปรึกษากฎหมายท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ใช้เป็น
พืน้ฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์อาจมีข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เน่ืองจากความบกพร่อง
บางอย่างของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เน่ืองจากข้อจํากัดในการตรวจสอบ 
รวมไปถึงเทคนิคหรือวิธีการท่ีใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นข้อจํากัดในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมินราคา 
วิศวกรและท่ีปรึกษากฎหมาย 

นอกจากนัน้แล้ว อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุอาจมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่การศกึษาข้อมลูรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) ของ
ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์อาจไม่สามารถครอบคลมุถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ประมาณการ
ไว้ก่อนการลงทนุ หรือก่อให้เกิดหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบติัตามข้อผกูพนัท่ีเก่ียวกบัการละเมิดกฎข้อบงัคบัดงักลา่วท่ีถกูกําหนดโดย
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

1.3.3 กําไรข ัน้ ต้นท ี่ ได้จากอสังหาริมทรัพ ย์  หรือมูลค่าของอสังหาริมทรัพ ย์ของกองทรัสต์  CPNREIT อาจ
ได้รับผลกระทบทางลบจากหลายปัจจยั 

กําไรขัน้ต้นท่ีได้จากอสงัหาริมทรัพย์หรือมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบ
ทางลบจากหลายปัจจยั ได้แก่ 
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- กรณีท่ีมีพืน้ท่ีว่างจากการท่ีสญัญาเช่าหมดอายุหรือมีการเลิกสญัญาเช่าท่ีทําให้อตัราการเช่าลดน้อยลง 
เป็นผลให้กําไรขัน้ต้นท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับลดลง  

- ความสามารถของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการจดัเก็บคา่เช่าจากผู้ เช่าพืน้ท่ี 
- จํานวนเงินค่าเช่าท่ีผู้ เช่าต้องจ่าย ตลอดจนข้อตกลงและเง่ือนไขในการต่อสัญญาเช่าพืน้ท่ีและการทํา

สญัญาเช่ารายใหมน่ัน้มีเง่ือนไขท่ีด้อยกวา่สญัญาเดิม 
- สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในประเทศและทัว่โลก รวมทัง้สภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
- ความสามารถของผู้จดัการกองทรัสต์ในการจดัให้มีหรือรักษาไว้ซึง่การประกนัภยัท่ีเพียงพอ 
- การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีควบคมุอสงัหาริมทรัพย์ การใช้ การจดัเขตพืน้ท่ี 

ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีต้องชําระให้แก่รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมสงูขึน้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการท่ีไม่สามารถคาดหมายได้ ทัง้นี ้
เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้ สิทธิตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์อาจ
มีข้อจํากดัอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานอาคาร หรือการวาง
ผงัเมือง หรือการใช้บงัคบักฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

- ภยัพิบติัธรรมชาติ เหตสุดุวิสยั การโจมตีของผู้ ก่อการร้าย การจลาจล และเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีอยู่นอกเหนือ
ความควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ และ 

- ความสามารถของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินในสว่นท่ีเป็นโรงแรมในการชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

1.3.4 มูลค่าของอสังหาริมทรัพ ย์ท ี่ กองทรัสต์  CPNREIT ลงทุนตามการประเมิน ค่าโดยบริษัทประเมิน ค่า
ทรัพ ย์สินไม่ได้เป็นเครื่ อ งแสดงมูลค่าท ี่แท้จริงของอสังหาริมทรัพ ย์ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่า
ราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นัน้จะเป็นไปตามที่ประเมนิ ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต 

โดยทั่วไป การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยบางประการท่ีเป็น
นามธรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินนัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนัและ
สภาพของทรัพย์สิน ซึง่อาจมีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต เน่ืองจากเหตกุารณ์บางเหตกุารณ์
หรือเหตกุารณ์ทัง้หมดท่ีเป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีมิได้
คาดการณ์ไว้ ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อสมมติฐานท่ีวางไว้จะเกิดขึน้ตามท่ีคาดการณ์ ดงันัน้ 
ราคาท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะขายทรัพย์สินหลกัท่ีลงทุนในอนาคต จึงอาจต่ํากว่ามลูค่าท่ีกําหนดโดยบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน หรือต่ํากวา่ราคาท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วซึง่จะทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 
มีผลขาดทนุจากการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ อนัจะมีผลกระทบตอ่ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

1.3.5 สมมติฐานในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอ ียดรายได้สุทธ ิของการลงทุนตาม
สมมติฐานมีความไม่แ น่นอน  และข ึน้ อยู่ ก ับความเสี่ ยงและความไม่แ น่นอนทางธุร กิจ  เศรษฐกิจ 
การเงิน  กฎเกณฑ์ที่ เก ี่ยวข้องและการแข่งข ัน  ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประกอบการที่แท้จริงแตกต่างจากที่
ประมาณการไว้อย่างมีนัยสาํคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าท ี่ได้ลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT  

ประมาณการตามท่ีระบุใน “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิ

ตามสมมติฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
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ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  นัน้ ได้รวมเอาข้อมลูท่ีเก่ียวกับการคาดการณ์ผลประกอบการและการปันส่วนแบ่งผลกําไร
ตามสมมติฐานของกองทรัสต์ CPNREIT  สําหรับงวดประมาณการวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT นัน้ เป็นเพียงการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึน้
แก่กองทรัสต์ CPNREIT เท่านัน้ และไม่ได้เป็นการยืนยนัถึงผลประกอบการท่ีแท้จริงของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต 
นอกจากนี ้ประมาณการทางการเงินดงักล่าวขึน้อยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการตามท่ีได้ระบุไว้ใน “ประมาณการงบ

กําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการ
ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ได้จดัทําประมาณการดงักลา่วด้วยความตัง้ใจและความระมดัระวงั แตข้่อสมมติฐานท่ีนํามาใช้ในการประมาณ
การยังมีความไม่แน่นอนและขึน้อยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ การแข่งขัน เศรษฐกิจ การเงิน และ
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งข้อสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จริงอาจเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญได้ ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนดังกล่าวต่าง ๆ นัน้อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น ประมาณการดังกล่าวอาจเป็นการ
คาดการณ์หรือการตัง้สมมติฐานในเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตอนัเก่ียวกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่มีความไม่แน่นอน  

เน่ืองจากเหตกุารณ์บางเหตุการณ์หรือเหตกุารณ์ทัง้หมดท่ีเป็นข้อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึน้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ 
หรืออาจเกิดเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีมิได้คาดไว้ ดงันัน้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงไม่อาจรับประกนัได้ว่าข้อสมมติฐานท่ีวางไว้จะ
เกิดขึน้และกองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ตามท่ีประมาณการไว้ หากผลประกอบการของ
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือ
ผลตอบแทนตามท่ีประมาณการไว้ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีได้ประมาณการไว้และ
หน่วยทรัสต์อาจมีมลูคา่ทางตลาดลดลงอย่างมีนยัสําคญั 

1.3.6 ความเสี่ยงจากการท ี่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสทิธ ิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้ มลูค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงเน่ืองจากการ
ลดลงของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ หรือมลูคา่สิทธิการเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลง อนัเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของการ
ประเมินราคาของมลูค่าสิทธิการเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ซึง่ปัจจยัต่าง ๆ 
เหลา่นีจ้ะส่งผลกระทบต่อมลูคา่หน่วยทรัสต์ ซึง่ทําให้มลูคา่ของหน่วยทรัสต์มีการเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงก็ได้ 

1.4 ความเสี่ยงท ี่เก ี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้ลงท ุน 

1.4.1 ความเสี่ยงจากการท ี่แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้วแต่ไม่สามารถลงทนุเพ ิ่มเตมิได้ 

การท่ีกองทนุรวม CPNRF แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ว แต่ไม่สามารถลงทนุเพ่ิมเติมได้ จะทําให้มี
ผลกระทบแก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในเร่ืองประมาณการการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ท่ีคาดว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ และผลกระทบทางภาษี 
คา่ใช้จา่ยและค่าธรรมเนียมท่ีเพ่ิมขึน้จากการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT  

ทัง้นี ้แหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะมาจากเงินกู้ ทัง้จํานวน โดยผู้
ก่อตัง้ทรัสต์ได้ดําเนินการติดต่อธนาคารพาณิชย์เพ่ือขออนมุตัิเงินกู้ยืมสําหรับการลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT และคาด
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วา่จะได้รับอนมุติัและสามารถเบิกเงินกู้ดงักลา่วในช่วงใกล้เคียงกบัการแปลงสภาพเสร็จสิน้ จึงอาจลดความเสีย่งจากการท่ี
ไม่สามารถลงทุนเพ่ิมเติมได้เน่ืองจากการไม่มีแหล่งเงินทุน เม่ือเทียบกับการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม 

ทัง้นี ้การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ว แต่ไม่สามารถลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา อาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีทรัพย์สินทัง้สองได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญ จนไม่
สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าวได้ ซึ่งทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนเก่ียวกับความสําเร็จในการเข้าทําและการปฏิบัติตามสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งในกรณีเช่นนี ้ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จะลดลงจาก 1.6750 บาท (กรณีมีการแปลงสภาพและลงทนุเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) เหลือ 1.4733 บาท (กรณีมีการแปลงสภาพแต่ไม่ได้มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1) โดยการวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนนีอ้้างอิงจากข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติซึ่งได้รับ
การตรวจสอบโดยบริษัท เคพเีอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

1.4.2 ความเสี่ยงจากการท ี่ตลาดด้านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ ื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยเป็นตลาดค่อนข้างใหม่ 

ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ตลาดท่ีสาธารณชนจะสามารถซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย ยังมี
การพัฒนาท่ีไม่นานนัก ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะดําเนินการย่ืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนําหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การนําหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ไม่ได้เป็นเคร่ืองรับประกนัว่าตลาดในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยจะมีการพฒันา หรือหากมี
การพฒันาแล้ว จะมีสภาพคลอ่งในตลาดสําหรับหน่วยทรัสต์ 

การประเมินผลการดําเนินงานของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
(Benchmark) ทัง้ในและต่างประเทศอาจทําได้ยาก เพราะทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นผลิตภณัฑ์การลงทนุ
ท่ีค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ปัจจุบันจึงยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานท่ีสามารถนํามาใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ นอกจากนี ้ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชัดว่าตลาดการลงทุนในทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทยจะพฒันาจนกลายเป็นตลาดท่ีได้รับความนิยมในการลงทนุอยา่งกว้างขวาง 

1.4.3 กองทรัสต์ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ท ี่อยู่ระหว่างการก่อตัง้  โดยยังไม่มีผลการดาํเนินงานในอดีตท ี่น ัก
ลงทุนสามารถอ้างอ ิงในการพจิารณาก่อนตดัสินใจลงทนุ 

กองทรัสต์ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ท่ีอยู่ในระหว่างการก่อตัง้ ดังนัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จึงยังไม่มีผลการ
ดําเนินงานในอดีต แต่มีเพียงข้อมูลผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม CPNRF ทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทุนรวม 
CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เพ่ือให้นกัลงทนุใช้ประกอบการตดัสินใจ และ
อาจเป็นการยากสําหรับนักลงทุนท่ีจะประเมินผลการดําเนินงานในอนาคต และไม่สามารถรับประกันได้ว่ารายได้ท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับ หรือค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนจะสอดคล้องกับ
ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในอดีต หรือประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีแสดงในเอกสารแนบ “ประมาณการงบกําไร
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ขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการต้ังแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  ในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้ดงันัน้ ผู้
ก่อตัง้ทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกนัได้วา่กองทรัสต์ CPNREIT จะมีผลการดําเนินงานหรือสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ได้ตามอตัราท่ีระบไุว้ในเอกสารแนบ “ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิ

ตามสมมติฐานสําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”  นอกจากนี ้ผู้ลงทนุไม่ควรอ้างอิงข้อมลูทางการเงินและสถิติในการดําเนินงานตา่ง ๆ ท่ีปรากฏ
ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ต่เพียงอย่างเดียว เพ่ือประเมินผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีสาํคญัของกองทรัสต์ CPNREIT (ท่ีแปลงสภาพมาจากกองทนุรวม 
CPNRF) มีความคล้ายคลงึกนักบักองทนุรวม CPNRF ทําให้ผู้ลงทนุอาจพิจารณาผลประกอบการของกองทนุรวม CPNRF 
ท่ีผ่านมา (กองทนุรวม CPNRF มีการจดัตัง้ขึน้ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2548) เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทนุได้ 

1.4.4 การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เก ี่ยวข้อง  

ผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้รับผลกระทบจากการมีผล
บงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีผู้ก่อตัง้ทรัสต์ไม่สามารถควบคมุ
หรือคาดการณ์ได้ สําหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ
คําสัง่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน 
ดงันัน้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวได้ และไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  

1.4.5 ราคาหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัการเสนอขาย 

ภายหลงัจากท่ีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาวะการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในตลาดหลักทรัพย์จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจลดลงภายหลังวนัเร่ิมต้นของการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่ง
ราคาซือ้ขายดงักล่าวอาจไม่สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT โดยราคาซือ้ขายของ
หน่วยทรัสต์จะขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ความผนัผวนของหลกัทรัพย์ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซือ้ขายของหน่วยทรัสต์ ฯลฯ ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ในราคาท่ี
เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือในราคาตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT  

1.4.6 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิของกองทรัสต์  CPNREIT อาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงท ี่กองทรัสต์  CPNREIT จะ
ได้รับหากมีการจาํหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือมกีารเลกิกองทรัสต์ CPNREIT  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT คํานวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินหรือการ
สอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นข้อมูลพืน้ฐาน ดังนัน้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สิน เพ่ือปรับโครงสร้างการลงทนุ หรือเพ่ือการเลิกกองทรัสต์ มลูค่าดงักล่าวอาจมิได้เป็นมลูค่าท่ีแท้จริงซึ่งกองทรัสต์ 
CPNREIT จะได้รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมดหรือบางสว่น หรือเม่ือมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT  
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1.4.7 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง 

เน่ืองจากหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสถานะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ สภาพ
คล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซือ้ขายหน่วยทรัสต์นัน้ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่อยู่บน
พืน้ฐานของปริมาณความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ่งปริมาณความต้องการของผู้ ซือ้-ผู้ขายนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลายประการท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริมาณความต้องการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของตลาดใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ดงันัน้ จงึมีความเส่ียงท่ีหน่วยทรัสต์นีจ้ะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดรอง 

1.4.8 ความเสี่ยงด้านภาษีและค่าธรรมเนียม  

ในการซือ้หรือขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการซือ้หรือขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า (ในกรณีท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์) และการดําเนินงานเพ่ือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเกิดจากการซือ้หรือขาย หรือโอนหรือรับโอน
กรรมสิทธ์ิ หรือโอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรัพย์ และการดําเนินงานเพ่ือจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือบางส่วน  โดยท่ีอัตราภาษีและอัตรา
คา่ธรรมเนียมท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะต้องชําระดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัราท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ในอนาคตภาระภาษีของกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือ ภาระภาษีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทุน และ/หรือการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือการดําเนินงานเพ่ือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT และการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ CPNREIT อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอตัราท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
หากมีการเปลีย่นแปลงกฎหมายและระเบียบด้านภาษีอากรหรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

1.4.9 ความเสี่ยงของกองทรัสต์ CPNREIT จากการกระจุกตวัการลงทุนในสิทธ ิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

การท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องพร้อมจะ
นําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ท่ีขออนญุาตเสนอขายรวมทัง้จํานวน
เงินกู้ ยืม (ถ้ามี) ทําให้เกิดการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี  1 เสร็จสิ น้  กองทรัสต์ CPNREIT จะมีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า อาคารสํานกังานและโรงแรม จํานวนทัง้สิน้ 5 โครงการ ซึง่แต่ละโครงการมีทําเลท่ีตัง้ท่ี
แตกต่างกัน ทําให้เกิดการกระจายความเสี่ยงในเร่ืองท่ีตัง้ของทรัพย์สิน (Location Diversification) รวมถึงลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงโครงการอสงัหาริมทรัพย์โครงการใดโครงการหนึ่ง ในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่กองทรัสต์ 
CPNREIT ในส่วนของการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืนท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั กองทรัสต์ CPNREIT (โดยผู้จดัการกองทรัสต์) จะมี
การดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

1.4.10 ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
CPNREIT ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ความสามารถของผู้
เช่าและผู้ เช่าช่วงในการจ่ายชําระค่าเช่า ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตา่ง ๆ การแข่งขนั
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ของผู้ประกอบการ อตัราการเช่าพืน้ท่ีในโครงการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน ภยัธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงท่ีนกัลงทุนจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน
ตามท่ีได้ประมาณการเอาไว้ หรือกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถรักษาระดบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรือเพิ่มการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ 

1.4.11 ความเสี่ ยงจากการ ใช้มูล ค่าท รัพ ย์สินสุท ธ ิขอ งกองทรัส ต์  CPNREIT ในการกําหนดราคาซือ้ ขาย
หน่วยทรัสต์ 

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีผู้ จดัการกองทรัสต์ประกาศ เป็นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินคา่หรือรายงานการสอบทานการประเมินคา่ครัง้ลา่สดุเป็นฐานในการกําหนดมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่
มลูค่าดงักล่าวอาจไม่ใช่ราคาท่ีจะซือ้ขายได้จริงในตลาดหลกัทรัพย์ เน่ืองจากราคาท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้อยู่
กบัปัจจยัอ่ืน ๆ ด้วย เชน่ อปุสงค์และอปุทานของหลกัทรัพย์ การไหลเข้าของเงินลงทนุของนกัลงทนุต่างประเทศ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ ข้อมูลท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ได้เปิดเผยในหนงัสือชีช้วนของกองทรัสต์ CPNREIT ฉบบันี ้ผู้จดัการกองทรัสต์
ได้ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และดแูลการใช้ถ้อยคําให้กระชบัรัดกมุและไม่ทําให้ผู้ลงทนุสําคญัผิด รวมถึง
ไม่มีเหตผุลท่ีทําให้คิดได้วา่มีข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุท่ียงัมิได้เปิดเผย 

1.4.12 ความเสี่ยงจากการท ี่กองทรัสต์ CPNREIT อาจจดทะเบยีนสิทธ ิการเช่าได้ล่าช้า 

เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และ
โรงแรม โดยไม่ได้ลงทุนในท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอาคารศนูย์การค้าและโรงแรมดงักล่าว ซึ่งตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนกังานท่ีเก่ียวข้อง ได้กําหนดให้ก่อนวนัท่ีจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าและ
โรงแรมดงักล่าว จะต้องมีการปิดประกาศเพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสคดัค้านเป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนท่ีจะมีการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจ้าพนักงานท่ีเก่ียวข้องได้โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จึง
อาจมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าและโรงแรมของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ทันทีภายหลังจากท่ีได้มีการก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT ขึน้แล้ว อย่างไรก็ดี 
ผู้จดัการกองทรัสต์และเจ้าของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ได้ตกลงร่วมกันเพ่ือประสานงานกับสํานกังานท่ีดินท่ี
เก่ียวข้องไว้ล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้สมบูรณ์ตามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจดัหาประโยชน์จากการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม
ครัง้ท่ี 1 ได้อยา่งรวดเร็วภายหลงัจากท่ีได้มีการก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ 

1.4.13 เงนิคืนท ุนจากการเลกิกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะน้อยกว่าจาํนวนเงนิท ี่ผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ได้ลงท ุน 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับเงิน
ลงทนุของตนคืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสาเหต ุวิธีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT หลกัเกณฑ์การจําหน่าย
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่า 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท ี่กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF 

ทรัพย์สินเดิมท่ีจะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT (เม่ือมีการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) (“ทรัพ ย์สินท ี่ โอนจากกองทุน ร วม  CPNRF มายัง
กองทรัสต์ CPNREIT”) ประกอบด้วย    

1. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
2. โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
3. โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
4. โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญัเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ดงักล่าว
ตามข้อมลูจากกองทนุรวม CPNRF ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

2.1.1.1 ข้อมูลท ั่วไปของศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตัง้อยู่บนถนนเศรษฐกิจ คือ ถนนพระรามท่ี 2 ถนนหลกัท่ีมุ่งสู่ภาคใต้ และ
เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของกรุงเทพมหานครซึ่งเพียบพร้อมด้วยการคมนาคมและ
สาธารณปูโภค  

1) ที่ต ัง้ศนูย์การค้า 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตัง้อยู่ ท่ีเลขท่ี 160 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ โดยถนนพระรามท่ี 2 เป็นถนนสายหลกัเช่ือมไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทย พืน้ท่ีดงักล่าวอยู่ในย่านพกัอาศยัและ
โรงงานอตุสาหกรรมจํานวนมาก  
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 โดยแผนภาพดงัตอ่ไปนีแ้สดงทําเลท่ีตัง้และภาพถ่ายของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

แผนภาพแสดงที่ต ัง้ของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

 
 

ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 
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สว่นท่ี 2 หน้า 2 - 3 

 
2) จุดเด่นของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

- ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นศนูย์การค้าท่ีครบครัน เป็นจดุหมายของการจบัจ่ายใช้สอยใน
ย่านกรุงเทพตอนใต้และจงัหวดัใกล้เคียง อนัเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัใหม่ท่ีมีการเติบโตทัง้ด้านหมู่บ้านและ
คอนโดมิเนียม อย่างต่อเน่ือง โดยภายในโครงการมีผู้ เช่ารายใหญ่ท่ีมีศักยภาพ เช่น ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ท็อปส์มาร์เก็ต ออฟฟิศเมท ซูเปอร์สปอร์ต และบีทเูอส รวมถึงยงัมีร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ศนูย์
อาหารและโรงภาพยนตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เข้ามาใช้บริการได้อย่างครบถ้วน  

- นอกจากนีย้ังมีพืน้ ท่ีจัดกิจกรรม  คือ พระราม 2 ฮอลล์  ท่ีสามารถจัดกิจกรรมและงานบันเทิงได้
หลากหลาย มีแหล่งสันทนาการของครอบครัว ได้แก่ สวนพักผ่อนขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจของผู้มาใช้บริการและประชาชนในย่านกรุงเทพตอนใต้ รวมทัง้เป็นท่ีจดักิจกรรมบนัเทิง ลานกีฬา 
ตลอดจนงานเทศกาลประจําปีต่าง ๆ อนัจะช่วยดงึดดูให้มีผู้ เข้ามาใช้บริการภายในศนูย์มากขึน้ 

2.1.1.2 รายละเอ ียดของโครงการเซ ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ข้อมูล ณ วันท ี่ 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดังต่อไปนีจ้ะสรุปรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งกองทุนรวม 
CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT  

ลักษณะการลงทนุของกองทุน
รวม CPNRF 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 
และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) พร้อม
อาคารจอดรถ (บางสว่น) รวมทัง้งานระบบสาธารณปูโภค ระบบบําบดันํา้เสียและ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 
2 เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิน้สุด
วนัท่ี 15 สงิหาคม 2568) จากบริษัทเซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั 

ที่ดนิท ี่กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน  

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญา
สิน้สดุวนัท่ี 15 สิงหาคม 2568) จากบริษัทเซ็นทรัลพฒันาพระราม 2 จํากดัซึ่งเป็น
ผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินโดยท่ีดินซึง่ตัง้อยู่ท่ีแขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ
มีเนือ้ท่ีรวม 53-2-38.4 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 4313 เนือ้ท่ี 16-3-90.5 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 4314 เนือ้ท่ี 27-1-24.5 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 85312 เนือ้ท่ี 3-0-47.2 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 49534 เนือ้ท่ี 6-0-76.2 ไร่ 

อาคารท ี่กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน  

สิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) ซึง่เป็นอาคาร 
5 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัล
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พัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 15 สิงหาคม 2568) ตาม
รายละเอียดดงันี ้

- พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร 

- พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร  

- พืน้ท่ีจอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพืน้ท่ีจอดรถนอกอาคาร 
7,012 ตารางเมตร) 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ที่
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 15 
สงิหาคม 2568) สําหรับงานระบบสาธารณปูโภคระบบบําบดันํา้เสียและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ท่ีติดตัง้และใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 จากบริษัท เซน็ทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

สังหาริมทรัพย์ท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่ง
ได้แก่ อปุกรณ์ตกแตง่ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืนใด
ท่ีใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า ทัง้นี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ   กองทนุรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี ้แอพ
ไพรซัล  จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซน็ทรัล
พลาซา พระราม 2 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 7,184 ล้านบาท  

 
จากตารางสรุปรายละเอียดของทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ท่ีจะโอนจากกองทนุรวม CPNRF 

มายงักองทรัสต์ CPNREIT ท่ีแสดงไว้ข้างต้น จะเห็นวา่กองทรัสต์ CPNREIT จะมีความเสี่ยงจากการท่ีสญัญาเช่าท่ีดินหลกั
ระหวา่ง เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  และเจ้าของท่ีดินดงักล่าวซึ่งเป็นบคุคลธรรมดา จะถูกยกเลิกก่อนครบกําหนดสญัญา 
ซึ่งจะทําให้สญัญาเช่าช่วงท่ีดินระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  จะถกูยกเลิกไปโดยปริยาย
ด้วย และเพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงในประเดน็นี ้จะมีการระบเุง่ือนไขในสญัญาเช่าช่วงท่ีดินระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และ 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2  ซึ่งกําหนดให้เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าสวม
สิทธิตามสญัญาเช่าท่ีดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าหลกัจะมีผลระงบัสิน้ไป ในกรณีท่ีเซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 ไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเช่าท่ีดินหลกัอนัอาจส่งผลให้มีการยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดินหลกัดงักลา่ว
ก่อนครบกําหนด ซึง่สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในสว่นท่ี 2 ข้อ 1 “ปัจจัยความเส่ียง” 
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2.1.2 โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

2.1.2.1 ข้อมูลท ั่วไปของศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตัง้อยู่บนทําเลท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของถนนสาธุประดิษฐ์ซึ่งเป็นพืน้ท่ี
ต่อเน่ืองกนัในเขตใจกลางกรุงเทพมหานคร (สาทรและสีลม) และเป็นท่ีตัง้ของเขตชุมชนท่ีพกัอาศยัและย่านธุรกิจท่ีสําคญั
แห่งหนึง่ของกรุงเทพฯ  

1) ที่ต ัง้ศนูย์การค้า 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่อยู่ใกล้ยา่นธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมท่ีสะดวก 

โดยแผนภาพดงัตอ่ไปนีแ้สดงทําเลท่ีตัง้และภาพถ่ายของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

แผนภาพแสดงท ี่ต ัง้ของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 
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ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

 

2) จุดเด่นของศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

- เป็นศนูย์การค้าครบวงจรแห่งเดียวในรัศมี 5 กิโลเมตรท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เข้ามาใช้
บริการได้อย่างครบครันทัง้ในด้านสินค้า บริการและความบันเทิงต่าง ๆ อีกทัง้ยังตัง้อยู่ใกล้อาคาร
สาํนกังานชัน้นําของกรุงเทพมหานคร รวมถงึแหลง่ชมุชนท่ีมีกําลงัซือ้สงู 

- ศนูย์การค้าประกอบด้วยร้านค้าปลีกท่ีหลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร้านอาหารท่ีได้รับความ
นิยม โรงภาพยนตร์ พืน้ท่ีสนัทนาการและการศกึษาสําหรับเดก็ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงร้านค้าแฟชัน่และ
สนิค้าไลฟ์สไตล์อ่ืน ๆ 

2.1.2.2 รายละเอ ียดของโครงการเซ ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ข้อมูล ณ วันท ี่ 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัต่อไปนีจ้ะสรุปให้เห็นรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึง่กองทนุ
รวม CPNRF ได้เข้าลงทนุและจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทนุของกองทุน
รวม CPNRF 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) และ
พืน้ท่ีจอดรถภายในอาคาร (ทัง้หมด) จากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาพระราม 3จํากัด 
เป็นระยะเวลา 30 ปีคงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 
15 สิงหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสิทธิท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 2 
คราว ๆ ละ 30 ปี โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ชําระค่าเช่าและเงินมัดจําตาม
เง่ือนไขแห่งสญัญาเช่าครัง้เดียวเต็มจํานวน นอกจากนีก้องทนุรวม CPNRF ได้ซือ้
และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิในงานระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ตามสญัญาซือ้ขาย
งานระบบระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ CPN (เดิมคู่สัญญา คือ บริษัท 
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เซ็นทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส พระราม 3 จํากดั แต่ได้โอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญา
นีใ้ห้แก่ CPN) ลงวนัท่ี 11 สงิหาคม 2548 

ที่ดนิท ี่กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน  

สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิน้สุด
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสิทธิท่ีจะตอ่อายสุญัญาเช่าได้
อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิโดยท่ีดินตัง้อยู่ท่ีแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนือ้ท่ี
รวม 12-2-44.6 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 53132 เนือ้ท่ี 12-0-83.4 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 53133 เนือ้ท่ี 0-1-61.2 ไร่ 

ทัง้นี  ้ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาเช่าท่ีดินโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 ยังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 3 และผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้ารายอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินท่ี
เช่าตามสญัญานี ้ใช้พืน้ท่ีจอดรถ ถนนรอบอาคารศนูย์การค้าและพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้อง
ของอาคารศูนย์การค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทุนรวม CPNRF โดยให้ถือ
เป็นพืน้ท่ีเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารท ี่กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน  

สิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) ซึง่เป็นอาคาร 
8 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ ซึ่งปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศนูย์การค้า พืน้ท่ีจอด
รถและพืน้ท่ีบริการ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3จํากดั ซึง่เป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี 
(สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 15 สิงหาคม  2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสิทธิจะตอ่อายุ
สญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียดดงันี ้

- พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร 

- พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร   

- พืน้ท่ีจอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร  

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ที่
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธ์ิ (โดยการซือ้และ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเล่ือน ระบบปรับอากาศ 
และระบบงานวิศวกรรมท่ีติดตัง้และใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 จากบริษัทเซ็นทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส พระราม 3 จํากัด ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

สังหาริมทรัพย์ท ี่กองทุนรวม กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึ่งได้แก่ 
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CPNRF ลงทุน อปุกรณ์ตกแต่งทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการ
ศนูย์การค้า ทัง้นี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ   กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี ้แอพ
ไพรซลั จํากดั ประเมินค่าเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 9,192 ล้านบาท  

 
อนึง่ การลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 นัน้ กองทนุรวม CPNRF ได้ลงทนุ

ในสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบางสว่นของโครงการซึง่เป็นเฉพาะส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 
3 โดยท่ีเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 เป็นผู้ประกอบกิจการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และบริษัท สรรพสินค้ารัช
ดานนทรีย์ จํากัด เป็นผู้ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 โดยเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ถือ
ครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดเลขท่ี 53132 และ 53133  และบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ได้ถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
โฉนดท่ี 5034 และ 225205 แต่ในการก่อสร้างและการใช้งานศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในปัจจบุนันัน้ดเูสมือนว่าเป็น
อาคารเดียวกัน ดังนัน้ จากลักษณะการถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและการใช้งานของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
ดงักล่าวมีความจําเป็นท่ีทําให้ต้องใช้พืน้ท่ีบางส่วนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกนั เช่น การใช้เป็นทางเข้าออกของรถยนต์ 
การใช้เป็นทางเดิน เป็นต้น ดังนัน้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จึงได้จดทะเบียนภาระจํายอมในท่ีดินบางส่วนโดยไม่มี
ค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ณ สํานกังานท่ีดินกรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2541 
คือ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 225205 เพื่อออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ โดยผ่านท่ีดินบางส่วนของโฉนดเลขท่ี 53133 โดยมีความ
กว้างประมาณ 4 เมตร วดัจากทิศตะวนัออกของท่ีดินเข้ามาแนวท่ีดินด้านท่ีติดกบัทางสาธารณประโยชน์ และโดยทางลึก
เข้าไปในท่ีดินจนบรรจบท่ีดินโฉนดเลขท่ี 225205 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเข้าออกของบคุคลเท่านัน้ โดยบริษัท สรรพสินค้า
รัชดานนทรีย์ จํากัด ตกลงจะไม่ทําการก่อสร้างสิ่งปลกูสร้างต่าง ๆ หรือวางสิ่งของทกุชนิดอนัเป็นการกีดขวางทางเดิน ไม่
ว่าจะเป็นการติดตัง้โดยถาวรหรือชั่วคราวก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
ก่อน และมีเง่ือนไขเป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของบนัทกึข้อตกลงเร่ืองทางภาระจํายอม 

ในการนี ้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ภาระจํายอมดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจดัหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แต่อย่างใด แต่กลบัจะเป็นการเสริมประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้แก่กนัระหว่างศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 อนัจะเป็นประโยชน์
ตอ่การดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย  
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2.1.3 โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

2.1.3.1 ข้อมูลท ั่วไปของศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และอาคารสาํนักงานป่ินเกล้า 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนถนนบรม
ราชชนนีซึ่งเป็นถนนสายหลกัด้านตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า อาคารสํานกังานป่ินเกล้า ทาวเวอร์ A อาคารสํานกังานป่ินเกล้า ทาวเวอร์ B และอาคารห้างสรรพสินค้า
เซน็ทรัล 

1) ที่ต ัง้ศนูย์การค้าและอาคารสาํนักงาน 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า อาคารสํานักงานป่ินเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานกังานป่ินเกล้า ทาว
เวอร์ B ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

โดยแผนภาพดงัต่อไปนีแ้สดงทําเลท่ีตัง้ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า อาคารสํานกังานป่ินเกล้า ทาว
เวอร์ A และอาคารสํานกังานป่ินเกล้า ทาวเวอร์ B   

แผนภาพแสดงที่ต ัง้ของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า อาคารสาํนักงานป่ินเกล้า ทาวเวอร์  A และ
อาคารสาํนักงานป่ินเกล้า ทาวเวอร์  B 
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ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

 

 
ภาพอาคารสาํนักงานเซ ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

 

 
2) จุดเด่นของศูน ย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา ป่ิน เกล้า อาคารสํานักงานป่ินเกล้า ทาวเวอ ร์  A และอาคาร

สาํนักงานป่ินเกล้า ทาวเวอร์  B   

- เป็นศูนย์การค้าครบวงจรทางตะวนัตกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในทําเลท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกําลงัซือ้หลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ สถาบนัการศกึษา สํานกังาน และชมุชนท่ีพกั
อาศยัท่ีมีกําลงัซือ้และมีการขยายตวัสงู 
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- ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อาคารสํานกังาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ร้านค้า
แฟชั่นชัน้นําท่ีหลากหลาย และร้านอาหารท่ีได้รับความนิยม เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ เข้ามาใช้
บริการได้อย่างครบครัน 

2.1.3.2 รายละเอ ียดของโครงการเซ ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (ข้อมูล ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560) 

ตารางดังต่อไปนีจ้ะสรุปให้เห็นรายละเอียดของทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ท่ีกองทุนรวม 
CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทนุ
ของกองทุนรวม 
CPNRF 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และสิทธิการ
เช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร และอาคาร
สํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทัง้อาคาร) รวมทัง้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) 
นอกจากนี  ้กองทุนรวม CPNRF ได้เช่างานระบบและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) เป็นระยะเวลาประมาณ 
15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567) 

ที่ดนิท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินประมาณ 15 ปีคงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี(สญัญาสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการ
เช่า โดยท่ีดินตัง้อยู่ท่ีแขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ เนือ้ท่ีรวม 24-2-84 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1041 เนือ้ท่ี 22-0-72 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1054 เนือ้ท่ี 2-2-12 ไร่ 

โดยกองทนุรวม CPNRF ได้ให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการ
แก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากัด และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) รวมถึงผู้
เช่าพืน้ท่ีและลกูค้าของทัง้สองบริษัทดงักลา่ว โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาป่ินเกล้า (บางส่วน) จํานวน 1อาคารซึ่งเป็น
อาคาร 7 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ และอาคารสํานักงานทัง้อาคาร จํานวน 2 อาคาร ได้แก่ 
อาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ A สงู 26 ชัน้ และอาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ B 
สงู 18 ชัน้ พร้อมทัง้พืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคารซึ่งสูง 10 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ รวมทัง้
งานระบบท่ีเก่ียวเน่ืองกับอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า อาคารสํานกังาน และ
พืน้ท่ีจอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญา
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567) ตามรายละเอียดดงันี ้

- พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร 

- พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร   
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- พืน้ท่ีจอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร 

*ตามสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (อาคารศูนย์การค้าและ
อาคารสํานักงาน) ฉบับลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2552 ฉบับลงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 พืน้ท่ีใข้สอยของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เพ่ิมขึน้เป็น 120,409 ตารางเมตร เน่ืองจากในปี 2558-2559 กองทนุรวม CPNRF 
ได้ปรับปรุงซอ่มแซมพืน้ท่ีภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ซึง่ทําให้พืน้ท่ีเชา่ของกองทนุรวม CPNRF 
มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ  ที่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันได
เลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํา้เสียและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตา่ง ๆ ท่ีติดตัง้และใช้งานอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า รวมทัง้สิทธิ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบังานระบบดงักลา่ว  

สังหาริมทรัพย์ท ี่
กองทุน CPNRF 
ลงทุน  

กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาป่ินเกล้าอาคาร
สํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ B ซึง่ได้แก่ อปุกรณ์
ตกแต่ง ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ใน
การประดบัตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ใช้บริการศนูย์การค้า ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สิน
ท่ีมีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมิน
ทรัพย์สนิ  

กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี  ้แอพไพรซัล 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากับ 5,495 ล้านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สินส่วนท่ี
เป็นศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน  เท่ากับ  4,503 ล้านบาท  และ  992 ล้านบาท 
ตามลาํดบั) 

 
ทัง้นี ้กองทนุรวม CPNRF ได้ให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการดงักล่าวแก่บริษัท 

ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากดั และ CPN รวมถึงผู้ เช่าพืน้ท่ีของทัง้สองบริษัท เพราะทัง้สองบริษัทดงักล่าวเป็นผู้ ท่ีมีกรรมสิทธ์ิ
และ/หรือสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมในพืน้ท่ีบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

ทัง้นี ้CPN ซึ่งเป็นผู้ ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ได้ดําเนินการให้
กองทนุรวม CPNRF ได้รับความยินยอมจากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินอนั
เป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ในการเข้าสวมสิทธิตามสญัญาเช่าท่ีดินแทนบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด 
(มหาชน) หากสญัญาเช่าท่ีดินหลกัระหว่างบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด 
(มหาชน) ได้ถกูยกเลิกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าท่ีดินดงักล่าว โดยกองทนุรวม CPNRF ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
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เพ่ิม เพราะ CPN ในฐานะผู้ เช่าท่ีดิน ได้ชําระค่าเช่าท่ีดินตามสญัญาเช่าท่ีดินหลกัดงักล่าวเป็นการล่วงหน้าครบทัง้จํานวน
แล้ว นอกจากนี ้คา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการสวมสิทธิดงักล่าว ทางกองทนุรวม CPNRF ไม่ต้องรับผิดชอบ  

นอกจากนี ้ในกรณีท่ี CPN และ/หรือบริษัทท่ี CPN มีอํานาจควบคุม ได้รับสิทธิ และ/หรือได้ดําเนินการต่ออายุ
สญัญาเช่าท่ีดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า จากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด เม่ือสัญญาเช่า
ปัจจุบันครบกําหนดอายุ CPN และ/หรือบริษัทท่ี CPN มีอํานาจควบคมุ ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First 
Refusal) แก่กองทนุรวม CPNRF ในการพิจารณาซือ้ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือ
เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า โดยท่ีมลูค่าและเง่ือนไขในการซือ้ และ/หรือรับโอน
กรรมสิทธ์ิ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า จะขึน้อยู่กบัการเจรจาและตกลงกันระหว่างกองทนุรวม CPNRF และ CPN ในอนาคต และ CPN และ/หรือบริษัทท่ี 
CPN มีอํานาจควบคมุ ยงัคงมีหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า อย่างไรก็ดี CPN สงวน
สิทธิในการจะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุนรวม  CPNRF ในกรณี ท่ี  CPN พ้นจากการทําหน้าท่ีผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม CPNRF 

2.1.4 โครงการเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

2.1.4.1 ข้อมูลท ั่วไปของศูนย์การค้าเซ ็นทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่ท่ีมีความทนัสมยัแห่งหน่ึงของจงัหวดั
เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้เร่ิมเปิดดําเนินการมาตัง้แต่ปี 
2536 

1) ที่ต ัง้ศนูย์การค้า 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตัง้อยู่เลขท่ี 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 ซึง่ถนนมหิดลเป็นถนนสายหลกัแห่งหนึ่งของจงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากนี ้ศนูย์การค้า
ดงักล่าวยงัตัง้อยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยแผนภาพดงัต่อไปนีแ้สดงทําเลท่ีตัง้ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
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แผนภาพแสดงที่ต ัง้ของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 
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2) จุดเด่นของศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

- ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตัง้อยู่บนถนนมหิดลซึ่งเป็นถนนสายหลกัแห่งหนึ่งของ
จังหวดัเชียงใหม่ และเป็นย่านชุมชนและธุรกิจท่ีสําคัญ ทําให้ศูนย์การค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ความสะดวกสบาย  

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นศนูย์การค้าท่ีมีความครบครัน (One-Stop Shopping Mall) 
และใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ โดยสามารถรองรับลูกค้าทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โครงการศูนย์การค้า
ดังกล่าวประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ท่ีให้เช่าท่ีกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้เข้าลงทุน) โรง
ภาพยนตร์ อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก (สินค้าแฟชั่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน
หนงัสือ) และโซนสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียงของทางภาคเหนือให้เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย มีความ
หลากหลายในด้านสินค้าและบริการ โดยร้านค้าในศนูย์การค้าดงักล่าวได้ถูกจดัสดัส่วนประเภทผู้ เช่า (Tenant Mix) และ
จดัแบง่พืน้ท่ีเช่า (Zoning Arrangement) อย่างเหมาะสม เพือ่ช่วยดงึดดูให้มีผู้ เข้ามาใช้บริการในศนูย์การค้าอย่างตอ่เน่ือง  

2.1.4.2 รายละเอ ียดของโครงการเซ ็นทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต (ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560) 

ตารางดงัต่อไปนีจ้ะสรุปให้เห็นรายละเอียดทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ท่ีกองทุน
รวม CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทนุ
ของกองทุนรวม 
CPNRF 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ 
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทัง้ท่ีจอดรถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตาม
สดัส่วนการใช้งานของพืน้ท่ีอาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ท่ีกองทุนรวม 
CPNRF ลงทนุ) 

(2) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

(3) สิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ท่ีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของโครงการ
เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ  27 ปี (สัญญาสิน้สุดวันท่ี 22 
เมษายน 2587) จากบริษัท เซน็ทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั 

ที่ดนิท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าท่ีดินเป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญา
สิน้สุดวนัท่ี 22 เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ โดยท่ีดินตัง้อยู่ท่ีตําบลหายยา อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เนือ้ท่ีรวม 32-3-56.85 
ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3289 เนือ้ท่ี 15-0-80.75 ไร่ 
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- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3301 เนือ้ท่ี 2-2-88.4 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3313 เนือ้ท่ี 5-1-74.3 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 58660 เนือ้ท่ี 2-1-90 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 58661 เนือ้ท่ี 1-1-85 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110632เนือ้ท่ี 1-1-11.3ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110633 เนือ้ท่ี 2-0-83.1ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110634 เนือ้ท่ี 0-2-46 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 110635 เนือ้ท่ี 0-0-96 ไร่ 

- โฉนดท่ีดินเลขท่ี 15540 เนือ้ท่ี 1-1-2 ไร่ 

ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาเช่าท่ีดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ยังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัล
พฒันา เชียงใหม่ รวมถึงลกูค้าและคู่สญัญาของเซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ และผู้ เช่าพืน้ท่ีราย
อ่ืนในโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นอกจากผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าตาม
สญัญานี ้ใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีจอดรถ พืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่งเป็น
ทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทุนรวม CPNRF และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะสว่นท่ีกองทนุรวม CPNRF ลงทนุ โดยให้
ถือเป็นพืน้ท่ีเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของโครงการ
เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นสําคญั 

อาคารท ี่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1 
อาคาร รวมทัง้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพืน้ท่ีอาคาร
ศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ท่ีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน) รวมทัง้งานระบบและ
ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลา
การเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 22 เมษายน 2587) ตามรายละเอียดดงันี ้

- พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร 

- พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร  

- พืน้ท่ีจอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร 

งานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่ง
อาํนวยความสะดวก

สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัท่ี 
22 เมษายน 2587) สําหรับงานระบบท่ีเก่ียวข้องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบ
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ต่าง ๆ  ที่กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

ไฟฟ้า ระบบโทรศพัท์ ระบบลิฟท์และบนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม จาก
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

สังหาริมทรัพย์ท ี่
กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน  

กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ตซึ่ง
ได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืนใดท่ีใช้เพื่อ
วตัถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า 
ทัง้นี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมิน
ทรัพย์สนิ  

กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล 
จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ 
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 10,531 ล้านบาท  

 
โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของโครงการดงักล่าวแก่เซ็นทรัล

พัฒนา เชียงใหม่ รวมถึงผู้ เช่าพืน้ท่ีและลูกค้าของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ เน่ืองจากเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ เป็นผู้ มี
กรรมสิทธ์ิและสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมในพืน้ท่ีบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

 
2.1.5 สรุป อ ัต ร าก าร เ ช่ าพ ื น้ ท ี่  (Occupancy Rate) ข อ งท รัพ ย์สิน ท ี่ โอ น จากกอ งทุน ร วม  CPNRF มายัง

กองทรัสต์ CPNREIT 

ทรัพย์สนิ  
ปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 
2555 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุด 

30 มถิุนายน  
2560 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

98.59% 95.94% 96.52% 96.28% 86.73%(1) 89.92% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3 

98.21% 97.72% 93.82% 92.37% 89.96% 62.65%(2) 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา  
ป่ินเกล้า สว่นศนูย์การค้า 

96.52% 100.00% 98.26% 66.85%(3) 95.67% 95.66% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า สว่นอาคารสํานกังาน  

98.17% 98.11% 96.23% 96.77% 89.98%(4) 90.04% 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

-(5) -(5) 98.87% 96.68% 96.45% 94.07% 

ทรัพย์สนิท ี่โอนจากกองทนุ 98.17% 97.21% 96.59% 92.10% 90.51% 86.75% 
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ทรัพย์สนิ  
ปีสิน้สุด 

31 ธันวาคม 
2555 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุด 

30 มถิุนายน  
2560 

รวม CPNRF มายัง
กองทรัสต์ CPNREIT  

 
หมายเหตุ: 
(1)        อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2557 และ 2558 จาก

การดําเนินการแผนงานปรับปรุงพืน้ท่ีเดมิของผู้ เช่าหลกัเพ่ือเปล่ียนเป็นพืน้ที่เช่าสําหรับผู้ เชา่รายยอ่ย ซึ่งใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 
6 เดือน (ตัง้แต่เดือนมกราคม-มิถนุายน 2560) โดยอตัราการเช่าพืน้ท่ี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ได้ปรับเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2559 จากการ
ท่ีเร่ิมมีผู้ เชา่เร่ิมเข้าพืน้ที่ในสว่นท่ีได้มีการปรับปรุง 

(2)       อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ลดลงต่ํากว่าเม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2559 จากการ
เร่ิมดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครัง้ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดงักลา่วเป็นการทยอยปรับปรุงเป็นเฟส ซึ่ง
พืน้ท่ีในส่วนท่ียงัไม่เร่ิมดําเนินการปรับปรุงพืน้ที่ยงัคงเปิดให้บริการตามปกติ แผนงานปรับปรุงพืน้ท่ีของโครงการจะใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 6 เดือน (ตัง้แตม่ถินุายน 2560 ถึงธนัวาคม 2560)  

(3)       อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลดลงต่ํากว่าเม่ือเทียบกบั ณ 
สิน้ปี 2557 จากการเร่ิมดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครัง้ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดงักลา่วเป็นการทยอย
ปรับปรุงเป็นเฟส ซึ่งพืน้ท่ีในสว่นท่ียงัไม่ดําเนินการปรับปรุงพืน้ที่ยงัคงเปิดให้บริการตามปกคิ และได้เร่ิมดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน 
2558 ทัง้นี ้แผนงานดําเนินการทัง้เฟส 1 และเฟส 2 แล้วเสร็จ และเร่ิมมีผู้ เช่าเร่ิมเข้าพืน้ท่ีตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 ทําให้อตัราการ
เชา่พืน้ท่ี ณ สิน้ปี 2559 กลบัมาใกล้เคียงกบัก่อนการปรับปรุงพืน้ท่ี 

(4)       อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า สว่นท่ีเป็นอาคารสํานกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ลดลงต่ํากวา่เม่ือเทียบกบั 
ณ สิน้ปี 2557 และ 2558 จากการปรับปรุงพืน้ท่ีในอาคารสํานักงานและบริเวณส่วนที่เช่ือมพืน้ท่ีระหว่างอาคารศูนย์การค้าและอาคาร
สํานกังาน (ท่ีมา: CPN) 

(5)       กองทนุรวม CPNRF เข้าลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ในเดอืนเมษายน 2557 

2.1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับอายุคงเหลือของสิทธ ิการเช่า อัตราการเช่าพ ืน้ท ี่ พืน้ท ี่ให้ เช่าและราคาประเมินสิทธ ิการ
เช่าของทรัพย์สนิท ี่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560 

 

โครงการ  
เซน็ทรัล
พลาซา 

พระราม 2 

โครงการ  
เซน็ทรัล
พลาซา 

พระราม 3 

โครงการ  
เซน็ทรัล
พลาซา 

ป่ินเกล้าส่วน
ศูนย์การค้า 

โครงการ  
เซน็ทรัล
พลาซา 

ป่ินเกล้าส่วน 
อาคาร

สาํนักงาน 

โครงการ
เซน็ทรัล
พลาซา 
เช ียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

ทรัพย์สนิ
ท ัง้หมดของ
กองทุนรวม 

CPNRF (ซึ่งจะ
โอนมายัง
กองทรัสต์ 
CPNREIT) 

อายคุงเหลือของสิทธิ 
การเช่า (1) 

7 ปี 8 เดือน 77 ปี 8 เดือน (2) 7 ปี 7 ปี 26 ปี 3 เดือน N/A 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี  89.92% 62.65% 95.66% 90.27% 94.07% 86.75% 
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โครงการ  
เซน็ทรัล
พลาซา 

พระราม 2 

โครงการ  
เซน็ทรัล
พลาซา 

พระราม 3 

โครงการ  
เซน็ทรัล
พลาซา 

ป่ินเกล้าส่วน
ศูนย์การค้า 

โครงการ  
เซน็ทรัล
พลาซา 

ป่ินเกล้าส่วน 
อาคาร

สาํนักงาน 

โครงการ
เซน็ทรัล
พลาซา 
เช ียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

ทรัพย์สนิ
ท ัง้หมดของ
กองทุนรวม 

CPNRF (ซึ่งจะ
โอนมายัง
กองทรัสต์ 
CPNREIT) 

พืน้ท่ีให้เช่า  
(Leasable Area)  
(ตารางเมตร) 

82,427 37,143 27,772 33,938 37,553 218,833 

ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) 

7,184 9,192 4,503 992 10,531 32,402 

 
หมายเหตุ: 
(1)    อายุคงเหลือของสิทธิการเช่าคิด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีคาดว่าการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์

เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์จะมีการดําเนินการจนเสร็จสิน้ 
 (2)  ภายใต้สมมตฐิานวา่มีการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไปอีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี 

2.1.7 ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของทรัพย์สินท ี่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT  

 
ปีสิน้สุด 

 31 ธันวาคม 
2555 (1) 

ปีสิน้สุด 
31 ธ ันวาคม  

2556 (1) 

ปีสิน้สุด 
31 ธ ันวาคม 

2557 

ปีสิน้สุด 
31 ธ ันวาคม  

2558 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน 
สิน้สุด 

30 มถิุนายน  
2560 

รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์
(Property Income)  
(ล้านบาท) 

2,510.52 2,686.55 3,296.50 3,128.84 3,524.60 1,754.15 

รายได้สทุธิของ
อสงัหาริมทรัพย์  
(Net Income from Property 
Level) (ล้านบาท) 

2,029.68 2,179.41 2,763.60 2,530.37 2,940.86 1,452.23 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี 98.17% 97.21% 96.59% 92.10% 90.51% 86.75% 

พืน้ท่ีให้เช่า  
(Leasable Area) (ตาราง
เมตร) 

191,220 179,831 217,396 224,673 224,512 218,833 
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หมายเหตุ: 
(1) รวมเฉพาะผลการดําเนินงานของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และโครงการเซ็นทรัล

พลาซา  ป่ินเกล้า แตไ่ม่รวมผลการดําเนินงานของโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ซึง่กองทนุรวม CPNRF ได้เข้า
ลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ในเดือนเมษายน 2557 

2.1.8 ข้ อ มูล เกี่ ยวกับปร ะเภทธุร กิจขอ งผู้ เ ช่ าพ ืน้ ท ี่ ข อ งท รัพ ย์สินท ี่ โอ นจากกอ งท ุน ร วม  CPNRF มายัง
กองทรัสต์ CPNREIT ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560  

ประเภทธุรกจิของผู้ เช่าพ ืน้ท ี่ จาํนวนพืน้ท ี่เช่า  
(ตารางเมตร) 

% ของพ ืน้ท ี่ให้เช่าท ัง้หมด 

ห้างสรรพสินค้า 
สินค้าเพ่ือความบนัเทิง 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
สินค้าแฟชัน่ สขุภาพและความงาม 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์ตกแต่ง 
ประเภทอ่ืน ๆ 
พืน้ท่ีวา่ง 

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

12.34% 
11.02% 
14.56% 
22.91% 
5.56% 

20.36% 
13.25% 

รวม 218,833 100.00% 

 
2.1.9 ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการ เช่าพ ืน้ท ี่ของผู้ เ ช่าแ ต่ละประเภท  ของทรัพ ย์สินท ี่จะโอนจากกองทุนรวม 

CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560 

ผู้ เช่าพืน้ท่ีในโครงการศนูย์การค้าท่ีจะโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT  สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) ซึ่งมีการเช่าพืน้ท่ีตัง้แต่ 700 ตารางเมตรขึน้ไป และผู้ เช่าประเภท
ร้านค้า (In-line Tenant) ซึ่งมีการเช่าพืน้ท่ีน้อยกว่า 700 ตารางเมตร โดยผู้ เช่าประเภท Anchor Tenant ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้
เช่าประเภทโรงภาพยนตร์และร้านค้าประเภท Specialty Store ต่าง ๆ (เช่น ร้านจําหน่ายเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ไฟฟ้า ร้าน
อุปกรณ์กีฬา ร้านหนังสือ ศูนย์ออกกําลังกาย (Fitness Center)) จะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้แก่ศูนย์การค้า และช่วย
ดงึดดูให้มีคนเข้ามาจบัจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการภายในศนูย์การค้า และทําให้ผู้ เช่าประเภทร้านค้าเข้ามาเช่าพืน้ท่ีภายใน
ศนูย์การค้าเพ่ิมมากขึน้  

ตารางดังต่อไปนีแ้สดงข้อมูลเก่ียวกับสัดส่วนการเช่าพืน้ท่ีของผู้ เช่าแต่ละประเภทของทรัพย์สินท่ีจะโอนจาก
กองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
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ประเภทของผู้ เช่า จาํนวนพืน้ท ี่เช่า (ตารางเมตร ) % ของพ ืน้ท ี่ให้เช่าท ัง้หมด 

ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) 71,695 32.77% 

ผู้ เช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) 118,141 53.98% 

พืน้ท่ีวา่ง 28,997 13.25% 

รวม 218,833 100.00% 

 
2.1.10 ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการเช่าพ ืน้ท ี่ตามประเภทของสัญญาเช่าของทรัพย์สินท ี่จะโอนจากกองท ุนรวม 

CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560 

สัญญาเช่าพืน้ท่ีในโครงการศูนย์การค้าท่ีจะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สัญญาประเภท Fixed Rate (ซึ่งมีการกําหนดค่าเช่าในอัตราคงท่ีแน่นอน) และสัญญา
ประเภท Consignment (ซึ่งมีการกําหนดค่าเช่าเป็นส่วนแบ่งของยอดรายได้จากการขายและให้บริการของผู้ เช่า โดยจะมี
การกําหนดค่าเช่าขัน้ต่ําในแต่ละเดือน (Minimum Guarantee)) สําหรับทรัพย์สินประเภทศนูย์การค้าท่ีจะโอนจากกองทนุ
รวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT รายได้คา่เช่าโดยส่วนใหญ่มาจากสญัญาเช่าประเภท Fixed Rate  

สญัญาเช่าแต่ละประเภทมีข้อดีท่ีแตกต่างกนั โดยสญัญาเช่าประเภท Fixed Rate จะทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 
มีรายได้และกระแสเงินสดจากการให้เช่าพืน้ท่ีและบริการท่ีมัน่คงในแต่ละเดือน ในขณะท่ีสญัญาเช่าแบบ Consignment 
จะทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีโอกาสได้รับรายได้ค่าเช่าและบริการท่ีเพ่ิมมากขึน้ในแต่ละเดือน (Upside Potential) ใน
กรณีท่ีผู้ เช่าพืน้ท่ีมีรายได้ท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้ลักษณะในการเข้าทําสัญญาว่าจะเป็นแบบ Fixed Rate หรือ Consignment จะ
ขึน้อยู่กับประเภทธุรกิจของผู้ เช่า แนวปฏิบตัิทางธุรกิจของผู้ เช่า การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ ให้เช่าและผู้ เช่า รวมถึงความ
น่าเช่ือถือของระบบรายงานยอดขายของผู้ เช่า  

ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัสดัสว่นการเช่าพืน้ท่ีแบ่งตามประเภทของสญัญาเช่า ของทรัพย์สินท่ีจะโอน
จากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

ประเภทของสัญญาเช่า จาํนวนพืน้ท ี่เช่า 
(ตารางเมตร) 

% ของพ ืน้ท ี่ให้เช่า
ท ัง้หมด 

สญัญาเช่าท่ีกําหนดคา่เช่าแบบอตัราคงท่ี (Fixed-Rate) 115,917 52.97% 

สญัญาเช่าท่ีกําหนดคา่เช่าแบบเรียกเก็บเป็นอตัราของยอด
รายได้ของผู้ เช่า (Consignment) 

73,919 33.78% 

พืน้ท่ีวา่ง 28,997 13.25% 

รวม 218,833 100.00% 
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2.1.11 ข้อมลูเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาการครบกาํหนดของสัญญาเช่า (Lease Expiry Profile) ของทรัพย์สนิท ี่โอน
จากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560  

ช่วงระยะเวลา จาํนวนพืน้ท ี่เช่าท ี่ครบกาํหนดสัญญาเช่า 
(ตารางเมตร) 

% ของพ ืน้ท ี่ให้เช่าท ัง้หมด 

ก.ค.-ธ.ค.2560 
2561 
2562 
2563 
หลงั 2563 
พืน้ท่ีให้เช่าสว่นอ่ืน (1) 

พืน้ท่ีว่าง 

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

12.46% 
21.72% 
17.60% 
9.29% 

13.00% 
12.69% 
13.25% 

รวม 218,833 100.00% 
หมายเหตุ: 

(1)  พืน้ท่ีท่ีมีอายสุญัญาเช่าน้อยกวา่ 1 ปี 

2.1.12 การประกันภยัในทรัพย์สนิของทรัพย์สินท ี่โอนจากกองท ุนรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT 

 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนได้เสียของกองทรัสต์ CPNREIT 
ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF เพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับทรัพย์สิน โดยการ
เปลี่ยนช่ือผู้ เอาประกันภัยร่วม และ/หรือ ผู้ รับประโยชน์ร่วม จากกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดย
รายละเอียดของการทําประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินท่ีจะโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT มีดงันี ้

2.1.12.1 การประกันภยัทรัพย์สนิสาํหรับความเสี่ยงท ุกประเภท (Property All Risks Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัสําหรับประกนัภยัความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยกําหนดให้กองทุนรวม CPNRF เป็นผู้ รับผลประโยชน์ ตามพืน้ท่ีเช่าท่ีระบุในสัญญาเช่าอาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน สญัญาเช่าอาคารจอดรถ และสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร โดยวงเงินเอาประกนัภัยจะไม่ต่ํา
กว่ามลูค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทนุค่าท่ีดิน ซึ่งประเมินล่าสดุก่อนจะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึ่ง
ผู้ จัดการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมเน่ืองจากมูลค่าต้นทุนทดแทน
ดงักล่าวเพียงพอสําหรับการก่อสร้างโครงการขึน้มาใหม่ หากเกิดความเสียหายกบัโครงการทัง้หมด ทัง้นี ้ในวนัจดทะเบียน
สิทธิการเช่า ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุช่ือกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอา
ประกันภัยร่วม และระบุช่ือกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือ ผู้ ให้กู้ ของกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามีระบุไว้เป็นเง่ือนไข) เป็น
ผู้ รับประโยชน์ร่วม ตามเงื่อนไขท่ีระบใุนสญัญาเช่าท่ีเก่ียวข้อง 
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2.1.12.2 การประกันภยักรณีธ ุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัสําหรับประกนัภยักรณี
ธุรกิจหยุดชะงกั โดยกําหนดให้กองทนุรวม CPNRF เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในส่วนของค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค 
ตามพืน้ท่ีเช่าท่ีระบุในสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานักงาน สญัญาเช่าอาคารจอดรถ และสญัญาเช่าพืน้ท่ี
อาคาร โดยวงเงินเอาประกันภัยจะไม่ต่ํากว่าผลรวมของค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค รายได้จากการส่งเสริมการ
ขาย รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการท่ีจอดรถและอื่น ๆ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 36 เดือนซึง่เป็นระยะเวลาสงูสดุท่ีคาดว่า
จะต้องใช้ในการดําเนินการก่อสร้างโครงการขึน้ใหม่ หากเกิดความเสียหายกบัโครงการทัง้หมด ทัง้นี ้ในวนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวระบุช่ือกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัภยั
ร่วม และระบช่ืุอกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยั 

2.1.12.3 การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกันภยัสําหรับการประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบคุคลภายนอก รวมถึงผู้
เช่าพืน้ท่ีภายในอาคาร หรือพืน้ท่ีเอาประกนัภยั ซึง่ได้รับความเสียหาย โดยมีวงเงินเอาประกนัภยั  100 ล้านบาทต่อศูน ย์
ต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สําหรับแต่ละศูนย์การค้า ทัง้นี  ้ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวระบช่ืุอกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วม  

2.1.12.4 การประกันภยัเครื่ องจกัร  (Machinery Breakdown Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกันภยัสําหรับการประกันภัย
เคร่ืองจักร โดยกําหนดให้กองทุนรวม CPNRF เป็นผู้ รับผลประโยชน์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนของอาคารและงานระบบ 
ตามพืน้ท่ีเช่าท่ีระบุในสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานักงาน สญัญาเช่าอาคารจอดรถ และสญัญาเช่าพืน้ท่ี
อาคาร โดยมีการกําหนดวงเงินเอาประกันภัยในจํานวนท่ีมากเพียงพอสําหรับการจัดหาเคร่ืองจักรใหม่มาทดแทน
เคร่ืองจักรเดิมท่ีเกิดความเสียหาย (Replacement Cost) ทัง้นี  ้ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุชื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกันภัยร่วม และระบุชื่อกองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยั 

2.1.12.5 ประกันภัยการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) 

กองทนุรวม CPNRF และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกนัภัยสําหรับการประกนัภัย
การก่อการร้าย โดยกําหนดให้กองทนุรวม CPNRF เป็นผู้ รับผลประโยชน์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนของอาคารและงานระบบ 
ตามพืน้ท่ีเช่าท่ีระบุในสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานักงาน สญัญาเช่าอาคารจอดรถ และสญัญาเช่าพืน้ท่ี
อาคาร โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวมสําหรับทกุโครงการของ CPN และโครงการท่ี CPN เป็นผู้บริหาร จํานวน 6,000 ล้าน
บาท ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ขึน้กบัโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือหลายโครงการพร้อมกนั แต่ละโครงการสามารถเอา
ประกันภัยได้ในจํานวนรวมกันไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เน่ืองจากโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีโครงการของ CPN หรือ
โครงการท่ี CPN เป็นผู้บริหาร จะต้องเอาประกันภัยพร้อมกันมากกว่าหนึ่งโครงการมีความเป็นไปได้น้อย ทัง้นี ้ในวนัจด



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 2 - 24 

ทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกนัภัยดงักล่าวระบุช่ือกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้
เอาประกนัภยัร่วม และระบช่ืุอกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยั 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินท ี่จะลงทนุเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 (ที่มใิช่มาจากการแปลงสภาพ) 

ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยการลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ดังกล่าวตามข้อมูลจาก CPN ณ  วันท่ี 30 
มิถนุายน 2560 ดงัต่อไปนี ้

2.2.1 ข้อมูลท ั่วไปของศูนย์การค้าเซ ็นทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ได้รับการพัฒนาจนแล้วเสร็จและเร่ิมเปิดดําเนินงานในเดือนมกราคม 
2552 โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซีพีเอ็นพทัยา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดย CPN ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าดังกล่าว ในส่วนของโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา ได้รับการพฒันาจนแล้วเสร็จและเร่ิมเปิดดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2553 โดย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ซีพี
เอ็นพัทยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินในส่วนนี ้โดยซีพีเอ็นพัทยาได้แต่งตัง้กลุ่มฮิลตัน ซึ่งเป็นเครือข่ายการบริหาร
โรงแรมในระดบันานาชาติ ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

2.2.2 ที่ต ัง้โครงการ  

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตัง้อยู่เลขท่ี 333/99 และเลขท่ี 333/101 หมู่ 9 
ถนนพทัยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

โดยแผนภาพดงัต่อไปนีแ้สดงทําเลท่ีตัง้และภาพถ่ายของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา 
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แผนภาพแสดงท ี่ต ัง้ของศูนย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิลั พัทยา บีช และโรงแรมฮลิตัน พทัยา 

 

ภาพอาคารศูนย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิัล พัทยา บีช 
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ภาพอาคารโรงแรมฮลิตนั  พัทยา 

 

2.2.3 จุดเด่นของศูนย์การค้าเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บชี และโรงแรมฮลิตนั พทัยา 

- ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เป็นศนูย์การค้าติดถนนเลียบชายหาดท่ีมีขนาดใหญ่และครบครัน
ท่ีสดุแห่งหนึง่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นศนูย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแห่งความทนัสมยัและความ
สนุกสนานของเมืองพทัยาท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของภาคตะวนัออกและประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ ร้านค้าแฟชัน่ชัน้นํา ร้านอาหารนานาชาติและร้านค้าปลีกกวา่ 300 ร้านค้า 
พร้อมด้วยลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าท่ีสร้างสีสนัและชีวิตชีวาให้แก่นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งประเทศท่ีมาท่องเท่ียวและพกัผอ่นท่ีริมชายหาดพทัยา  

- โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งตัง้อยู่บนและเช่ือมต่อกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็นโรงแรม
ระดบั 5 ดาว ท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของโค้งอ่าวพัทยาท่ีสวยงาม ประกอบด้วยห้องพกัท่ีตกแต่ง
และออกแบบอย่างสวยงาม  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน  อาทิ  สระว่ายนํา้ Infinity Edge 
ห้องอาหาร สปา ห้องจดัเลีย้ง ห้องประชมุและห้องฟิตเนส เป็นต้น  

2.2.4 รายละเอ ียดของทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี  1 โดยการ (1) เช่าอาคาร
ศนูย์การค้า (บางส่วน) อาคารโรงแรม (ทัง้หมด) รวมทัง้พืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (2) เช่างานระบบ ซึ่ง
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบดันํา้เสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบังานระบบดงักล่าว และ (3) ซือ้
และ/หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา
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ถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดท่ีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ พักอาศัยและ
ผู้ ใช้บริการอาคาร และสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ่งตัง้ และ/หรือติด
ตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา และ/หรือบริเวณภายในพืน้ท่ีเช่าของผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สิน
ดงักล่าว แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา จากซีพีเอ็นพัทยา ทัง้นี  ้กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในส่วนท่ีเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า/เช่าช่วงเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่า/เช่าช่วงจะ
หมดอายลุงในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2580 โดยการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้
เงินกู้จากสถาบนัการเงินทัง้จํานวน  

ทัง้นี ้ในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อันประกอบด้วยพืน้ท่ีในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พทัยา บีช ประมาณ 70,095 ตารางเมตร และพืน้ท่ีในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ประมาณ 49,686 ตารางเมตร รวมเป็นพืน้ท่ี
ทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนประมาณ 119,781 ตารางเมตร เป็นการลงทุนในพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช โดยการเช่าช่วงพืน้ท่ีส่วนหนึ่งจํานวนประมาณ 4,827 ตารางเมตร ในอาคารสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช ท่ีซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีจากบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (สาขาเฟสติวลั พทัยา บีช) ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารซึ่งเข้าทําเม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2556 โดยจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2581 
พืน้ท่ีเช่าช่วงดงักล่าวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.03 ของพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มครัง้ท่ี 1 (จากพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.57 ของพืน้ท่ีทัง้หมดท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลงัการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แล้วเสร็จ 
(จากพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 852,039 ตารางเมตร) 

ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 แล้ว กองทรัสต์ CPNREIT 
จะแตง่ตัง้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และจะนําทรัพย์สินหลกัในสว่นท่ี
เป็นโรงแรมฮิลตนั พัทยา ออกให้เช่าช่วงแก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น 
พทัยา โฮเทล จะแตง่ตัง้กลุม่ฮิลตนั ตามเงื่อนไขสญัญาบริหารโรงแรมท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั  ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม เพ่ือจดัหาประโยชน์จากโรงแรมดงักล่าว โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของ
คา่เช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผนัจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน  

ทัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่ได้ลงทนุในท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และพืน้ท่ีบางส่วนในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึง่เป็นสิทธิของซีพี
เอ็นพัทยา แต่ภายใต้สญัญาท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทํากับซีพีเอ็นพัทยานัน้ ซีพีเอ็นพัทยาจะให้สิทธิแก่กองทรัสต์ 
CPNREIT ในการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าได้ อาทิเช่น 
พืน้ท่ีส่วนกลาง (บางส่วน) ท่ีจอดรถ (บางส่วน) และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พัทยา โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสาํคญั  
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ตารางดงัต่อไปนีจ้ะสรุปให้เห็นรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1   

ชื่อโครงการ  โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ที่ต ัง้ของทรัพย์สนิ  เลขท่ี 333/99 และเลขท่ี  333/101 หมู่  9 ถนนพัทยาสาย  1 ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ   

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิ
ครัง้ท ี่ 1 

บริษัท ซีพีเอน็ พทัยา จํากดั (“ซพีเีอน็พ ัทยา”) 

ลักษณะความสัมพันธ์ของ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิ
ครัง้ท ี่ 1 กับผู้ ก่อตัง้กองทรัสต์
หรือผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ซีพีเอ็นพทัยาในฐานะเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 
1 และซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ ก่อตัง้กองทรัสต์ และจะเข้าเป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์ เม่ือมีการก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย 
CPN ถือหุ้นในเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ร้อย
ละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ร้อยละ 99.99 ตามลําดบั 

ลักษณะการลงทนุของ
กองทรัสต์ CPNREIT ใน
ทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิ
ครัง้ท ี่ 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ดงัต่อไปนี ้

โครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บชี  

(1)  สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
บางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ประกอบด้วยอาคาร
ศนูย์การค้า (บางส่วน) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) ซึ่งคิด
เป็นพืน้ท่ีท่ีจะลงทนุประมาณ 70,095 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ท่ีอนัมีลกัษณะ
เป็นการเช่าช่วงประมาณ 4,827 ตารางเมตร 

 อนึ่ง ทรัพย์สินท่ีเช่านีไ้ม่รวม (1) พืน้ท่ีในส่วนท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่า
พืน้ท่ีท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะ
ยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ท่ีท่ีอยู่ในระหว่างการปรับปรุง หรือมีแผนท่ีจะปรับปรุงใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ (2) พืน้ท่ีจอดรถยนต์ในส่วนท่ี
เป็นไปตามสิทธิของซีพีเอน็พทัยา  

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบัดนํา้เสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ใน
อาคารและสิ่งปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช รวมทัง้สิทธิ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบังานระบบดงักลา่ว 

(3) กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ท่ี
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อื่นใดที่ใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์
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ในการประดบัตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ใช้บริการอาคารและสิ่ง
ปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตรา
อยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคารและส่ิงปลูกสร้างใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ/หรือบริเวณภายในพืน้ท่ีเช่าของผู้
เช่าพืน้ท่ีในอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึง่
ซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพย์สินดงักล่าว แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคาร
และสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พัทยา บีช กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงลูกค้าและ
คู่สัญญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้ เช่าพืน้ท่ีรายอ่ืนในส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
ไม่ได้ลงทุน ใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีจอดรถ และพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทรัสต์ CPNREIT เฉพาะส่วนท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยไม่
มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บชี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสาํคญั  

โรงแรมฮลิตนั  พทัยา 

(1)  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อาคารและส่ิงปลูกสร้างในโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (ทัง้หมด) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ทัง้หมด) ซึ่งคิดเป็นพืน้ท่ีท่ีจะลงทุนประมาณ 49,686 ตาราง
เมตร 

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบัดนํา้เสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ใน
อาคารและสิ่งปลกูสร้างโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบังานระบบดงักล่าว  

(3) กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ท่ี
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อื่นใดที่ใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์
ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ พักอาศัยและ
ผู้ใช้บริการอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึง่ตัง้ และ/หรือติด
ตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของอาคารและสิ่งปลูกสร้างใน
โรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโรงแรม
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ฮิลตัน พัทยา ซึ่งซีพีเอ็นพัทยาเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ
หรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลักษณะเป็น
สว่นควบของอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ระยะเวลาการลงท ุนในสิทธ ิการ
เช่า 

ประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2580 

หมายเหตุ:   

ในการเข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในครัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่ได้ลงทนุในท่ีดนิอนัเป็น
ท่ีตัง้ของทรัพย์สินทัง้สองส่วน แต่ซีพีเอ็นพัทยา ภายใต้ร่างสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร (บางส่วน) และร่างสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคาร ยินยอมให้
กองทรัสต์ CPNREIT ลกูค้าและคูส่ญัญาของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาซึ่งเป็นสว่นที่กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุน ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงผู้ มาใช้บริการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าได้ อาทิเช่น พืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีจอดรถ และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และ
ทางเข้าออกของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มี
คา่ตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสําคญั 

นอกจากนี ้ภายใต้สญัญาก่อตัง้สทิธิและการกระทําการ CPN ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอ็นพทัยาและเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ตกลง
ท่ีจะควบคมุ ดแูล และดําเนินการ ใด ๆ ท่ีจําเป็นในการปอ้งกนัและเยียวยา เพ่ือให้ซีพีเอ็นพทัยาซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สนิท่ีเช่าตาม
สญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลเฟสตวิลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินและมีสิทธิครอบครองในที่ดินอนัเป็นท่ีตัง้ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามสญัญาเช่าหลกั โดย
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 เป็นผู้ ให้เช่าและเช่าช่วงท่ีดินดงักล่าวแก่ซีพีเอ็นพทัยา ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในสญัญาท่ีนิติบุคคลทัง้
สองเป็นคูส่ญัญา อยา่งเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงสญัญาเชา่งานระบบ สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน สญัญาเช่าชว่งอาคารและงานระบบ 
รวมทัง้เอกสารและสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองและเก่ียวกับการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งมีบริษัทท่ี CPN มีอํานาจควบคมุ มีความเก่ียวข้องหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยเฉพาะอย่างย่ิง CPN จะใช้ความพยายามอย่างสุด
ความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพ่ือมิให้ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 2 ผิดนัด กระทําการฝ่าฝืนเง่ือนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาท่ี
เก่ียวข้อง 

2.2.5 รายละเอ ียดของโครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บชี ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน 

รายละเอ ียดพืน้ท ี่ของโครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนเทยีบกบัพืน้ท ี่รวม 

อาคาร  จาํนวนชัน้  

พืน้ท ี่ท ี่กองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ท ี่ท ี่กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุนคิดเท ียบกับพ ืน้ท ี่รวม
โดยประมาณของอาคารศูนย์การค้า   

(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีใช้สอย (1)  ของอาคาร
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช 

6 ชัน้ 
และชัน้ใต้ดิน  

1 ชัน้ 

55,165 ร้อยละ 63 
(เทียบกบัพืน้ท่ีใช้สอยรวมของทัง้อาคาร

ศนูย์การค้า) 
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อาคาร  จาํนวนชัน้  

พืน้ท ี่ท ี่กองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้า
ลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ท ี่ท ี่กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุนคิดเท ียบกับพ ืน้ท ี่รวม
โดยประมาณของอาคารศูนย์การค้า   

(ร้อยละ) 

พืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายใน
อาคาร  

8 ชัน้ 14,930 
(จอดรถยนต์ได้

ประมาณ 774 คนั) 

ร้อยละ 56 
(เทียบกบัพืน้ท่ีจอดรถภายในอาคารรวม
ในส่วนท่ีเป็นของอาคารศนูย์การค้า) 

รวมพืน้ท ี่ท ัง้หมดที่จะ
ลงทุน  

 70,095 ร้อยละ 61 
(เทยีบกับพ ืน้ท ี่รวมของท ัง้อาคาร
ศูนย์การค้าและพืน้ท ี่จอดรถยนต์
ภายในอาคารในส่วนที่เป็นของ

ศูนย์การค้า) 
หมายเหตุ: 

(1) พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พืน้ท่ีให้เชา่ พืน้ท่ีสว่นกลาง และพืน้ท่ีสว่นให้บริการ 

รายละเอ ียดพ ืน้ท ี่ ใ ช้สอย  (1) และพืน้ท ี่จอดรถยนต์ภายในอาคารของโครงการ เซ ็นทรัล เฟสติวัล  พัทยา บีช 
เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนมีดงัต่อไปนี ้

รายละเอ ียด 
พืน้ท ี่โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

1. พืน้ท่ีโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) 
- พืน้ท่ีให้เช่า (2) 
- พืน้ท่ีสว่นกลาง (3) 
- พืน้ท่ีสว่นให้บริการ (4) 

รวม 

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

2. พืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) (จอดรถยนต์ได้ประมาณ 774 คนั) 14,930 

รวมพืน้ท ี่ท ัง้หมด 70,095 
หมายเหตุ: 

(1)  พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พืน้ท่ีให้เชา่ พืน้ท่ีสว่นกลาง และพืน้ท่ีสว่นให้บริการ 
(2)  พืน้ท่ีให้เชา่ (Leasable Area) หมายถึง พืน้ท่ีท่ีให้เช่าแก่ผู้ เชา่หลกัและผู้ เชา่ประเภทร้านค้าเทา่นัน้ 
(3)  พืน้ท่ีส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พืน้ท่ีในส่วนท่ีผู้ เช่าและผู้ เข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งรวมถึง

พืน้ท่ีสว่นกลางท่ีสามารถนําออกให้เชา่และ/หรือให้บริการได้ 
(4)  พืน้ท่ีสว่นให้บริการ (Service Area) หมายถึง พืน้ท่ีตดิตัง้งานระบบ เชน่ ลฟิท์ บนัไดเลือ่น และห้องเคร่ือง เป็นต้น  

ทัง้นี ้การลงทนุในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ดงักลา่วข้างต้นนัน้ ไม่รวมถึงพืน้ท่ีดงันี ้
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(1) พืน้ท่ีในส่วนท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญา
เช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ท่ีท่ีอยู่ในระหว่างการปรับปรุง หรือมีแผนท่ีจะปรับปรุงในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บชี และ 

(2) พืน้ท่ีจอดรถยนต์ในส่วนท่ีเป็นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพทัยา 

2.2.6 รายละเอ ียดของโรงแรมฮลิตัน พัทยา 

รายละเอ ียดพ ืน้ท ี่ท ี่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนเทยีบกับพ ืน้ท ี่รวม  

อาคาร  จาํนวนชัน้  
พืน้ท ี่ท ี่กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุนโดยประมาณ  

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ท ี่ท ี่กองทรัสต์ CPNREIT 
จะเข้าลงทุนคิดเท ียบกับพ ืน้ท ี่รวม
โดยประมาณของอาคารโรงแรม 

 (ร้อยละ)  

พืน้ท่ีใช้สอยของอาคาร
โรงแรมฮิลตนั พทัยา (1) 

21 ชัน้ 49,114 ร้อยละ 100 
(เทียบกบัพืน้ท่ีใช้สอยรวมของ 

ทัง้อาคารโรงแรม) 

พืน้ท่ีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร  

1 ชัน้ 572 
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ 29 คนั) 

ร้อยละ 100 
(เทียบกบัพืน้ท่ีจอดรถภายในอาคารรวม

ในส่วนท่ีเป็นของโรงแรม) 

รวมพืน้ท ี่ท ัง้หมดที่จะ
ลงทุน  

 49,686 ร้อยละ 100 
(เทยีบกับพ ืน้ท ี่รวมของท ัง้อาคาร

โรงแรมและพืน้ท ี่จอดรถยนต์ภายใน
อาคารในส่วนที่เป็นของโรงแรม) 

หมายเหตุ: 

(1) พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พืน้ท่ีห้องพกัและพืน้ท่ีอ่ืน ๆ 
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รายละเอ ียดพืน้ท ี่ใช้สอย (1) และพืน้ท ี่จอดรถยนต์ภายในอาคารโรงแรมฮิลตัน พัทยาท ี่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้าลงทุนมีดงัต่อไปนี ้

รายละเอ ียด 
พืน้ท ี่โดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 

1. พืน้ท่ีโรงแรมฮิลตนั พทัยา  
- พืน้ท่ีห้องพกั (2) 
- พืน้ท่ีอ่ืน ๆ (3) 

รวม 

 
15,182 
33,932 
49,114 

2. พืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (จอดรถยนต์ได้ประมาณ 29 คนั) 572 

รวมพืน้ท ี่ท ัง้หมด 49,686 
หมายเหตุ: 

(1)  พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พืน้ท่ีห้องพกัและพืน้ท่ีอ่ืน ๆ 
(2)  พืน้ท่ีห้องพกั (Room Area) หมายถึง พืน้ท่ีในสว่นท่ีเป็นห้องพกัเพ่ือให้บริการแก่ผู้มาพกัอาศยั  
(3)  พืน้ท่ีอ่ืน ๆ (Other Area) หมายถึง พืน้ท่ีในสว่นท่ีผู้พกัอาศยัสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนั เชน่ พืน้ท่ีในสว่นของห้องอาหาร ทางเดิน สระวา่ย

นํา้ ห้องประชมุ สปา ห้องฟิตเนส เป็นต้น  

โดยในสว่นท่ีเป็นพืน้ท่ีห้องพกั สามารถแบง่เป็นลกัษณะของห้องพกัประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

ประเภทของห้องพกั จาํนวนห้อง พืน้ท ี่ ต่อห้อง
โดยประมาณ  
(ตารางเมตร) 

รวมพืน้ท ี่ห้องพกั
โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

Deluxe 212 46 9,752 

Executive 45 46 2,070 

Executive Plus 26 65 1,690 

Ocean Suite 8 78 624 

Deluxe Ocean Suite 7 78 546 

Grand Ocean Suite 4 125 500 

รวม 302  15,182 

 
นอกจากนี ้การลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT ยงัรวมถึง ห้องจดัเลีย้ง (Grand Ballroom) 1 ห้อง ห้องจดัประชมุ 

(Meeting Room) 3 ห้อง สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นเช่น สปา สระว่ายนํา้ และห้องออกกําลงักาย (Fitness) ในโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา และพืน้ท่ีในส่วนห้องอาหารของโรงแรมฮิลตนั พทัยา จํานวน 5 ห้องอาหาร โดยมีห้องอาหารท่ีได้รับความนิยม 
อาทิเช่น 
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EDGE :  ห้องอาหารแนวร่วมสมัยท่ีนําเสนอรายการอาหารนานาชาติและเอเชียนยอดนิยม ห้องอาหารมี
บรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเป็นกันเอง ให้ความรู้สึกโล่งด้วยห้องครัวแบบเปิด ซึ่งผู้มาใช้บริการ
สามารถเลือกท่ีจะนั่งได้ทัง้ในอาคารโรงแรมหรือภายนอกระเบียงเพ่ือช่ืนชมทัศนียภาพจากอ่าว
พทัยา 

HORIZON :  ห้องอาหาร Rooftop บนโรงแรมฮิลตัน พัทยา ด้วยทัศนียภาพของอ่าวพัทยาท่ีงดงาม ผู้ มาใช้
บริการสามารถด่ืมดํ่าไปกับลมทะเลในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย รวมทัง้ Infinity Bar ท่ีนําเสนอ
รายการเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลาย 

2.2.7 ตารางสรุปรายละเอ ียดการเข้าลงทุนในทรัพ ย์สินท ี่จะลงท ุน เพ ิ่มเติมครัง้ท ี่  1 ราคาประเมินทรัพ ย์สิน
และมลูค่าท ี่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 

โครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บชี  

พืน้ท่ีใช้สอยของทัง้อาคารศนูย์การค้า (1) (ตารางเมตร) 87,972 

พืน้ท่ีให้เช่าของทัง้อาคารศนูย์การค้า (2) (ตารางเมตร) 52,611 

พืน้ท่ีจอดรถของทัง้อาคารศนูย์การค้า (ตารางเมตร) 26,713 

พืน้ท่ีใช้สอยเฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ (1) (ตารางเมตร) 55,165 

พืน้ท่ีให้เช่าเฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ (2) (ตารางเมตร) 29,404 

พืน้ท่ีจอดรถเฉพาะสว่นท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ (ตารางเมตร) 14,930 

สดัสว่นพืน้ท่ีให้เช่าเฉพาะสว่นท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุคิดเทียบกบั
พืน้ท่ีให้เช่าของทัง้อาคารศนูย์การค้า (ร้อยละ) 

56 

ลกัษณะการได้สิทธิครอบครองของกองทรัสต์ CPNREIT เช่าอสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึง่สญัญาจะ
สิน้สดุในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2580 และ

ซือ้สงัหาริมทรัพย์ 

โรงแรมฮลิตนั  พทัยา 

พืน้ท่ีใช้สอยของทัง้อาคารโรงแรม(1) (ตารางเมตร) 49,114 

พืน้ท่ีห้องพกัของทัง้อาคารโรงแรม(3) (ตารางเมตร) 15,182 

พืน้ท่ีจอดรถของทัง้อาคารโรงแรม (ตารางเมตร) 572 

พืน้ท่ีใช้สอยเฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ(1) (ตารางเมตร) 49,114 

พืน้ท่ีห้องพกัเฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ(3) (ตารางเมตร) 15,182 
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พืน้ท่ีจอดรถเฉพาะสว่นท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ (ตารางเมตร) 572 

สดัสว่นพืน้ท่ีห้องพกัเฉพาะสว่นท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุคิดเทียบกบั
พืน้ท่ีห้องพกัของทัง้อาคารโรงแรม (ร้อยละ) 

100 

ลกัษณะการได้สิทธิครอบครองของกองทรัสต์ CPNREIT เช่าอสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึง่สญัญาจะ
สิน้สดุในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2580 และ

ซือ้สงัหาริมทรัพย์ 

ราคาประเมินทรัพย์สนิเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน 
(บาท)  
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จํากดั 

- โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
- โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซลั จํากดั 
- โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
- โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

 
 
 

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

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

มูลค่าที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (บาท) 11,908,000,000 
 
หมายเหตุ: 

(1)  พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พืน้ท่ีให้เช่าในกรณีของศนูย์การค้า พืน้ท่ีห้องพกัในกรณีของโรงแรม พืน้ท่ีส่วนกลาง และพืน้ท่ีส่วน
ให้บริการ 

(2)  พืน้ท่ีให้เชา่ (Leasable Area) หมายถึง พืน้ท่ีให้เชา่แก่ผู้ เชา่หลกัและผู้ เชา่ประเภทร้านค้าเทา่นัน้ 
(3)  พืน้ท่ีห้องพกั (Room Area) หมายถึง พืน้ท่ีในสว่นท่ีเป็นห้องพกัเพ่ือให้บริการแก่ผู้มาพกัอาศยั  
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2.2.8 ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของทรัพย์สินท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 

 
ปีสิน้สุด 

31 ธ ันวาคม 
2555 

ปีสิน้สุด 
 31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิน้สุด 
 31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน  
สิน้สุด 

 30 มถิุนายน 
2560 

โครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บชี  

รายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
(ล้านบาท) 

513.49 565.77 572.36 565.62 574.55 308.34 

รายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ 
(ล้านบาท) 

483.99 535.19 544.68 542.78 553.22 283.33 

พืน้ท่ีให้เช่า (ตารางเมตร) 29,192 29,143 29,335 29,404 29,404 29,404 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี  99.68% 95.74% 98.20% 98.62% 98.45% 97.37% 

อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเฉลี่ย 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1,210 1,250 1,370 1,410 1,480 1,530 

โรงแรมฮลิตนั  พทัยา 

รายได้จากธรุกิจโรงแรม 
(ล้านบาท) 

554.98 715.17 754.30 793.07 803.65 470.66 

กําไรก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตดัจําหน่าย 
ดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 
หกัเงินสํารองสําหรับการ
ซอ่มแซม ปรับปรุง (FF&E 
Reserve Deduction) 
ตามท่ีระบใุนสญัญาจ้าง
บริหารโรงแรม (ล้านบาท) 

167.61 244.75 271.40 286.26 306.93 173.81 

จํานวนห้องพกั (ห้อง) 302 302 302 302 302 302 

อตัราการเข้าพกัเฉลี่ย 
(ร้อยละของจํานวนห้อง
ทัง้หมด) 

72.59% 86.64% 83.18% 88.98% 89.13% 91.60% 
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ปีสิน้สุด 

31 ธ ันวาคม 
2555 

ปีสิน้สุด 
 31 ธันวาคม 

2556 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2557 

ปีสิน้สุด 
 31 ธันวาคม 

2558 

ปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 

2559 

งวด 6 เดอืน  
สิน้สุด 

 30 มถิุนายน 
2560 

อตัราคา่ห้องพกัเฉลี่ย  
(บาทต่อคืน) 

4,543 4,972 5,458 5,494 5,586 6,487 

 
2.2.9 ข้อ ม ูล เกี่ ยวก ับปร ะเภท ธ ุร ก ิจขอ งผู้ เ ช่ าพ ืน้ ท ี่ ใ น โคร งก าร เซ ็น ท ร ัล เฟ สต ิว ัล  พ ัทยา บีช  ณ  วันท ี่  

30 มถิุนายน 2560 

ประเภทธุรกจิของผู้ เช่าพ ืน้ท ี่ จาํนวนพืน้ท ี่เช่า (ตารางเมตร) % ของพ ืน้ท ี่ให้ เช่าท ัง้หมด 

สินค้าเพ่ือความบนัเทิง 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
สินค้าแฟชัน่ สขุภาพและความงาม 
เคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์ตกแต่ง 
ประเภทอ่ืน ๆ 
พืน้ท่ีวา่ง 

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

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

รวม 29,404 100.00% 

 
2.2.10 ข้อ ม ูล เกี่ ย วก ับส ัด ส่ วน การ เช่ าพ ื น้ ท ี่ ข อ งผู้ เ ช่ าแ ต่ล ะป ร ะเภท  ข อ งโค ร งก าร เซ ็น ท ร ัล เฟ สต ิว ัล  

พัทยา บีช  ณ วันที่  30 มิถุนายน  2560 

ผู้ เช่าพืน้ท่ีในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ผู้ เช่าหลกั (Anchor 
Tenant) และผู้ เช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) โดยตารางดังต่อไปนีแ้สดงข้อมูลเก่ียวกับสัดส่วนการเช่า
พืน้ท่ีของผู้ เช่าแตล่ะประเภท ของโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

ประเภทของผู้ เช่า 
จาํนวนพืน้ท ี่เช่า  

(ตารางเมตร) 
% ของพืน้ท ี่ให้เช่า

ท ัง้หมด 

ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) 10,666 36.27% 

ผู้ เช่าประเภทร้านค้า (In-line Tenant) 17,961 61.09% 

พืน้ท่ีวา่ง 777 2.64% 

รวม 29,404 100.00% 
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2.2.11 ข้อมูล เกี่ ยวกับสัด ส่วนการ เช่ าพ ืน้ ท ี่ตามประเภทของสัญญาเช่ า ของโคร งการ เซ ็นทรัล เฟสติวัล  
พัทยา บีช  ณ วันที่  30 มิถุนายน  2560 

สัญญาเช่าพืน้ท่ีในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สัญญาประเภท 
Fixed Rate และสญัญาประเภท Consignment สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช รายได้ค่าเช่าจากสญัญาเช่า
ประเภท Fixed Rate และจากสญัญาเช่าประเภท Consignment มีสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัสดัส่วนการเช่าพืน้ท่ีแบ่งตามประเภทของสญัญาเช่า ของโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

ประเภทของสัญญาเช่า 
จาํนวนพืน้ท ี่เช่า 

(ตารางเมตร) 
% ของพ ืน้ท ี่ให้เช่า

ท ัง้หมด 

สญัญาเช่าท่ีกําหนดคา่เช่าแบบอตัราคงท่ี (Fixed-Rate) 14,630 49.76% 

สญัญาเช่าท่ีกําหนดคา่เช่าแบบเรียกเก็บเป็นอตัราของ
ยอดรายได้ของผู้ เช่า (Consignment) 

13,997 47.60% 

พืน้ท่ีวา่ง 777 2.64% 

รวม 29,404 100.00% 

 
 
2.2.12 ข้อ ม ูล เกี่ ยวก ับ ช่ ว งร ะยะเ วลาการ คร บกําห นดข อ งส ัญญาเช่ าข อ งโคร งก าร เซ ็น ท ร ัล เฟ สต ิว ัล  

พัทยา บีช  (Lease Expiry Profile) ณ วันท ี่  30 มิถุนายน  2560 

ช่วงระยะเวลา 
จาํนวนพืน้ท ี่เช่าท ี่ครบกาํหนดสัญญาเช่า 

(ตารางเมตร) 
% ของพ ืน้ท ี่ให้เช่า

ท ัง้หมด 

ก.ค.-ธ.ค.2560 
2561 
2562 
2563 
หลงั 2563 
พืน้ท่ีให้เช่าสว่นอ่ืน (1) 

พืน้ท่ีว่าง 

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

- 
812 
777 

8.92% 
36.39% 
44.36% 
4.93% 

- 
2.76% 
2.64% 

รวม 29,404 100.00% 
หมายเหตุ:  

(1)  พืน้ท่ีท่ีมีอายสุญัญาเช่าน้อยกวา่ 1 ปี 
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2.2.13 ข้อมูล โดยปร ะมาณเกี่ ยวก ับส ัญชาต ิข อ งผู้ เ ข้ าพ ัก ใน โร งแ ร มฮิลต ัน  พ ัทยา สําห รับงวด  6 เด ือ น
สิน้สุด  วันท ี่  30 มิถุนายน  2560  

สัญชาต  ิ % ของผู้ เข้าพ ักท ัง้หมด 

จีน 
เกาหลีใต้ 
ไทย 
สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุ่ น 
อ่ืน ๆ 

32% 
11% 
10% 
7% 
7% 

33% 

รวม 100% 

 
2.2.14 จุดเ ด่นของทรัพ ย์สินท ี่จะลงท ุน เพ ิ่ม เติมครั ้งท ี่  1 

(1) ทรัพย์สินท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเติมครัง้ท ี่  1 ตัง้อยู่ ในท ําเลแหล่งท่องเท ี่ยวชัน้น ําของประเทศไทยและ
เป็นทรัพย์สนิท ี่มีคุณภาพสงู 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช เป็นส่วนหนึ่งของศนูย์การค้าติดถนนเลียบชายหาดขนาดใหญ่และ
ครบครันท่ีสุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของชีวิตแห่งความทันสมัยและ
ความสนุกสนานของเมืองพทัยาท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของภาคตะวนัออกและประเทศไทย โดย
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ ร้านค้าแฟชั่นชัน้นํา ร้านอาหารนานาชาติ
และร้านค้าปลีกกว่า 300 ร้านค้า พร้อมด้วยลานกิจกรรมบริเวณหน้าศนูย์การค้าท่ีสร้างสีสนัและชีวิตชีวาให้แก่
นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีมาท่องเท่ียวและพกัผ่อนท่ีริมชายหาดพทัยา 

ในส่วนของโรงแรมฮิลตัน พัทยาซึ่งตัง้อยู่บนและเช่ือมต่อกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็น
โรงแรมระดบั 5 ดาว ท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของโค้งอ่าวพทัยาท่ีสวยงาม ประกอบด้วยห้องพกัท่ีตกแต่ง
และออกแบบอย่างสวยงาม สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน อาทิ สระว่ายนํา้ Infinity Edge ห้องอาหาร สปา 
ห้องจดัเลีย้ง ห้องประชมุ และห้องฟิตเนส เป็นต้น 

การดําเนินธุรกิจของโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยาเป็นธุรกิจท่ีสง่เสริมซึ่ง
กนัและกนั และชว่ยสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่โครงการในภาพรวม 

(2) ทรัพ ย์สินท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเติมครั ง้ท ี่  1 เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการศูนย์การค้าท ี่มีความครบครัน
และใหญ่ท ี่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทย 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าท่ีมีความครบครัน (One-Stop 
Shopping Mall) และใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในจงัหวดัชลบรีุและภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดยสามารถรองรับ
ลูกค้าทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
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ประกอบด้วยผู้ เช่ามีความหลากหลายในด้านสินค้าและบริการ โดยร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พัทยา บีช ได้ถูกจัดสัดส่วนประเภทผู้ เช่า (Tenant Mix) และจัดแบ่งพืน้ท่ีเช่า (Zoning Arrangement) อย่าง
เหมาะสม เพ่ือช่วยดงึดดูให้มีผู้ เข้ามาใช้บริการภายในอาคารศนูย์การค้าอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้มีผู้บริโภคเข้า
มาใช้บริการภายในศนูย์การค้าดงักล่าวเป็นจํานวนมากในแต่ละปี  อนัจะส่งผลดีต่อธุรกิจของผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารศูนย์การค้า โดยโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีสูงอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยมีอตัราการเช่าเฉล่ียในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2557- ปี 2559) อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 98 และในงวด 6 
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน  2560 อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช อยู่ท่ีประมาณ
ร้อยละ 97 

(3) การบริหารจดัการทรัพย์สินโดยผู้บริหารทรัพย์สินท ี่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์   

CPN มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า และโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม 
(Mixed Use Project) มายาวนานกวา่ 30 ปี และบริหารศนูย์การค้าทัง้สิน้ 30 ศนูย์ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
2560 ซึ่งรวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทัง้นี ้กลุ่ม CPN ได้บริหารศูนย์การค้านีม้าตัง้แต่เดือน
มกราคม 2552 และได้พัฒนาโรงแรมฮิลตัน พัทยา จนแล้วเสร็จ ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2553 โดย CPN จะ
ได้รับการแต่งตัง้จากกองทรัสต์ CPNREIT ให้ทําหน้าท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช ซึ่ง CPN จะได้ใช้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีได้จากการบริหารโครงการศูนย์การค้าหลาย ๆ 
โครงการในประเทศไทย มาบริหารจัดการศูนย์การค้าดังกล่าว ให้ประสบความสําเร็จ อันจะเป็นการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

สําหรับทรัพย์สินหลักส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา นัน้ ภายหลังจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้า
ลงทุนในทรัพย์สินส่วนนีแ้ล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วงทรัพย์สิน (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) 
แก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ท่ีจะมีการจดัตัง้ขึน้ในอนาคต โดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะยงัคง
แต่งตัง้บริษัทในกลุ่มฮิลตัน ซึ่งเป็นเครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเงื่อนไขสญัญาบริหาร
โรงแรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม เพ่ือจดัหาประโยชน์จาก
โรงแรมดงักล่าว โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผัน จากผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สิน ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง อนัได้แก่ สญัญาเช่าช่วงอาคารและงานระบบ รวมถึง
สญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะจดัทําขึน้ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ 
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2.2.15 การประกันภัยในทรัพ ย์สินท ี่จะลงทุน เพ ิ่ม เต ิมครั ้งท ี่  1 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนได้เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีมี
ในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เพื่อคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัทรัพย์สินดงักล่าว โดยการเพ่ิมช่ือผู้
เอาประกันภัยร่วม และ/หรือ ผู้ รับประโยชน์ร่วม เป็นกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินดงักลา่ว และ/หรือ จดัให้มีการประกนัภยัเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญัดงัต่อไปนี ้

2.2.15.1 การประกันภยัทรัพย์สนิสําหรับความเสี่ยงทกุประเภท (All Risks Insurance) 

ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกันภัยทรัพย์สินและผู้ รับผลประโยชน์
สําหรับความเสี่ยงทุกประเภท โดยวงเงินเอาประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี่ยงทุกประเภทจะไม่ต่ํากว่ามูลค่าต้นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้นทุนค่าท่ีดิน ซึ่งมีการประเมินล่าสุดก่อนท่ีจะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึ่งมีความ
เหมาะสมเน่ืองจากวงเงินเอาประกันภัยดังกล่าวน่าจะมีความเพียงพอสําหรับการก่อสร้างทรัพย์สินขึน้มาใหม่ ในกรณีท่ี
ทรัพย์สินได้รับความเสียหายทัง้หมด โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัร่วม และ
ผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

2.2.15.2 การประกันภยักรณีธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 

ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกันภัยและผู้ รับผลประโยชน์สําหรับ
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก โดยเป็นผู้ รับผลประโยชน์ในส่วนของค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค รายได้จากการ
ส่งเสริมการขาย รายได้จากค่าเช่าและบริการท่ีจอดรถ และอ่ืน ๆ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองในปัจจุบนันาน 24 เดือน และจะ
ขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 36 เดือนซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสดุท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการก่อสร้างโครงการขึน้มาใหม่ หากเกิด
ความเสียหายกับโครงการทัง้หมด  โดยภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกันร่วม และผู้ รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักลา่ว 

2.2.15.3 การประกันภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liabilities Insurance) 

ซีพีเอน็พทัยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัสําหรับการประกนัภยัความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ เช่าพืน้ท่ีภายใน
อาคาร หรือพืน้ท่ีเอาประกันภัย ซึ่งได้รับความเสียหาย โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 100 ล้านบาทต่อศูนย์ต่อครัง้ และตลอด
ระยะเวลาเอาประกนัภยั โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัร่วม 

2.2.15.4 การประกันภยัเครื่ องจกัร  (Machinery Breakdown Insurance) 

ซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์สําหรับการ
ประกันภัยเคร่ืองจักร สําหรับทรัพย์สินส่วนงานระบบ และระบบอํานวยความสะดวกทัง้หมด โดยมีการกําหนดวงเงินเอา
ประกันภัยในจํานวนท่ีมากเพียงพอสําหรับการจัดหาเคร่ืองจักรใหม่มาทดแทนเคร่ืองจักรเดิมท่ีเกิดความเสียหาย 
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(Replacement Cost) โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กองทรัสต์  CPNREIT เป็นผู้ เอาประกันร่วม และผู้ รับ
ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่ว 

2.2.15.5 ประกันภยัการก่อการร้าย (Political Violence Insurance) 

ซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือ CPN และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม CPN เป็นผู้ เอาประกนัภยัและผู้ รับผลประโยชน์สําหรับการ
ประกนัภยัการก่อการร้าย สําหรับทรัพย์สินในสว่นของอาคารและงานระบบ โดยมีวงเงินเอาประกนัภยัรวมสําหรับทกุโครงการ
ของ CPN และโครงการท่ี CPN เป็นผู้บริหาร จํานวน 6,000 ล้านบาท ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ขึน้กบัโครงการใดโครงการ
หนึ่ง หรือหลายโครงการพร้อมกนั แต่ละโครงการสามารถเอาประกันภยัได้ในจํานวนรวมกนัไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เน่ืองจาก
โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ท่ีโครงการของ CPN หรือโครงการท่ี CPN เป็นผู้บริหาร จะต้องเอาประกนัภยัพร้อมกนัมากกว่าหนึ่ง
โครงการมีความเป็นไปได้น้อย ทัง้นี ้ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรมธรรม์ประกันภัย
ดงักลา่วระบช่ืุอกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและผู้ รับผลประโยชน์ร่วม  

2.3 สรุปสาระสาํคัญของรายงานการประเมิน 

2.3.1 สรุปสมมตฐิานสาํคัญของรายงานการประเมินของโครงการเซน็ทรัลเฟสตวิัล พทัยา บีช 

สําหรับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดให้มีบริษัทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน 2 ราย เพ่ือประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ด้วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งบริษัท 
ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี  ้คอนซัลแทนท์ จํากัด และบริษัท ควอลิตี  ้แอพไพรซัล จํากัด ได้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ ในราคาดงัต่อไปนี ้ 

(1) ราคาประเมินโดย บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด จํานวน 7,137,000,000 บาท ตาม
รายงานการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 

(2) ราคาประเมินโดย บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล จํากัด จํานวน 7,207,000,000 บาท ตามรายงานการ
ประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

ทัง้นี ้สมมติฐานท่ีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ในการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัในส่วนท่ีเป็นโครงการเซ็นทรัล 
เฟสติวลั พทัยา บีช สามารถสรุปได้ดงันี ้

สมมตฐิานหลักใน
การประเมนิ  

บริษัท  ซมิส์ พร็อพเพอร์ตี ้  
คอนซัลแทนท์ จาํกัด 

บริษัท  ควอลิตี ้แอพไพรซัล จาํกัด 

วธิ ีการประเมนิมูลค่า วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด 
( Discounted Cash Flow Approach) 
โดยอาศยัการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของกระแสรายได้/รายจ่ายท่ีจะเกิดขึน้
ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตแล้ว
คิดลดกลับเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยการ

วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach)  โ ด ย อ า ศั ย ก า ร
วิเคราะห์ประมาณการรายได้/รายจ่าย
จากทรัพย์สินในอนาคต แล้วคิดลดกลับ
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยการเลือกใช้ค่า
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สมมตฐิานหลักใน
การประเมนิ  

บริษัท  ซมิส์ พร็อพเพอร์ตี ้  
คอนซัลแทนท์ จาํกัด 

บริษัท  ควอลิตี ้แอพไพรซัล จาํกัด 

เลือกใช้ค่าอัตราคิดลดกระแสเงินสดท่ี
เหมาะสม  

อตัราคิดลดกระแสเงินสดท่ีเหมาะสม 

อัตราการเช่าพ ืน้ท ี่ 
(Occupancy Rate) 

ร้านค้าประเภทค่าเช่าคงท่ี 
97% - 99% 
ร้านค้าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย 
97% - 100% 
ผู้ เชา่หลกั (Anchor Tenants) 
100% 

ร้านค้าประเภทค่าเช่าคงท่ี 
96% - 100% 
ร้านค้าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย 
96% - 100% 
ผู้ เชา่หลกั (Anchor Tenants) 
100% 

อัตราค่าเช่าพ ืน้ท ี่ 
และอัตราการเตบิโต
ของค่าเช่า 

ร้านค้าประเภทค่าเช่าคงท่ี 
2,500 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึน้เฉลีย่ปีละ 5.0% 
ร้านค้าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย 
2,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึน้เฉลีย่ปีละ 5.0% 
ผู้ เชา่หลกั (Anchor Tenants) 
155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับขึน้
เฉลีย่ปีละ 5.0% 

ร้านค้าประเภทค่าเช่าคงท่ี 
2,390 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึน้เฉลีย่ปีละ 5.0% 
ร้านค้าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย 
2,061 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึน้เฉลีย่ปีละ 6.0% 
ผู้ เชา่หลกั (Anchor Tenants) 
155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับขึน้
เฉลีย่ปีละ 3.5% 

รายได้อ ื่น ๆ  
(ได้แก่ รายได้จากพืน้ท่ี
โปรโมชัน่ รายได้จาก
พืน้ท่ีสว่นกลางและ
รายได้อ่ืน ๆ) 

ประมาณ 18.0% ของรายได้คา่เช่า  ประมาณ 18.5% ของรายได้คา่เช่า 

ต้นทนุเช่าและบริการ  
 

ต้นทุน เช่ าและบ ริการประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดและโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ โดยคิดเป็นประมาณ 3.5% ของรายได้
ทัง้หมด 

ต้นทุน เช่าและบ ริการประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดและโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ โดยคิดเป็นประมาณ 3.6% ของรายได้
ทัง้หมด และค่าใช้จ่ายบางรายการปรับ
เพ่ิมขึน้ปีละ 2.5% 

ค่าเงนิสาํรองสาํหรับ
ปรับปรุงอาคาร   

ประมาณ 2.0% ของรายได้ทัง้หมด 
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สมมตฐิานหลักใน
การประเมนิ  

บริษัท  ซมิส์ พร็อพเพอร์ตี ้  
คอนซัลแทนท์ จาํกัด 

บริษัท  ควอลิตี ้แอพไพรซัล จาํกัด 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ  

ตามสญัญาบริหารจดัการทรัพย์สิน ซึ่งมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายตามท่ีสรุปในส่วน
ท่ี  2 ข้อ  4.2 “ค่าตอบแทนท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับจากกองทรัสต์ 

CPNREIT” 

อัตราคดิลด  9.5% (1) 9.5% (2) 

 
หมายเหตุ: 
(1) สําหรับบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด ได้มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate ณ วันที่

ประเมินเท่ากับ 3.0% บวก Risk Premium ท่ีอตัรา 6.5% ทําให้อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5% และเม่ือพิจารณาอตัราคิดลด
สําหรับการดําเนินธรุกิจประเภทเดียวกบัทรัพย์สนิ จะมีอตัราอยูใ่นระดบัประมาณ 8%-10% ซึ่งพิจารณาจากความสามารถ
ในการสร้างรายได้ ภาวะตลาด คู่แข่ง การบริหาร การทําการตลาด และแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานในอนาคต จากการ
คํานวณดงักล่าว ผู้ประเมินเลือกใช้การหาอตัราคิดลดด้วยวิธี Risk-Free Rate + Risk Premium และได้ทําการกําหนด
อตัราคดิลดเท่ากบั 9.5% 

(2) สําหรับบริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล จํากัด ได้มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate + Risk Premium โดย 
Risk-Free Rate พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตามระยะเวลาประมาณการ คือ 
ระยะเวลา 20 ปี ซึง่มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุประมาณ 2.0%-3.0% สว่น Risk Premium พิจารณาจากความเส่ียง
เก่ียวกบัธุรกิจ โดยพิจารณาลกัษณะของทรัพย์สิน การบริหารจัดการและเงินลงทุน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ สภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดเงินและตลาดทนุทัง้ในและตา่งประเทศ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ โดยมีอตัราความเสี่ยง
ดงักล่าวประมาณ 6.0%-7.0% เม่ือพิจารณารวมกันแล้ว จะได้อตัราคิดลดท่ี 8.0%-10.0% ซึ่งเมื่อผู้ประเมินได้พิจารณา
แล้ว เห็นควรให้กําหนดอตัราคิดลดท่ี 9.5% 

 
2.3.2 สรุปสมมตฐิานสาํคัญของรายงานการประเมินของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

สําหรับการลงทุนในโรงแรมฮิลตนั พทัยา บริษัทฯ ได้จดัให้มีผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 2 ราย เพ่ือประเมินมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ 
จํากัด และบริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล จํากัด ได้ประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREITจะลงทุน ในราคา
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาประเมินโดย บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด จํานวน 3,286,000,000 บาท ตาม
รายงานการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 

(2) ราคาประเมินโดย บริษัท ควอลิตี  ้แอพไพรซัล จํากัด จํานวน 3,403,000,000 บาท ตามรายงานการ
ประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

ทัง้นี ้สมมติฐานท่ีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา สามารถสรุปได้ดงันี ้
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สมมตฐิานหลักใน
การประเมนิ  

บริษัท ซมิส์ พร็อพเพอร์ตี ้  
คอนซัลแทนท์ จาํกัด 

บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล จาํกัด 

วธิ ีการประเมนิมูลค่า วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) โดย
อาศัยการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ
กระแสรายได้/รายจ่ายท่ีจะเกิดขึน้ภายใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต โดยประเมิน
รายได้ค่าเช่าตามโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์จากโรงแรมฮิลตัน พัทยา ท่ี
เปิดเผยไว้ในส่วนท่ี  2 ข้อ  4 “การจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์” แล้วคิด
ลดกลบัเป็นมลูค่าปัจจุบันโดยการเลือกใช้
คา่อตัราคิดลดกระแสเงินสดท่ีเหมาะสม  

วิธีรายได้ (Income Approach) แบบ
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) โดยอาศยัการ
วิเคราะห์ประมาณการรายได้/รายจ่าย
จากทรัพย์สินในอนาคต โดยประเมิน
รายได้ค่าเช่าตามโครงสร้างการจัดหา
ผลประโยชน์จากโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
ท่ี เปิดเผยไว้ในส่วน ท่ี  2 ข้อ  4 “การ
จั ด ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสงัหาริมทรัพย์” แล้วคิดส่วนลดกลับ
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยการเลือกใช้ค่า
อตัราคิดลดกระแสเงินสดท่ีเหมาะสม 

อัตราการเข้าพ ัก 
(Occupancy Rate) 

ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3  
87.0% 
ปีท่ี 4 จนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการ 
85.0% 

ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3  
85.0% 
ปีท่ี 4 จนสิน้สดุระยะเวลาประมาณการ 
85.0% 

อัตราค่าห้องพ ักและ
อ ัตราการเตบิโตของ
ค่าห้องพกั 

6,120 บาท/คืน/ห้อง โดยปรับเพ่ิมขึน้เฉลี่ย
ปีละ 4.0% ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

6,042 บาท/คืน/ห้อง โดยปรับเพิ่มขึน้
เฉลี่ ย ปีละ  4.0%  ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

รายได้ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม 

30.0%  ข อ ง รา ย ไ ด้ ร วม  ( เ ที ย บ เป็ น
ประมาณ 44.8% ของรายได้คา่ห้องพกั) 

45.0% ของรายได้คา่ห้องพกั 

รายได้อ ื่น ๆ  รายได้อ่ืน ๆ ประกอบด้วยรายได้จากสปา 
การจัดเลีย้ง ห้องประชุม ฯลฯ โดยคิดเป็น 
3.0% ของรายได้รวม (เทียบเป็นประมาณ 
4.5% ของรายได้คา่ห้องพกั) 

รายได้ อ่ืน  ๆ  ประกอบ ด้วยรายได้
จากสปา การจดัเลีย้ง ห้องประชมุ ฯลฯ 
โด ย คิด เป็ น  4.0%  ขอ งราย ได้ ค่ า
ห้องพกั 

ต้นทนุในการบริการ  แผนกห้องพกั 
18.0% ของรายได้คา่ห้องพกั 
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
60.0% ของรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม 
 

แผนกห้องพกั 
17.5% ของรายได้คา่ห้องพกั 
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
60.0%  ของราย ได้ ค่ าอาห ารและ
เคร่ืองด่ืม 
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สมมตฐิานหลักใน
การประเมนิ  

บริษัท ซมิส์ พร็อพเพอร์ตี ้  
คอนซัลแทนท์ จาํกัด 

บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล จาํกัด 

แผนกอ่ืน ๆ 
58.0% ของรายได้อ่ืน ๆ 

แผนกอ่ืน ๆ 
58.0% ของรายได้อ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาํเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าพลังงาน 
ค่าซ่อมแซม ค่าบริหารจัดการทรัพย์สิน  
เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง 
(FF&E Reserve Deduction) ตาม ท่ีระบุ
ใน สัญ ญ า จ้ า งบ ริห า ร โร งแ รม  แล ะ
ค่าใช้จ่ าย อ่ืน  ๆ  โดยคิด เป็นประมาณ 
31.5% ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายบาง
รายการปรับเพ่ิมขึน้ปีละ 3.5% - 4.0% 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ป ระช าสั ม พั น ธ์  ค่ าพ ลั ง ง าน  ค่ า
ซ่อมแซม ค่าบริหารจัดการทรัพย์สิน  
เ งิ น สํ า รอ งสํ า ห รับ ก า รซ่ อ ม แซม 
ปรับปรุง (FF&E Reserve Deduction) 
ตามท่ีระบใุนสญัญาจ้างบริหารโรงแรม 
และ ค่ า ใ ช้ จ่ าย อ่ื น  ๆ  โด ย คิ ด เป็ น
ประมาณ 31.5% ของรายได้รวม และ
ค่าใช้จ่ายบางรายการปรับเพ่ิมขึน้ปีละ 
3.0% - 4.0% 

โครงสร้างรายได้ของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

แบ่งเป็นค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผันตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์จาก
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ท่ีเปิดเผยไว้ในส่วนท่ี 2 ข้อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์” 

ค่าเงนิสาํรองสาํหรับ
ปรับปรุงอาคาร   

2.0% ของรายได้ทัง้หมด 

อัตราคดิลด  9.5% (1) 9.5% (2) 

หมายเหตุ: 
(1) สําหรับบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จํากัด ได้มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate ณ วันที่

ประเมินเท่ากับ 3.0% บวก Risk Premium ท่ีอตัรา 6.5% ทําให้อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5% และเม่ือพิจารณาอตัราคิดลด
สําหรับการดําเนินธรุกิจประเภทเดียวกบัทรัพย์สนิ จะมีอตัราอยูใ่นระดบัประมาณ 8%-10% ซึ่งพิจารณาจากความสามารถ
ในการสร้างรายได้ ภาวะตลาด คู่แข่ง การบริหาร การทําการตลาด และแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานในอนาคต จากการ
คํานวณดงักล่าว ผู้ประเมินเลือกใช้การหาอตัราคิดลดด้วยวิธี Risk-Free Rate + Risk Premium และได้ทําการกําหนด
อตัราคดิลดเท่ากบั 9.5% 

(2) สําหรับบริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล จํากัด ได้มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate + Risk Premium โดย 
Risk-Free Rate พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตามระยะเวลาประมาณการ คือ 
ระยะเวลา 20 ปี ซึง่มีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุประมาณ 2.0%-3.0% สว่น Risk Premium พิจารณาจากความเส่ียง
เก่ียวกบัธุรกิจ โดยพิจารณาลกัษณะของทรัพย์สิน การบริหารจัดการและเงินลงทุน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ สภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดเงินและตลาดทนุทัง้ในและตา่งประเทศ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ โดยมีอตัราความเสี่ยง
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ดงักล่าวประมาณ 6.0%-7.0% เม่ือพิจารณารวมกันแล้ว จะได้อตัราคิดลดท่ี 8.0%-10.0% ซึ่งเมื่อผู้ประเมินได้พิจารณา
แล้ว เห็นควรให้กําหนดอตัราคิดลดท่ี 9.5% 

2.3.3 การวเิคราะห์สรุปสาระสาํคัญของรายงานการประเมนิโดยผู้จ ัดการกองทรัสต์และท ี่ปรึกษาทางการเงนิ 

(1) ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินพิจารณามลูค่าทรัพย์สินจากวิธีรายได้ (Income Approach) โดยการพิจารณา
จากกระแสรายได้สุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับจากผลประกอบการของทรัพย์สินหลกั และค่าเช่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับตามสัญญาเช่าในช่วงระยะเวลาประมาณการ และคิดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน ทัง้นี ้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการประเมินมลูค่าจากวิธีรายได้มีความเหมาะสม  เน่ืองจาก
เป็นวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
ทรัพย์สินท่ีจะเข้าลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในกรณี
ของทรัพย์สินประเภทศนูย์การค้า รวมถึงรายได้จากการให้เช่าเหมาในกรณีของทรัพย์สินประเภทโรงแรม 
โดยการใช้ประโยชน์ในปัจจุบนัของทรัพย์สินซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจศนูย์การค้าและโรงแรม เป็นการใช้
ประโยชน์สงูสดุและดีท่ีสดุของทรัพย์สินแล้ว   

(2) สมมติฐานในด้านค่าเช่าและการเติบโตของค่าเช่าของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และค่า
ห้องพกัและการเติบโตของค่าห้องพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทัง้รายได้อ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลาการ
ลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT ได้มีการอ้างอิงและอยู่ใกล้เคียงกบัข้อมลูในอดีตของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

(3) สมมติฐานในด้านอัตราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และอตัราการเข้าพกัของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ตลอดระยะเวลาการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ได้มีการอ้างอิงและอยู่
ใกล้เคียงกบัข้อมลูในอดีตของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  

(4) สมมติฐานในด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทรัพย์สินทัง้สอง ได้มีการอ้างอิงและอยู่ใกล้เคียงกบัข้อมลูในอดีต
ของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

จากการตรวจสอบสมมติฐานหลกัของผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ผู้จดัการกองทรัสต์และท่ีปรึกษาทางการเงินไม่
พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่สมมติฐานดงักลา่วท่ีใช้ในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ไม่สมเหตสุมผล 
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของทรัพย์สินท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจากสมมติฐานดงักล่าวได้ หรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาจ
ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการจดัทําประมาณการ 

2.4 มูลค่าของทรัพย์สินหลัก 

ทรัพย์สินหลักท่ีจะโอนมาจากกองทุนรวม  CPNRF มายังกองทรัสต์  CPNREIT มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 
32,402,000,000 บาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 โดยเป็นการประเมินมลูคา่ด้วยวิธีรายได้ อย่างไรก็ดี มลูคา่ในการโอนท่ี
จะเกิดขึน้จริงของทรัพย์สินหลักท่ีจะโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT จะอ้างอิงจากมูลค่า
ประเมิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

ในสว่นของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 มลูค่าประเมินของทรัพย์สินมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัทประเมนิ มูลค่าประเมินโดยวธิ ีรายได้ (Income Approach) วันท ี่ประเมิน 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้
คอนซลัแทนท์ จํากดั  

7,137,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) 
และ 3,286,000,000 บาท (1) (สําหรับโรงแรมฮิลตนั พทัยา) 

1 กรกฏาคม 2560 

บริษัท ควอลิตี ้
 แอพไพรซลั จํากดั  

7,207,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) 
และ 3,403,000,000 บาท (1) (สําหรับโรงแรมฮิลตนั พทัยา) 

1 กรกฏาคม 2560 

หมายเหตุ:  
(1)  มลูค่าประเมินตามวิธีรายได้สําหรับทรัพย์สินสว่นท่ีเป็นโรงแรมจะประเมินตามโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT  

ในลกัษณะการให้เช่าเหมาตามท่ีเปิดเผยในส่วนท่ี 2 ข้อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์” อนึ่ง ในการประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้สําหรับ
ทรัพย์สินสว่นท่ีเป็นโรงแรม ถ้าเป็นการประเมินมลูคา่ในระดบัทรัพย์สนิ (Asset Level) โดยไม่ได้พิจารณาโครงสร้างการจดัหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT ในลกัษณะการให้เช่าเหมา มลูคา่ประเมินของทรัพย์สินโดยบริษัท ซิมส์พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จํากดั และ
บริษัท ควอลตีิ ้แอพไพรซลั จํากดั จะเทา่กบั 3,432 ล้านบาท และ 3,563 ล้านบาท ตามลําดบั 

ทัง้นี ้การลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีมลูคา่รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,570 ล้านบาท ทัง้นี ้มลูคา่
การลงทนุสดุท้ายสทุธิหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1 จะมีจํานวน
เท่ากับ 11,908 ล้านบาท ซึ่งเป็นมลูค่าท่ีสงูกวา่ราคาประเมินต่ําสดุของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ท่ีประเมินโดยบริษัทประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สินประมาณร้อยละ 14.25 โดยท่ีคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากรแสตมป์ 
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT 
เป็นผู้ รับผิดชอบ ทัง้นี  ้ผลรวมของมูลค่าท่ีต่ําสุดของมูลค่าประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย เท่ากับ 10,423 ล้านบาท โดยโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช มีมลูคา่ประเมินต่ําสดุเท่ากบั 7,137 ล้านบาท และโรงแรมฮิลตนั พทัยา มีมลูคา่ประเมินต่ําสดุเท่ากบั 3,286 
ล้านบาท 

2.5 การทาํธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กบับุคคลท ี่เก ี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ธรุกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์มีรายละเอียด ดงันี ้ 

2.5.1 การซือ้ทรัพย์สินจากนิตบิุคคลท ี่เก ี่ยวโยงกนักับผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

นิตบิ ุคคล / บริษัทท ี่อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัท ซีพเีอน็ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ 
เม่ือการก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT เสร็จสิน้ 

บริษัท ซีพเีอน็ พทัยา จํากดั        ในฐานะเจ้าของทรัพย์ สิน ท่ีกองทรัสต์  CPNREIT จะ   
ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

ความสัมพนัธ์  

ซีพีเอ็นพัทยาและกองทรัสต์ CPNREIT มีความสัมพันธ์จากการท่ีซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ และซีพีเอ็น
พัทยา ต่างก็เป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN โดย CPN เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม 
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CPNRF และจะเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT เสร็จสิน้ 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

กองทรัสต์ CPNREIT จะนําเงินท่ีได้รับจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินไปลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 โดยการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และงานระบบ และซือ้สงัหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยมูลค่าการลงทุนสุดท้าย (สุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง) ท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะมีจํานวน 11,908 ล้านบาท โดยท่ี
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งกองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับผิดชอบ  

ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ  

ผู้ จัดการกองทรัสต์และท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีมีทําเลท่ีตัง้ท่ีดีและมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยมูลค่าท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้าลงทนุเป็นมลูค่าท่ีสมเหตสุมผล โดยมีการพิจารณาอ้างอิงจากราคาประเมินท่ีได้จากผู้ประเมิน
คา่ทรัพย์สิน 2 ราย ซึง่ประเมินมลูค่าโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จํากดั และบริษัท ควอลิตี ้แอพ
ไพรซลั จํากดั ตามลาํดบั ซึง่ผู้ประเมินทัง้ 2 รายเป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก,ล.ต. โดยผู้ ลงทุนสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการท่ีแสดงไว้ในส่วนท่ี 2 ข้อ 2.5.2 
“ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลัก” 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ในสว่นท่ี 2 ข้อ 6 “รายการระหว่างกัน” 

2.5.2 ความเห ็นของท ี่ปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลัก 

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วยโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในมลูค่าการลงทนุสดุท้ายสทุธิจากคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องเท่ากบั 11,908 ล้านบาท 
โดยในการกําหนดมูลค่าสุดท้ายท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 นัน้ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ ราคาประเมินของทรัพย์สินท่ีจัดทําโดยผู้ ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงท่ีคาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 อัตราผลตอบแทนในระดับท่ีเหมาะสมท่ีนักลงทุนจะได้รับ ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน 
อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก อัตราผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน 
ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอ่ืน ๆ และมลูคา่ท่ีผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงร่วมกนั 
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กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในมูลค่าท่ีสูงกว่ามูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินต่ําสุดท่ีจัดทําโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จํากัด ท่ีเท่ากับ 10,423 ล้านบาท ท่ีประมาณร้อยละ 
14.25 โดยในกรณีท่ีไม่ใช้แผนดําเนินงานท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT 
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ผ่านการระดมทนุโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลูค่า 12,570 ล้านบาท เพียง
อย่างเดียวโดยไม่มีการกู้ยืม โดยกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย (คํานวณจากสมมติฐานราคา
หน่วยลงทนุกองทนุรวม CPNRF ท่ีราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560) จํานวนประมาณ 679,459,459 
หน่วย และใช้สมมติฐานการดําเนินงานเดียวกันกบัท่ีใช้จดัทําข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ รวมถึงสมมติฐาน
อ่ืนเพ่ิมเติม คาดว่าอตัราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยและอตัราผลตอบแทนสทุธิจะเท่ากับร้อยละ 7.54 และ 4.22 ตามลําดบั โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตัราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมท่ีประมาณร้อยละ 6.4 (ณ สิน้วนัของวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) อย่างไรก็ดี 
กรณีดงักล่าวอาจไม่ได้สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพจากการใช้แหล่งเงินกู้ ท่ีมีต้นทนุทางการเงินท่ีถูก
กว่า นอกจากนี ้อาจมีสมมติฐานท่ีใช้บางประการที่เกิดจากการประมาณการโดยไม่มีข้อมลูจริงในการอ้างอิงมารองรับ
เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีไม่ได้สะท้อนแผนดําเนินการท่ีจะเกิดขึน้จริง เช่น ต้นทนุการกู้ยืมและการชําระคืนเงินต้นของเงินกู้ ยืม
ส่วนท่ีโอนมาจากกองทนุรวม CPNRF ราคาและจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจะเสนอขาย รวมถึงยงัไม่ได้มีการคํานึงถึงค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น โดยหากสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทําประมาณการเปลี่ยนแปลงไป อาจมี
ผลให้ประมาณการอตัราผลตอบแทนในกรณีระดมทนุโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียวข้างต้นเปลี่ยนแปลงไป
อยา่งมีสาระสาํคญั ซึง่ไม่ได้ถกูคํานงึถึงในการประเมินครัง้นี ้

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่ามลูค่าดงักล่าวเป็นมลูค่าท่ีเหมาะสมซึ่งสามารถ
ยอมรับได้ เน่ืองจากภายหลงัการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ซึง่จะใช้เงินจากการกู้ ยืมทัง้
จํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยครัง้ท่ี 1/2560 ท่ีปรึกษา
ทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะอยู่ท่ีร้อยละ 9.05 
(คํานวณจากราคาหน่วยลงทนุในกองทนุรวม CPNRF ท่ีราคา 18.5 บาทตอ่หน่วย ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 และการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ท่ี 1.675 บาทต่อหน่วย สําหรับช่วงระยะเวลา
ประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึง่อตัราผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึน้ได้สะท้อนความเสี่ยง
จากระดบัเงินกู้ ยืมท่ีเพ่ิมขึน้ โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตัราเงินกู้ ยืมต่อมลูคา่ทรัพย์สินรวมท่ีประมาณร้อยละ 33.8 (ณ 
สิน้วนัของวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF 
และเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)  ทัง้นี ้ประมาณการอตัราเงินจ่ายกรณีสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จํานวน และการกู้ ยืมเงินทัง้จํานวนสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดงันี ้
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(หน่วย: ร้อยละ) 

ทรัพย์สนิท ี่มี
อยู่ เดมิภายใต้ 
กองทุนรวม 
CPNRF (1) 

ทรัพย์สนิท ัง้หมดหลังการ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT  

(ลงทุนในทรัพย์สินท ี่จะ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 
โดยการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ท ัง้จาํนวน) (1) 

ทรัพย์สนิท ัง้หมดหลังการ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT  

(ลงทุนในทรัพย์สินท ี่จะ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 
โดยการกู้ยืมท ัง้จาํนวน) 

(2) 

ประมาณการอตัราเงิน
จ่ายผู้ ถือหน่วย (3) 

7.42 7.54 9.05 

อตัราผลตอบแทนสทุธิ (3) 3.93 4.22 5.73 

อตัราเงินกู้ ยืมต่อ
ทรัพย์สินรวม (4) 8.0 6.4 33.8 

หมายเหตุ:   
(1)  กรณีที่ไม่ใช่แผนดําเนินงานท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยสมมติวา่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุใน

ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลูคา่ 12,570 ล้านบาทเพียง
อย่างเดียวโดยอ้างอิงสมมตฐิานท่ีกลา่วข้างต้น 

(2)          อ้างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน
สําหรับชว่งเวลาประมาณการตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(3)           อตัราผลตอบแทนดงักล่าว อ้างอิงจากราคาหน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ท่ีราคา
หน่วยละ 18.5 บาท 

(4) ประมาณการสําหรับ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  

ทัง้นี ้ตามแผนการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทนุเพิ่มเติมครัง้นีต้ามท่ี
ได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะใช้เงินจากการกู้ ยืมทัง้จํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม ซึ่ง
เป็นโครงสร้างทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพเน่ืองจากการใช้แหล่งเงินกู้ มีต้นทนุทางการเงินท่ีถกูกว่า ประมาณการอตัราเงิน
จ่ายผู้ ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิท่ีจะได้รับตามข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ จะอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมเม่ือพิจารณาจากความมั่นคงของกระแสเงินสดของทรัพย์สินท่ีลงทุน และโอกาสในการเติบโต ทัง้นี  ้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้ประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ใช้แหล่งเงินทนุจากการกู้ ยืมเงินทัง้จํานวนในการเข้าลงทนุใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในครัง้นี ้เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ น้อยกว่าประมาณการอตัราผลตอบแทน
สุทธิ โดยคาดว่าภายหลังจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์ 
CPNREIT จะมีอัตราเงินกู้ ยืมต่อทรัพย์สินรวมท่ีเพ่ิมขึน้เช่นกัน ทัง้นี ้โครงสร้างทางการเงินดังกล่าวเป็นโครงสร้างทาง
การเงินภายหลงัการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยครัง้ท่ี 1/2560 อีกทัง้ กองทรัสต์ CPNREIT ยังเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจแก่นัก
ลงทนุเม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีมีความน่าเชื่อถือในระดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (Investment Grade) และอัตราเงินจ่ายผู้ ถือหน่วยของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ท่ีลงทนุในธุรกิจศนูย์การค้าเป็นหลกั ซึง่เป็นประเภททรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ดงัท่ีแสดงใน
ตารางด้านล่าง 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 2 - 52 

ตารางแสดงอ ัตราผลตอบแทนของตราสารหนีป้ระเภทต่าง ๆ  ณ วันท ี่ 15 สิงหาคม 2560 

ประเภท  อายุ 20 ปี 
(ร้อยละ) 

อายุ 25 ปี 
(ร้อยละ) 

อายุ 30 ปี 
(ร้อยละ) 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน  
(ความน่าเช่ือถือระดบั AA) 

4.59 4.97 4.91 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน  
(ความน่าเชื่อถือระดบั AA-) 

4.64 5.03 4.97 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
(ความน่าเช่ือถือระดบั A+) 

4.77 5.17 5.11 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
(ความน่าเช่ือถือระดบั A) 

4.94 5.35 5.30 

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
(ความน่าเช่ือถือระดบั BBB+) 

6.39 6.83 6.80 

ที่มา:  Thai BMA และ Bloomberg ณ วนัที่ 15 สงิหาคม 2560 

ตารางแสดงอ ัตราเงนิจ่ายผู้ถ ือหน่วยและอ ัตราผลตอบแทนสุทธ ิของทรัสต์เพ ื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทศูนย์การค้า ณ วันท ี่ 15 สงิหาคม 2560 

 

เงนิจ่ายผู้ถอื
หน่วยต่อ
หน่วย 

(บาท) (1) 

ราคา
หน่วย 
(บาท) 

อัตราเงนิ
จ่ายผู้ถอื
หน่วย  

(ร้อยละ)  

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธ ิ  
(ร้อยละ) (2) 

อายุ
สัญญาเช่า
คงเหลือ  

(ปี) (3) 

อัตราเงนิกู้
ต่อ

ทรัพย์สนิ
รวม 

(ร้อยละ) (6) 

กองทรัสต์และกองท ุนรวมที่ลงท ุนในกรรมสิทธ ิ์และสิทธ ิการเช่า  (Freehold & Leasehold)  

TLGF 0.8558 16.8 5.09 n.a. (4) n.a. (4) 8.4 

กองทรัสต์และกองท ุนรวมที่ลงท ุนในสิทธ ิการเช่า 100 % (Leasehold)   

CRYSTAL 0.7768 11.2 6.94 3.07 25.9 0.0 

FUTUREPF 1.3660 20.4 6.70 2.60 24.4 1.8 

MJLF 0.9850 12.7 7.76 2.61 19.4 0.0 

LHSC 0.8720 14.1 6.18 1.85 23.1 15.4 

CPNRF 
(ก่อนการแปลงสภาพและ

1.1643 18.5 6.29 3.34 33.9 5.6 
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เงนิจ่ายผู้ถอื
หน่วยต่อ
หน่วย 

(บาท) (1) 

ราคา
หน่วย 
(บาท) 

อัตราเงนิ
จ่ายผู้ถอื
หน่วย  

(ร้อยละ)  

อัตราผล
ตอบ 

แทนสุทธ ิ  
(ร้อยละ) (2) 

อายุ
สัญญาเช่า
คงเหลือ  

(ปี) (3) 

อัตราเงนิกู้
ต่อ

ทรัพย์สนิ
รวม 

(ร้อยละ) (6) 

ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 

ค่าเฉลี่ยผลตอบแทน 6.49 2.69    

CPNREIT 
(หลงัการแปลงสภาพและ
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) 

1.6750 18.5 9.05 5.73 30.1(5) 33.8 

ที่มา:  SETSMART และ Bloomberg ณ วนัที่ 15 สงิหาคม 2560 
หมายเหตุ:   
(1) สําหรับระยะเวลา 12 เดือนสิน้สุดวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 ยกเว้นสําหรับกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลทาง

การเงินตามสถานการณ์สมมติ 
(2) อตัราผลตอบแทนสทุธิ เทา่กบั อตัราเงนิจา่ยผู้ ถือหน่วย หกัการคืนเงินต้นแบบเส้นตรง 
(3) เฉล่ียตามมูลค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุด ทัง้นี  ้การคํานวณอายุสญัญาเช่าคงเหลือคํานวณโดย

กําหนดให้ทรัพย์สนิท่ีมีกรรมสทิธ์ิ (Freehold) มีอายเุทา่กบั 100 ปี 
(4) ไม่สามารถคํานวณอายสุญัญาเช่าคงเหลือ เน่ืองจาก TLGF มีการลงทนุทัง้ในกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ง

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิของ TLGF ไมไ่ด้ระบแุยกมลูคา่ของทรัพย์สนิแตล่ะประเภท 
(5) ประมาณอายสุญัญาเชา่คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

(6) ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 ยกเว้น TLGF ซึง่เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ CPNREIT ซึง่เป็นประมาณการ
สําหรับ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  

นอกจากนี  ้ท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่ามูลค่าลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าท่ีเหมาะสม
เน่ืองจากเหตผุลเพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนี ้

1. ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution per Unit หรือ DPU) ท่ีคาดว่าผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้รับจากกองทรัสต์ CPNREIT อ้างอิงจากข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติท่ีทํา
การตรวจสอบตามมาตรฐานงานท่ีให้ความเช่ือมั่นเก่ียวกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวกับ
อนาคตโดยผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับกรณีก่อนและหลังท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 มีความเหมาะสม เน่ืองจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้รับเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยในอัตราท่ีมากขึน้หลังจาก
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เม่ือเทียบกับประมาณการจ่าย
ส่วนแบง่กําไร (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม CPNRF ท่ี



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 2 - 54 

คาดว่าจะได้รับหากกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยเพ่ิมขึน้ประมาณ 0.3031 บาทตอ่หน่วย  

2. การแปลงสภาพและการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะทําให้รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ
ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความมั่นคงเพ่ิมขึน้ผ่านการกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินใด
ทรัพย์สินหนึง่ (Asset Diversification) เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ 
CPNREIT และทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 มีทําเลท่ีตัง้ท่ีแตกตา่งกนั  

2.6 การทาํธุรกรรมของกองทรัสต์กับบุคคลที่เก ี่ยวโยงกนักับทรัสต  ี  

2.6.1 รายละเอ ียดการทาํธุรกรรม และเงื่อนไขในการเข้าทาํรายการ  

ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินในครัง้นี  ้กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงินทัง้หมดจาก
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งอาจมีการกู้ ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตีซึ่งคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของทรัสตี ทัง้นี ้ในการกู้ ยืมดงักล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดยมีเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินท่ีสําคญัตามท่ีระบไุว้ใน ส่วนท่ี 2 ข้อ 2.7 “การ

กู้ยืมเงิน” 

2.6.2 เหตุผล ความจาํเป็นและความเหน็เกี่ยวกับเงื่อนไขของธุรกรรม  

ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นว่าการกู้ ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตีนัน้ เป็นการดําเนินการท่ีมีความ
สมเหตสุมผล และเงื่อนไขในสญัญาเงินกู้ เป็นเง่ือนไขทางการค้าตามปกติและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

นอกจากนี  ้ธุรกรรมการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นธุรกรรมท่ีมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมกับกองทรัสต์ 
CPNREIT ซึง่สามารถเทียบเคียงได้กบัเง่ือนไขท่ีผู้ ให้กู้ เสนอให้กบับริษัทอ่ืนในธุรกิจท่ีมีรูปแบบของความเสี่ยงท่ีใกล้เคียงกนั 
ซึง่ทรัสตีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือมีอิทธิพลตอ่ระบบการพิจารณาอนมุติัและการกําหนดเงื่อนไขในสญัญาเงินกู้ของ
ผู้ ให้กู้ ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรมท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีไม่ได้
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือทําให้กองทรัสต์ CPNREIT เสียประโยชน์ เน่ืองจากเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าปกติ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

2.7 การกู้ยืมเงนิ 

2.7.1 สรุปสาระสาํคัญของสัญญากู้ยืมเงนิ 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะใช้แหล่งเงินทนุทัง้หมดจากการ
กู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงิน (“ผู้ ให้ก ู้”)  ซึง่ข้อเสนอเบือ้งต้นท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับจะเป็น
วงเงินกู้ ยืมท่ีมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวนัท่ีเบิกเงินกู้  โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิน้วันของวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพ่ือลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทนุรวม CPNRF และเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุง
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อสังหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) เพื่อใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 
นอกจากนี ้การกู้ยืมเงินดงักล่าวจะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้สําหรับการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ของกองทนุรวม CPNRF 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะถูกโอนไปเป็นของกองทรัสต์ CPNREIT และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยข้อกําหนดและเง่ือนไขของการกู้ ยืมเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามท่ี
กําหนดในสญัญากู้ ยืมเงินระยะสัน้ระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ให้กู้  โดยมีเงื่อนไขท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทสนิเชื่อ เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

ผู้ให้ก ู้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน 
ซึ่ ง ไม่ ใช่ บุ คคล ท่ี เก่ี ย ว โย งกับ ผู้ จั ด ก าร
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ สินเช่ือเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อ
การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ CPNREIT (2) 

สินเช่ือเพื่อนําไปชําระภาระผูกพันของเงิน
กู้ ยืมฉบบัเดิม (Refinance) 

วงเงนิกู้รวมท ัง้หมด ไม่เกิน 14,150 ล้านบาท ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

 โดยจํานวนเงินกู้ ยืมทัง้หมดจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิน้วนัของวนัท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพ่ือลงทนุในทรัพย์สิน
ท่ีจะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้าลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 รวมถึงเงินกู้ ยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3) 

อัตราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ลอยตวั 
ไม่เกิน 6M BIBOR (1) +  0.80% ต่อปี 

อตัราดอกเบีย้คงท่ี 
ไม่เกินร้อยละ 2.40% ต่อปี 

อายุสัญญาเงนิกู้ ไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้  ไม่เกิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้  

หลักประกันเงนิกู้  ไม่มีหลกัประกนั 

การชาํระคืนเงนิต้น ชําระคืนทัง้จํานวน ณ วนัครบกําหนดอายสุญัญาเงินกู้  

 
หมายเหตุ: 
(1)        BIBOR คือ Bangkok Interbank Offered Rate  
(2) รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม คา่อากรแสตมป์ คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม และคา่ธรรมเนียมการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์ CPNREIT ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1 เป็นต้น 

 ทัง้นี ้ เพ่ือบริหารจดัการความเสี่ยงจากการชําระคืนวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ (Refinance) กองทรัสต์ CPNREIT จะมี
การเข้าทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมเติมในวนัเดียวกบัวนัท่ีเข้าทําสญัญาเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ตามรายละเอยีดด้านลา่งนี ้ 
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ประเภทสนิเชื่อ เงินกู้ยืมระยะยาว 

ผู้ให้ก ู้ ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน 
ซึ่ ง ไม่ ใช่ บุ คคล ท่ี เก่ี ย ว โย งกับ ผู้ จั ด ก าร
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงค์ สินเช่ือเพ่ือนําไปชําระภาระผกูพนัของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ฉบบัเดิม (Refinance) ของกองทรัสต์ 
CPNREIT  

วงเงนิกู้รวมท ัง้หมด ไม่เกิน 7,125 ล้านบาท ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

ระยะเวลาเบกิเงนิกู้  2 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญากู้  1 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญากู้  

อัตราดอกเบีย้ (1) อตัราดอกเบีย้ลอยตวั ไม่เกิน MLR - 2.00%  ปีท่ี 1-3: 
อตัราดอกเบีย้คงท่ี ไม่เกิน 3.50% 
ปีท่ี 4-10: 
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั ไม่เกิน MLR - 2.00% 

อายุสัญญาเงนิกู้ ไม่เกิน 16 ปี นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา
กู้ยืมระยะยาว 

ไม่เกิน 11 ปี นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา
กู้ ยืมระยะยาว 

หลักประกันเงนิกู้  ไม่มีหลกัประกนั 

การชาํระคืนเงนิต้น ทยอยชําระคืนภายในระยะเวลาเงินกู้ ยืม (2) 

หมายเหตุ: 
(1)        MLR คือ Minimum Lending Rate ของธนาคารพาณิชย์อ้างอิงท่ีเสนอโดยผู้ให้กู้  
(2)        ในกรณีท่ีมีการเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาว ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการกันเงินสํารองเพ่ือนํามา

ชําระหนีเ้งินกู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบ ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมีการเปิดเผย
ข้อมลูให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้รับข้อเสนอเงินกู้ ยืมท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT มากกว่า ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์
สงวนสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอเงินกู้ ยืมดงักล่าว 

2.7.2 ประโยชน์ของการกู้ยืมเงนิของกองทรัสต์ CPNREIT ต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เน่ืองจากจะช่วยให้กองทรัสต์ CPNREIT มีโครงสร้างการบริหารเงินท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และต้นทนุในการลงทนุต่ําลงเม่ือเทียบกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึน้ ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้คํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทรัสต์ CPNREIT ด้วย 
ในขณะเดียวกัน อตัราดอกเบีย้ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ต้องชําระในการกู้ ยืมเงินในครัง้นีอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกบัอตัรา
การกู้ ยืมเงินของลกูค้าชัน้ดีท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้กับลกูค้าของตนในธุรกิจท่ีใกล้เคียงกันและอยู่
ภายใต้เงื่อนไขท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งต่ํากว่าต้นทุนทางการเงินในส่วนทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้
สูงสุดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ต้องชําระตลอดอายุสัญญากู้ ยืมเงินระยะสัน้ ตามท่ีเปิดเผยในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.7.1 “สรุป
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สาระสําคญัของสญัญากู้ยืมเงิน”อยู่ต่ํากว่าประมาณการอตัราผลตอบแทนสุทธิ (ร้อยละ 5.73) อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับข้อเสนอในการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ท่ีมีข้อกําหนดและเง่ือนไขดีกว่าในปัจจุบนั (เช่น 
อตัราดอกเบีย้ต่ํากวา่) ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้เงินกู้ ยืมจากข้อเสนอดงักลา่ว  

2.8 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่เก ี่ยวข้องกับทรัพย์สนิท ี่จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ 
CPNREIT 

2.8.1 รายการของสัญญาต่าง ๆ  ที่กองท ุนรวม CPNRF เข้าทาํกับบุคคลอื่น และยังมผีลใช้บังคับอยู่ ณ 
ขณะนี ้  

สญัญาต่าง ๆ ดงัต่อไปนีท่ี้กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทําเพ่ือจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีลงทนุและยงัคงมีผล
ใช้บังคับกับกองทุนรวม CPNRF สิทธิและหน้าท่ีต่าง ๆ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการสาธารณูปโภคท่ีกองทุนรวม 
CPNRF ทํากบัผู้ เช่าพืน้ท่ี รวมทัง้สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ จะถกูโอนไปกองทรัสต์ CPNREIT ในระหว่างการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งการดําเนินการดงักล่าวจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง และ/หรือบุคคลอื่นใดในการให้เปลี่ยนคู่สญัญาจากกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ 
CPNREIT  ทัง้นี ้สรุปสาระสําคญัของสญัญาท่ีสําคญัท่ีกองทนุรวม CPNRF ได้เข้าทําและยงัมีผลใช้บงัคบั ซึ่งจะโอนไปยงั
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี ้

โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

(1) สญัญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(2) สญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

(3) สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

(4) สัญญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (สัญญาฉบับเดียวกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)  

(5) สญัญาจํานําตราสารหลกัประกนั 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 (เดมิช ื่อโครงการเซ ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3) 

(1) สญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(2) สญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) และ สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(3) สญัญาซือ้ขายงานระบบ โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

(4) สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

(5) สญัญาจํานองท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(6) สัญญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (สัญญาฉบับเดียวกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2) 
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โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

(1) สญัญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

(2) สญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

(3) สญัญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

(4) สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

(5) สญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(1) สญัญาเช่าท่ีดิน (บางสว่น) และอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(2) สญัญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(3) สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน โครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(4) สญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการโครงการเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
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2.8.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาจัดหาประโยชน์สําหรับทรัพ ย์สินท ี่กองทรัสต์  CPNREIT จะรับโอนจาก
กองท ุนรวม CPNRF 

2.8.2.1 โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

(1.1)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าช่วงท ี่ดนิโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

ผู้ ให้เช่าช่วง เซน็ทรัลพระราม 2 

ผู้ เช่าช่วง กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า (1) ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 4313, 4314 เลขท่ีดิน 122, 78 หน้าสํารวจ 923, 920 ตัง้อยู่ท่ีตําบล
แสมดํา (บางบอน) อําเภอบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 44 
ไร่ 1 งาน 15ตารางวา 

(2) ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 49534 เลขท่ีดิน 125 หน้าสํารวจ 20872 ตัง้อยู่ ท่ีตําบลแสมดํา 
(บางบอน) อําเภอบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 6 ไร่ 76.2 
ตารางวา 

(3) ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 85312 เลขท่ีดิน 53 หน้าสํารวจ 37871 ตัง้อยู่ท่ีตําบลแสมดํา (บาง
บอน) อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 3 ไร่ 47.2 
ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลานับตัง้แต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้จนถึงวนัท่ี 15 
สงิหาคม 2568 

สทิธ ิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 
 

ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก โดยได้มีการตกลงใน
เร่ืองเงื่อนไขและราคาในการต่ออายสุญัญาเช่ากบัผู้ ให้เช่าเดิมตามข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่ง
สญัญาเช่าหลกัแล้ว เซน็ทรัลพระราม 2 ตกลงท่ีจะแจ้งเง่ือนไขและราคาในการต่ออายสุญัญา
เช่าช่วงท่ีดินให้กองทนุรวมทราบภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้มีการตกลงใน
เร่ืองเงื่อนไขและราคาในการตอ่อายสุญัญาเช่ากบัผู้ ให้เช่าเดิม โดยเซน็ทรัลพระราม 2 ยินยอม
ให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทนุรวมในการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง
ฉบบันีต่้อไป  

เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงต่อไป กองทุนรวมจะต้องแจ้งให้
เซ็นทรัลพระราม 2 ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 6 เดือนนับแต่กองทุนรวม
ได้รับแจ้งจากเซน็ทรัลพระราม 2 ดงักลา่วข้างต้น หรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีคู่สญัญาจะได้ตก
ลงกัน ทัง้นี ้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงเจรจาเก่ียวกับข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการต่อ
สญัญาเช่าช่วงฉบบันีต่้อไป 
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ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระคา่เช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงทัง้จํานวนในวนัจดทะเบียนสญัญาฉบบันี ้

หน้าท ี่ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษาท่ีดินท่ีเช่าช่วงหรือกระทําการใด ๆ ทัง้ปวง เพ่ือให้
ทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดี และเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ดงัท่ีระบไุว้ใน
สญัญานีแ้ละสญัญาเช่าหลกั 

(2) กองทนุรวมจะไม่ทําการก่อสร้างส่ิงปลกูสร้างหรือส่วนควบใด ๆ ในท่ีดินท่ีเช่าช่วง และจะ
ไม่ทําการแก้ไขดดัแปลงส่วนใด ๆ ของท่ีดินท่ีเช่าช่วงอนัเป็นการทําให้ท่ีดินท่ีเช่าช่วงได้รับ
ความเสียหาย หรือเปล่ียนแปลงในสาระสําคญั เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็น
หนงัสือจากเซ็นทรัลพระราม 2 ทัง้นี ้เซ็นทรัลพระราม 2 จะพิจารณาการให้ความยินยอม
ดงักลา่วอย่างไม่ชกัช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

คาํรับรองของเซ ็นทรัล
พระราม 2 

(1) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี ้เซ็นทรัลพระราม 2 จะไม่นําท่ีดินท่ีเช่าช่วงออกให้
บุคคลใด ๆ เช่าช่วง หรือหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
เป็นหนงัสือจากกองทนุรวม  และจะไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการผิดนดั หรือผิดสญัญา 
หรืออาจเป็นการผิดนดั หรือผิดสญัญาเช่าหลกั หรือเง่ือนไขใด ๆ หรือกระทําการใด ๆ อนั
อาจทําให้สญัญาเช่าหลกัถกูบอกเลิก หรือเพิกถอน โดยผู้ให้เช่าเดิมตามสญัญาเชา่หลกั 

(2) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่านี  ้เซ็นทรัลพระราม 2 จะไม่ยินยอมให้มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม หรือยกเลิกข้อกําหนดและเง่ือนไขใด ๆ ในสญัญาเช่าหลกัหรือ
เง่ือนไขในหนงัสือยินยอม เว้นแตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นการทําให้เง่ือนไขการเช่าดีขึน้ หรือ 

(ข) ได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากกองทนุรวม 

การโอนสทิธ ิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

เว้นแต่เซ็นทรัลพระราม 2 จะให้ความยินยอมเป็นประการอ่ืน ภายในระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบับนี ้กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าช่วงนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ออกให้เช่า
ช่วงแก่บุคคลใด ๆ หรือให้บุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ท่ีทําให้
บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ีเช่าช่วงแทน หรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทัง้หมด
หรือแตบ่างสว่นให้แก่บคุคลใด ๆ  

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 
 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบใุนกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือ
ผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และเซ็นทรัลพระราม 2 ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและ
ปฏิบติัให้ถูกต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่ง
การผิดสญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั  

(2) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบติัผิดเงื่อนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือ
ภาระหนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมลูค่าเกินกว่ากึ่งหน่ึงของมลูค่าของ
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ส่วนของผู้ ถือหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 2  และเซ็นทรัลพระราม 2 ไม่สามารถทําการแก้ไข
เหตุดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วันนับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึง
เหตุการณ์ดงักล่าว เว้นแต่เซ็นทรัลพระราม 2 สามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทนุรวมว่าการผิดนดัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั
ต่อฐานะทางการเงินของเซ็นทรัลพระราม 2 ซึ่งจะนําเซ็นทรัลพระราม 2 ไปสู่สภาวะ
ล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทุนรวมตาม
สญัญาฉบบันี ้

(3) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกูศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัล
พระราม 2 ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่กองทนุรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถของเซ็นทรัลพระราม 2 ในการชําระหนี ้หรือปฏิบติัตามสญัญานี ้

(4) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้หรือผิดคํา
รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี  ้และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกันเว้นแต่ในกรณีท่ีการไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากการท่ี
เซ็นทรัลพัฒนา (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการกองทนุรวม 

(5) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี ้

(6) คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพระราม 2 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้ว  

 (ข) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนาและบุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม (ทัง้นี  ้“บุคคลท ี่
เกี่ ยว ข้อ ง” หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ี สน.8/2544 เร่ืองบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องฉบับลงวนัท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2544 และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)) 

(8) ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งให้เลิก
กองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัล
พระราม 2 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยท่ีคู่สญัญาทัง้สอง
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ฝ่ายมีหน้าท่ีร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีร่วมกันเพ่ือไม่ให้สัญญาฉบับนี ้
ระงบัโดยผลจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ 
เท่าท่ีไม่ขดัตอ่กฎหมายหรือคําสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ 
เช่น การจัดตัง้หรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีกองทุนรวมมีอยู่ตาม
สญัญาฉบบันีแ้ล้วก็ตาม1 

(9) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีเช่าช่วงตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อการ
เวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืน ๆ 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผ ล อ ั น เ กิ ด จ าก เห ตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือ
ผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทุนรวม
ไม่ปฏิบัติหน้าท่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด  หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญา
ฉบบันี ้กองทนุรวมจะเรียกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพระราม 2 จากเหตดุงักล่าว และไม่มี
ผลทําให้สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง เว้นแต่ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากเซ็นทรัลพระราม 2 
จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที 
และเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ และเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวม ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทนุรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

(2) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบติัผิดเงื่อนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือ
ภาระหนีสิ้นอ่ืนใดกบับุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 2 ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถกู
ศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้
ฟืน้ฟูกิจการ กองทนุรวมมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที และในกรณีท่ีกองทุน
รวมใช้สิทธิดงักล่าว เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ 
และเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่
กองทนุรวม ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงคา่ขาดประโยชน์จากการ
ท่ีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี  ้ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจากการท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัล
พระราม 2 ดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี หรือปฏิบัติหน้าท่ี

                                                         
1 หมายเหตุ :  กองทนุรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพระราม 2 ในการโอนสทิธิการเช่าช่วงตามสญัญาฉบบันีใ้ห้แก่กองทรัสต์แล้วเม่ือ

เดือนตลุาคม 2560 โดยจะไม่ให้ถือว่าการที่สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิกกองทนุรวมเน่ืองจากการแปลงสภาพเป็นเหตผิุด
นดัตามสญัญาฉบบันี ้ 
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ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี ้

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้หรือผิดคํา
รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีเซ็นทรัลพัฒนา 
(หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคล ท่ี เซ็นท รัลพัฒนาเสนอ ช่ือให้ป ฏิบั ติห น้าท่ีผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ไม่ปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ี เซ็นทรัลพระราม 2 จะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลทําให้สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง 
เว้นแต่ความเสียหายดงักล่าวเกิดจากกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลง
ท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงตอ่ทรัพย์สินท่ีเชา่ภายใต้สญัญาฉบบันี ้
เซน็ทรัลพระราม 2 มีสทิธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที 

(4) ในกรณีท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี ้คู่สญัญาตกลง
เลิกสญัญา หรือมีการเลิกกองทนุรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ หรือในกรณีท่ี
มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิกกองทุนรวม 
โดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ีคู่สญัญา
แตล่ะฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย คา่ใช้จ่าย คา่เช่าช่วงท่ีดิน หรือเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนใดจากคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้ทัง้นี ้เว้นแต่คูส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงักล่าวมีเซ็นทรัลพฒันา 
และบุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม  ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง 
โดยท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวม ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทนุรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึง่ท่ีดินท่ีเช่าช่วงตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

(6) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีเช่าช่วงตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อการ
เวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ให้ถือว่า
สญัญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีเซ็นทรัล พระราม 2 จะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่า
ช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัล พระราม 2 ได้รับไว้แทนกองทนุ
รวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

(7) เม่ือสญัญาเช่าฉบับนีส้ิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้
กองทุนรวมจะส่งมอบท่ีดินท่ีเช่าช่วงคืน ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกับจะส่ง
มอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพระราม 2 (ถ้ามี) ให้แก่
เซน็ทรัลพระราม 2 

(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตผุิดนดั ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจ
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ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และใน
กรณีท่ีกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํารับรอง
ท่ีให้ไว้ในสัญญานี  ้หากเกิดความเสียหายขึน้กับคู่สัญญาท่ีมิได้ปฏิบัติผิดสัญญา 
คู่สัญญาฝ่ายดงักล่าวมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งท่ีฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานีไ้ด้ 

(9) ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนรวม
สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง และกองทุน
รวมได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดดังกล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 2 แล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจาก
เซ็นทรัลพระราม 2 สําหรับระหว่างระยะเวลานี ้เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสจูน์ได้ว่ากองทุน
รวมได้รับความเสียหายจากเหตดุงักล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ท่ีกองทนุรวมได้รับสําหรับ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิน
ดงักลา่ว 

เงื่อนไขพเิศษ หากมีเหตุท่ีอาจทําให้สัญญาเช่าหลกัระงบัลงด้วยเหตุการณ์ใด ๆ โดยท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 
เป็นฝ่ายผิดและไม่สามารถเยียวยาหรือแก้ไขด้วยวิธีการอ่ืนใดนอกจากวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อนี ้
เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องดําเนินการให้กองทุนรวมเข้าเป็นคู่สญัญาโดยตรงกับผู้ ให้เช่าเดิม
ตามสญัญาเช่าหลกัแทนเซ็นทรัลพระราม 2 ก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าหลกัจะมีผลระงบัสิน้ไป โดย
เซ็นทรัลพระราม 2 จะเป็นผู้ รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการสวมสิทธิของกองทนุรวมดงักล่าวทัง้หมดแทนกองทนุรวม และต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกัท่ีคงเหลือทัง้หมดตลอดอายุสัญญาเช่าหลักแทนกองทุนรวมอีก
ด้วย ทัง้นี ้หากเซ็นทรัลพระราม 2 มิได้จ่ายเงินและค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นแทนกองทนุรวม 
กองทนุรวมสงวนสิทธิในการจ่ายเงินดงักล่าวโดยตรง และเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยเงิน
ดงักลา่วให้แก่กองทนุรวมทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญานี ้
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(1.2)   สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าอาคาร  (บางส่วน) โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

ผู้ ให้เช่า เซน็ทรัลพระราม 2 

ผู้ เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า (1) อาคารศนูย์การค้า รวมทัง้งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาคารศนูย์การค้า 
ซึง่เป็นอาคารบางสว่นในอาคารศนูย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึง่เป็น
อาคาร 5 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ ตัง้อยู่เลขท่ี 128 หมู่ท่ี 6 แขวงแสมดํา เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 4313, 4314, 85312, 49534 ตัง้อยู่ท่ีแขวง
แสมดํา (บางบอน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครคิดเป็นพืน้ท่ีท่ีเช่าประมาณ 
152,369.45 ตารางเมตร ทัง้นี ้ยกเว้นพืน้ท่ีภายในอาคารบางส่วนซึ่งเซ็นทรัลพระราม 
2 ได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของ
สญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) 

(2) อาคารและพืน้ท่ีจอดรถยนต์ รวมทัง้งานระบบสาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต์ 
ซึ่งเป็นอาคารบางส่วนในอาคารศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 คิด
เป็นพืน้ท่ีประมาณ 91,800.77 ตารางเมตร ทัง้นีไ้ม่รวมถึงพืน้ท่ีชัน้ G ของอาคารจอด
รถยนต์ Star Parking ภายในอาคารจอดรถยนต์ 

ระยะเวลาการเช่า มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

สทิธ ิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตลอดระยะเวลา
การเช่าทัง้จํานวน ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบับนี ้และตกลงจะชําระค่า
เช่ารายปีเพ่ิมเติม 

หน้าท ี่ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่าหรือกระทําการ
ใด ๆ ทัง้ปวง เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วตัถปุระสงค์ดงัท่ีระบไุว้ในสญัญานีต้ลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทนุ
รวม 
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(2) กองทนุรวมจะไม่ทําการก่อสร้างส่ิงปลกูสร้างหรือสว่นควบใด ๆ ในทรัพย์สินท่ีเช่า และ
จะไม่ทําการแก้ไขดดัแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์สินท่ีเช่าอนัเป็นการทําให้ทรัพย์สินท่ีเช่า
ได้รับความเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคญัของทรัพย์สินท่ีเช่า เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนงัสือจากเซ็นทรัลพระราม 2 ทัง้นี ้เซ็นทรัลพระราม 2 จะ
พิจารณาการให้ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ทัง้นี ้ส่วนก่อสร้าง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง และสิ่ง
ปลกูสร้างดงักลา่วให้ถือเป็นส่วนควบกบัทรัพย์สินท่ีเช่า 

(3) ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบับนีย้ังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
พระราม 2 และผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้ารายอ่ืนท่ีมิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่า
ตามสญัญานี ้ใช้พืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีจอดรถ และพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องของอาคารศนูย์การค้า
ซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทุนรวม โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
นอกจากนี ้ตลอดอายุสญัญาฉบับนี ้กองทุนรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพระราม 2 
และ/หรือเซ็นทรัลพฒันา ใช้งานระบบสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาคารศนูย์การค้า
ในการให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อยท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะ
ของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) ท่ีมิใชผู่้ เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

การประกันภัย 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขและเจตนารมณ์ของสญัญาเช่าหลกัท่ีกําหนดให้เซ็นทรัลพระราม 
2 และเจ้าของท่ีดินตามสัญญาเช่าหลักร่วมกันรับประโยชน์จากการประกันวินาศภัยใน
อาคารและสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเช่าตามสัญญาเช่าหลัก คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้
ดําเนินการเก่ียวกับการประกันภัยและการใช้เงินท่ีได้รับเป็นค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกนัภยั เพ่ือนํามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้
เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของเซ็นทรัลพระราม 2 และเจ้าของท่ีดินตามสัญญาเช่าหลักเม่ือ
สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง ดงัต่อไปนี ้

(1) เซ็นทรัลพระราม 2 จะจัดให้มีการดําเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้ เอาประกันภัยและ
ระบุชื่อกองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยท่ีจัดทําขึน้สําหรับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้โดยคู่สญัญาตกลงจะ
รับผิดชอบร่วมกันสําหรับเบีย้ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวซึ่งแบ่งได้
ตามการครอบครองพืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้า หรือตามสดัส่วนรายได้ (เฉพาะในกรณี
ท่ีเป็น Business Interruption Insurance) แล้วแตก่รณี  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้สญัญาฉบบันีย้ังคงมีผลบงัคบั
ใช้ได้ตอ่ไป ทัง้นีเ้ฉพาะทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนท่ีไม่เสียหายและยงัอยู่ในสภาพท่ีสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดงักล่าวยงัคงเป็นทรัพย์สินท่ีเช่ากันตามสญัญา
ฉบบันีต้อ่ไป 

ทรัพย์สินท ี่ เช่าเสียหาย ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน ” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่
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หรือถกูทาํลาย 
 

รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business 
Interruption Insurance)และ/หรือการประกันภัยอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอา
ประกนัภยัเพ่ิมเติม ด้วยคา่ใช้จ่ายของคู่สญัญาฝ่ายนัน้เองทัง้สิน้ 

(1) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยสําคัญไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
จนไม่อาจใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายตกลงจะสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกนัของคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 
โดยเซ็นทรัลพระราม 2 จะเป็นผู้ ดําเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน 
แผนงาน และงบประมาณท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกันและจะต้องทําการก่อสร้างให้
แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนบัแต่เกิดความเสียหายดงักล่าว รวมถึงจะร่วมกบักองทนุรวมใน
การดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี ้โดย
ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างดงักล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัล
พระราม 2 จะร่วมกนัรับผิดชอบตามสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้า 
ณ เวลาท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าเกิดความเสียหาย โดยคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะต้องนําเงินท่ี
ได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานมาใช้ในการดําเนินการก่อสร้างดงักล่าว และให้ถือ
ว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สญัญาตามสญัญาฉบับนีย้งัคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการ
ก่อสร้างทรัพย์สินใหม่ขึน้มาแทนท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้โดยคู่สญัญาจะ
จัดให้มีการทําสัญญาเช่าทรัพย์สินขึน้ใหม่ (โดยให้มีข้อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบันี)้ ทนัทีท่ีการก่อสร้างดงักล่าวแล้วเสร็จ (แต่ทัง้นีก้องทนุรวม
จะไม่มีภาระหน้าท่ีในการชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่อีกแตอ่ย่างใด) 

(2) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุน
รวมและเซ็นทรัลพระราม 2 มีหน้าท่ีต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าให้คงเดิมตามความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะท่ีเกิดความ
เสียหายดงักล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงิน
ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทุนรวม และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับมาจาก
บริษัทประกนัภยั แล้วแต่กรณี  

(3) เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับการก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า
ดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ 
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกินดงักล่าว ตามสดัส่วน
การครอบครองพืน้ท่ีในขณะนัน้ (สําหรับกรณีตามข้อ (1)) หรือตามพืน้ท่ีคู่สญัญาแต่
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ละฝ่ายครอบครองในขณะท่ีได้รับความเสียหายจริง  (สําหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่
กรณี โดยเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนท่ีกองทุนรวมจะต้อง
รับผิดชอบดงักล่าวแทนกองทนุรวมไปก่อน 

 สําหรับกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้อ (2) กองทุน
รวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่เซ็นทรัลพระราม 2 ภายใน 6 เดือนนบั
แตว่นัท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมทัง้ชดเชยคา่ใช้จ่ายใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัต้นทนุในการกู้ยืมเงิน (Cost of Fund) 
ของเซ็นทรัลพระราม 2ท่ีได้ใช้เพ่ือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยคํานวณจาก
วนัท่ีได้มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวนัท่ีกองทุนรวมได้ชําระเงินให้แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 ทัง้นี ้ เซ็นทรัลพระราม 2 และกองทุนรวมจะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่ง
เงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าว 

 สําหรับกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัสําคญัตามข้อ 
(1) กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดงักล่าวโดย (ก) การชําระคืนเงินทด
รองจ่ายภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีสร้างหรือซ่อมแซม
ขึน้ใหม่เพื่อทดแทนทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบับนีแ้ล้วเสร็จ พร้อมทัง้ชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอัตราเช่นเดียวกับท่ีระบุในวรรคก่อน 
หรือ (ข) การยินยอมลดสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีของกองทนุรวม โดยท่ีกองทนุรวม
ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้แก่เซ็นทรัลพระราม 2 อีก โดยในหลกัการให้สดัส่วนใหม่
ของการครอบครองพืน้ท่ีของกองทนุรวมและเซ็นทรัลพระราม 2 เป็นไปตามจํานวนค่า
ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามท่ีคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายได้ชําระไปหรือตกลงว่าจะ
ชําระในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมขึน้ใหม่ดงักลา่วข้างต้น 

 อนึ่ง ก่อนการใช้สิทธิในข้อ (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมสงวนสิทธิท่ีจะ
เสนอการดําเนินการดงักล่าวเพื่อให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณา
อนมุติัก่อน  

การโอนสทิธ ิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 
 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 และมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอมให้กองทนุรวมนําทรัพย์สิน
ท่ีเช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ท่ีภายในทรัพย์สินท่ีเช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขของสัญญาฉบับนี  ้เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
ศนูย์การค้า โดยไม่ต้องได้รับอนญุาตจากเซน็ทรัลพระราม 2 ก่อน  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 2 - 69 

การเลกิสัญญา พระราม 2 ยกเว้นเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1) เม่ือสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้
กองทนุรวมจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนตามสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกบัส่วน
ควบและอปุกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า รวมทัง้จะส่งมอบ
เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพระราม 2 (ถ้ามี) ให้แก่
เซ็นทรัลพระราม 2 รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทุนรวมได้รับจากผู้ เช่าช่วง
พืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่า 

(2) ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากวนัท่ีสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง กองทุนรวมจะใช้
ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ท่ีส่งมอบได้ และ/หรือไม่
ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน) และไม่รวมถึงเงินประกนัการเช่าท่ีกองทุนรวมได้รับไว้ล่วงหน้า) 
ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้ก่อนและในวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงให้แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 และเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยกองทุนรวมในเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ซึง่กองทนุรวมได้ชําระไปอนัเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สินท่ีเช่าสําหรับระยะเวลาภายหลงัจาก
ท่ีสัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลงให้แก่กองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเซ็นทรัล
พระราม 2 ได้รับแจ้งจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(3) ในกรณีท่ีสัญญาเช่าฉบับนีส้ิน้สุดลงด้วยเหตุใด ๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลังจาก
สัญญาเช่าฉบับนีส้ิ น้สุดลงกองทุนรวมจะให้ความช่วยเหลือตามคําร้องขอท่ี
สมเหตสุมผลจากเซ็นทรัลพระราม 2 ในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่า
มาทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีกับเซ็นทรัลพระราม 2 ใหม่พร้อมทัง้ส่งมอบเงินประกนัการเช่าท่ี
กองทนุรวมได้รับไว้จากผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าก่อนวนัทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีฉบบัใหม่
ดงักล่าว (ภายหลงัจากท่ีได้หกัค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้ เช่าพืน้ท่ี
แต่ละราย (ถ้ามี))ให้แก่เซ็นทรัลพระราม 2 (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ ๆ) 
หรือคืนให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ ๆ (หากผู้ เช่าพืน้ท่ีไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดังกล่าวกับ
เซ็นทรัลพระราม 2 อีกต่อไป) แล้วแตก่รณีทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินการ
ดงักล่าวเซน็ทรัลพระราม 2 จะเป็นรับผิดชอบ (เว้นแต่กรณีท่ีสญัญาเช่าฉบบันีสิ้น้สดุลง
โดยเป็นผลจากการท่ีกองทนุรวมเป็นฝ่ายผิด) 

เงื่อนไขพ ิเศษ (1) บรรดาพืน้ท่ีใด ๆ ภายในบริเวณศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ท่ีไม่ได้รวมอยู่
ในทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีแ้ละพืน้ท่ีดงักล่าวยงัเป็นกรรมสิทธ์ิของเซ็นทรัล
พระราม 2 หากภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีพืน้ท่ีดงักล่าวพร้อมท่ีจะนํามาให้
เช่าแก่บคุคลใด ๆ เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงท่ีจะเสนอพืน้ท่ีดงักล่าวเพ่ือให้กองทนุรวม
พิจารณาลงทุนตามราคาท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกันโดยอ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ย
ตามท่ีผู้ประเมินราคาท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเสนอกําหนดซึ่งผู้ประเมินราคาดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้ ประเมินราคาท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. และคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสิทธิเสนอฝ่ายละหนึง่ราย และหากกองทนุ
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รวมประสงค์ท่ีจะเช่าพืน้ท่ีดังกล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 2 กองทุนรวมจะต้องแสดง
ความจํานงในการลงทุนต่อเซ็นทรัลพระราม 2 เป็นลายลกัษณ์อักษรภายใน 1 เดือน 
และจะดําเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันท่ี
กองทนุรวมได้แจ้งความจํานงในการลงทนุแก่เซ็นทรัลพระราม 2 โดยบรรดาค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมใด ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของเซ็นทรัลพระราม 2) ท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวให้เป็นภาระของกองทนุ
รวมทัง้สิน้ แต่หากกองทนุรวมไม่ได้แจ้งความจํานงภายในระยะเวลาดงักล่าว เซ็นทรัล
พระราม 2 สามารถเสนอขาย โอน และให้เช่าพืน้ท่ีดงักลา่วแก่บคุคลภายนอกได้  

ทัง้นี  ้การเสนอให้กองทุนรวมพิจารณาลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่จํากัดสิทธิของ
เซ็นทรัลพระราม 2 ในการจัดหาผลประโยชน์ตามทางการค้าปกติในพืน้ท่ีดังกล่าว
ระหวา่งระยะเวลาที่กองทนุรวมกําลงัพิจารณาลงทนุและดําเนินการระดมทนุเพ่ือนํามา
ลงทนุในพืน้ท่ีดงักล่าว 

(2) หากเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ดําเนินการพัฒนาพืน้ท่ีด้านหลงัโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ซึง่ปัจจบุนัไม่ได้เป็นทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้เพ่ือให้เป็นพืน้ท่ีค้า
ปลีก (Retail Property) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ได้
ดําเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวแล้วเสร็จ เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงท่ีจะ
เสนออสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื่อให้กองทนุรวมพิจารณา ลงทุนตามราคาท่ีคู่สญัญา
ได้ตกลงกันโดยอ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ยตามท่ีผู้ประเมินราคาท่ีคู่สญัญาแต่ละ
ฝ่ายเสนอกําหนดซึ่งผู้ ประเมินราคาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่มีช่ืออยู่ใน
บญัชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายมีสิทธิ
เสนอฝ่ายละหนึ่งราย หากกองทุนรวมประสงค์ท่ีจะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 
กองทุนรวมจะต้องแสดงความจํานงในการลงทุนต่อเซ็นทรัลพระราม 2 เป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายใน 1 เดือน และจะดําเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นบัจากวนัท่ีกองทนุรวมได้แจ้งความจํานงในการลงทนุแก่เซ็นทรัล
พระราม 2 ทัง้นี ้บรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของเซ็นทรัลพระราม 2) ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ดงักล่าวให้เป็นภาระของกองทุนรวมทัง้สิน้ แต่หากกองทุนรวมไม่ได้แจ้งความจํานง
ภายในระยะเวลาดงักล่าว เซ็นทรัลพระราม 2 สามารถนําพืน้ท่ีดงักลา่วไปหาประโยชน์ 
หรือขาย โอน หรือให้เช่าแก่บคุคลภายนอกได้  

นอกจากนี ้การเสนอให้กองทนุรวมพิจารณาลงทนุดงักลา่วข้างต้นจะไม่จํากดัสิทธิของ
เซ็นทรัลพระราม 2 ในการจัดหาผลประโยชน์ตามทางการค้าปกติในพืน้ท่ีดังกล่าว
ระหวา่งระยะเวลาที่กองทนุรวมกําลงัพิจารณาลงทนุและดําเนินการระดมทนุเพ่ือนํามา
ลงทนุในพืน้ท่ีดงักล่าว 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้เข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัล
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พระราม 2 ตามท่ีระบุไว้ในสญัญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ให้
หน้าท่ีของกองทุนรวมในการส่งมอบท่ีดินท่ีเช่าช่วง อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
รวมทัง้อปุกรณ์อาคารและสิ่งปลกูสร้างท่ีใช้ในการดําเนินกิจการของโครงการทัง้หมด 
รวมทัง้งานระบบใด ๆ (ถ้ามี) คืนแก่เซ็นทรัลพระราม 2 ตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและ
สญัญาฉบบันี ้ระงบัลงโดยท่ีกองทุนรวมไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 และไม่ถือว่ากองทุนรวมปฏิบตัิผิดสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้เซ็นทรัลพระราม 2 
รับทราบและยินยอมให้กองทนุรวมส่งมอบท่ีดินท่ีเช่าช่วง อาคารและส่ิงปลกูสร้างต่าง 
ๆ รวมทัง้อปุกรณ์อาคารและสิ่งปลกูสร้างท่ีใช้ในการดําเนินกิจการของโครงการทัง้หมด
ให้แก่เจ้าของท่ีดินตามข้อกําหนดแห่งสัญญาเช่าท่ีดิน 90 ไร่ 2 งาน 9.3 ตารางวา 
ระหวา่งเซน็ทรัลพระราม 2 กบัเจ้าของท่ีดิน 

 
(1.3)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

ผู้ขาย เซน็ทรัลพระราม 2 

ผู้ซ ือ้  กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้ขาย อุปกรณ์ตกแต่งทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดท่ีใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการอาคาร
ศูนย์การค้า ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของอาคาร
ศนูย์การค้า หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคารศนูย์การค้า และ/หรือบริเวณภายในพืน้ท่ีเช่าของผู้
เช่าพืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้า รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี ) แต่ทัง้นี ไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

เงื่อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้
ขาย 

(1)  กองทุนรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัลพัฒนา และผู้ เช่าพืน้ท่ีใน
อาคารศนูย์การค้ารายอ่ืนท่ีมิได้เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารศนูย์การค้าจากกองทนุรวมใช้
ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินเป็นการทัว่ไปตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพนัท่ีมีอยู่ก่อน หรือ
ตามท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนัไว้ โดยกองทนุรวม เซ็นทรัลพฒันา เซ็นทรัลพระราม 2 จะ
ร่วมกนัรับผิดชอบภาระคา่ใช้จ่ายสําหรับทรัพย์สินร่วมกนัตามท่ีจะได้ตกลงกนัต่อไป 

(2)  ในกรณีท่ีสญัญาเช่าสิน้สดุลง กองทนุรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายกนัตาม
สัญญาฉบับนีห้รือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้แก่
เซ็นทรัลพระราม 2 ตามสภาพของทรัพย์สินท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ ทัง้นี ้
เฉพาะในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันท่ีกองทุนรวมประสงค์จะจําหน่าย
ทรัพย์สินดงักล่าวเท่านัน้ หรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารในเวลาดงักล่าว 
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ในราคาตามบญัชีของทรัพย์สินดงักล่าวหกัด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลา 5 
ปี หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

 
(1.4)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตัง้สทิธ ิและการกระทาํการโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

คู่สัญญา เซน็ทรัลพฒันาและกองทนุรวม 

การใช้ชื่อ  และ/หรือ
เครื่ องหมายการค้า 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีเซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้
ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมตามสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และตราบเท่าท่ีกองทุนรวม
ยังคงลงทุนในโครงการ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมให้กองทุนรวมใช้ช่ือ และ/หรือ
เคร่ืองหมายการค้า และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด
ท่ีใช้ในการสื่อความหมายให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใจว่าทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมี
ไว้นัน้ เป็นทรัพย์สินของเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
โครงการ ทัง้นี ้ให้รวมถึงช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/
หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับศนูย์การค้าท่ีเซ็นทรัลพัฒนาและ
บริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันาจะได้มีในอนาคตด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันา หรือบุคคลหรือนิติบคุคลท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบติั
หน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ไม่ได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมตาม
สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อีกต่อไป กองทนุรวมจะดําเนินการระงบัการใช้ช่ือ 
และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือตราสัญลักษณ์  และ/หรือรูปภาพ และ/หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนใดดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือนนับจากวนัท่ีเซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนไม่ได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม 

การถอืห ุ้นในเซน็ทรัล 
พระราม 2 

ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 2 ยงัมีผลใช้บงัคบั เซ็นทรัลพฒันาตกลงจะ
ไม่ ขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งหุ้ นของเซ็นทรัลพระราม 2 ท่ี
เซ็นทรัลพัฒนาถืออยู่ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้ นใน
เซ็นทรัลพระราม 2 ไว้ในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
เซน็ทรัลพระราม 2 ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว 

การควบคุมให้มีการ
ปฏบิัตติามสัญญา 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงควบคมุ ดแูลและดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นในการป้องกันและเยียวยา 
เพ่ือให้เซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรือบริษัทในเครืออื่นใดท่ีเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เพ่ือหาประโยชน์ ปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในสญัญา
ท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นคู่สัญญากับกองทุนรวมอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
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สญัญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 2 สญัญาซือ้ขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสญัญาอ่ืนใดท่ี
เก่ียวเน่ืองและเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนรวมในอสงัหาริมทรัพย์ของเซ็นทรัลพัฒนา 
และ/หรือเซ็นทรัล พระราม 2 และ/หรือบริษัทท่ีเซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเซ็นทรัลพัฒนาจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและ
เยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพื่อมิให้เซน็ทรัลพระราม 2 ผิดนดั 
กระทําการฝ่าฝืนเง่ือนไข หรือก่อให้เกิดเหตแุห่งการเลิกสญัญา หรือกระทําผิดข้อสญัญาใด 
ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าท่ีดินเนือ้ท่ี 90 ไร่ 2 งาน 9.3 ตารางวา ระหว่างเซ็นทรัล
พระราม 2 กบัเจ้าของท่ีดิน (สญัญาเช่าหลกั) จนเป็นเหตใุห้กองทนุรวมต้องใช้สิทธิในการ
สวมสิทธิตามสญัญาเช่าหลกัตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมยงัคงลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสิทธิ
การเช่าช่วงในท่ีดินดงักลา่ว 

 
(1.5) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาจาํนําตราสารหลักประกัน  

คู่สัญญา กองทนุรวม เซน็ทรัลพฒันาและเซน็ทรัลพระราม 2 

ตราสารหลักประกัน หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทยธนรัฐ (TMBAM Treasury Money Fund) และ/หรือ
หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอ่ืนใดท่ี เป็นท่ียอมรับของกองทนุรวม 

เงื่อนไขการจาํน ํา เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงจํานําตราสารหลักประกันท่ีถืออยู่ใน
มลูค่าไม่น้อยกว่าผลรวมของค่าเช่าท่ีดินท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระแก่เจ้าของท่ีดิน
ตามสญัญาเช่าหลกัสําหรับระยะเวลา 24 เดือนข้างหน้า ไว้แก่กองทุนรวม เพ่ือประกนัการ
เรียกเก็บเงินในกรณีท่ีกองทุนรวมจะต้องชําระหนีใ้ด ๆ ตามสญัญาเช่าหลกัแทนเซ็นทรัล
พระราม 2 ทัง้นี ้รวมถึงหนีค้่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องชําระ
ให้แก่เจ้าของท่ีดินตามสัญญาเช่าหลกัซึ่งเป็นจํานวนเทียบเท่ากับผลรวมค่าเช่าท่ีดิน 24 
เดือน รวมทัง้ค่าอุปกรณ์ต่อไปนีด้้วย ได้แก่ (1) ดอกเบีย้ (2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่
ชําระหนี ้(3) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจํานํา (4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือรักษาทรัพย์สินซึ่ง
จํานํา (5) ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอนัเกิดแต่ความชํารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สิน
จํานําซึง่ไม่เห็นประจกัษ์ 

เงื่อนไขการปลดจาํน ํา (1) ในกรณีท่ีตราสารหลกัประกันท่ีจํานําไว้ตามสัญญานีค้รบกําหนดชําระเงินตามตรา
สาร กองทนุรวมตกลงท่ีจะปลดจํานําในตราสารหลกัประกนัฉบบันัน้ภายในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับเงินตามตราสาร
หลักประกันในวันท่ีตราสารหลักประกันครบกําหนดชําระเงิน ทัง้นีเ้ซ็นทรัลพัฒนา 
และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้องนําเอาตราสารหลักประกันฉบับใหม่มาจํานํา
แทนท่ีตราสารหลักประกันฉบับเดิมนัน้อย่างน้อย 1 วนัทําการก่อนวันท่ีมีการปลด
จํานําตราสารหลกัประกนัฉบบัเดิม ทัง้นี ้เพ่ือรักษามลูค่าหลกัประกนัตามสญัญานี ้
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(2) ในการปลดจํานําตราสารหลกัประกนัตามสญัญานี ้กองทนุรวมจะมีหนงัสือปลดจํานํา
ตา่งหาก หรือสลกัหลงัในตราสารนัน้ให้ปรากฏข้อความว่าได้ปลดจํานําให้ก็ได้ รวมถึง
จดัทําหรือลงนามในเอกสารหรือตราสารใด ๆ อนัเป็นการเพ่ิมเติม และส่งมอบตราสาร
นัน้ให้แก่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 เพื่อให้การปลดจํานําตราสาร
หลกัประกนัตามความของสญัญานีเ้ป็นไปโดยถกูต้องและสมบรูณ์ตามกฎหมาย ทัง้นี ้
ภายใน 5 วันนับจากวันท่ีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 มีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะร้องขอให้กองทุนรวมดําเนินการปลดจํานําตราสารหลักประกันตาม
สญัญาฉบบันี ้หรือนบัแต่วนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้ผลใช้บงัคบั 

(3) ในกรณีท่ีมีดอกผลใด ๆ เกิดขึน้จากตราสารหลักประกันท่ีได้จํานําไว้ตามสัญญานี ้
หากเป็นกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนัดชําระหนีค้่าเช่าท่ีกองทุนรวมได้ชําระให้แก่
เจ้าของท่ีดินตามสัญญาเช่าหลักไปแทนเซ็นทรัลพระราม 2 ตามข้อกําหนดและ
เง่ือนไขในสญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการซึ่งกองทนุรวมมีสิทธิบงัคบัจํานําตรา
สารหลกัประกันได้ กองทุนรวมจะมีสิทธิได้รับดอกผลดงักล่าวโดยคํานวณนบัตัง้แต่
วนัท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนดัดงักล่าว ทัง้นี ้กองทนุรวมจะนําดอกผลที่ได้รับดงักล่าว
ไปชําระหนีท่ี้เซ็นทรัลพระราม 2 มีตอ่กองทนุรวม และหากดอกผลดงักล่าวยงัเหลืออยู่
จากการชําระหนีเ้ท่าใด กองทุนรวมจะส่งคืนให้แก่เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือเซ็นทรัล
พระราม 2 ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนัท่ีกองทุนรวมได้รับหนังสือบอกกล่าวจาก
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 หากเป็นกรณีท่ีนอกเหนือจากกรณี
ดงักล่าว เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือเซน็ทรัลพระราม 2 มีสิทธิท่ีจะได้รับดอกผลจากการ
ถือตราสารหลกัประกนัดงักล่าว 

(4) หากเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับดอกผลดังกล่าวไว้ เซ็นทรัล
พฒันา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 จะส่งมอบดอกผลดงักล่าวคืนให้แก่กองทุนรวม
ตามสิทธิท่ีกองทนุรวมจะพึงได้รับจากการถือตราสารหลกัประกนัภายใน 3 วนัทําการ
นบัแต่วนัท่ีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ได้รับหนงัสือบอกกล่าวจาก
กองทนุรวม  
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2.8.2.2 โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

(2.1)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าท ี่ดนิโครงการเซ ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้ ให้เช่า เซน็ทรัลพระราม 3 

ผู้ เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 53132 และเลขท่ี 53133 เลขท่ีดิน 379 และ 380 ตามลําดับตัง้อยู่ท่ี
ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานครมีเนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 
44.6 ตารางวา  

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลานบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้จนถึงวนัท่ี 15 
สงิหาคม 2578 

สทิธ ิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี  ้เซ็นทรัลพระราม 3 
ยินยอมให้คํามัน่แก่กองทนุรวม โดยจะให้กองทุนรวมมีสิทธิต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 2 ครัง้ 
โดยในแตล่ะครัง้จะมีช่วงระยะเวลาการเช่าครัง้ละ 30 ปี  

เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

(1) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไป กองทุนรวมจะต้อง
แจ้งให้เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันครบกําหนด
ระยะเวลาการเช่าของระยะเวลาการเช่าดังกล่าว ทัง้นี ้การท่ีกองทุนรวมมิได้แจ้งให้
เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการใช้สิทธิในการต่ออายุ
สญัญาไม่ว่าครัง้ใด ๆ ภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าวข้างต้น มิให้ถือว่าเป็นการสละ
สทิธิของกองทนุรวมในการใช้สิทธิตอ่อายสุญัญาภายใต้สญัญาข้อนีไ้ม่ว่าในครัง้ใด ๆ 

(2) เพ่ือเป็นการตอบแทนการให้คํามัน่ของเซน็ทรัลพระราม 3 ดงักลา่ว กองทนุรวมได้ตกลง
วางเงินมัดจําไว้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 สําหรับการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่าภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดข้างต้น ซึ่งหากกองทุนรวมใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่า ให้ถือ
วา่เงินมดัจําดงักล่าวเป็นอตัราคา่เช่าสําหรับระยะเวลาการเช่านัน้ ๆ หากกองทนุรวมไม่
ใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าใด ๆ กองทุนรวมยินยอมให้
เซ็นทรัลพระราม 3 ริบมัดจําทัง้จํานวนท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด แต่หากกองทุนรวมไม่ได้ใช้
สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าโดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม เซ็นทรัลพระราม 3 
ยินยอมจะคืนเงินมดัจําในจํานวนท่ีเหลืออยู่ทัง้จํานวน  

ค่าเช่า (1) กองทนุรวมได้ชําระคา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จํานวนในวนัจดทะเบียนสญัญาฉบบันี ้

(2) กองทุนรวมได้วางเงินมัดจําไว้ให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 ในวนัจดทะเบียนเพื่อเป็นการ
ตอบแทนการท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้คํามัน่แก่กองทนุรวมในการต่อระยะเวลา
การเช่าได้อีก 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปีตามรายละเอียดท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา ทัง้นี ้ให้ถือวา่เงิน
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มดัจําตามจํานวนท่ีกําหนดไว้นัน้เป็นค่าเช่าตามท่ีกําหนดไว้ในข้อนีด้้วยเม่ือกองทนุรวม
ได้ใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาเช่าในแต่ละช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้โดย
ให้ถือว่ากองทุนรวมได้ชําระค่าเช่าทัง้จํานวนในวันจดทะเบียนของการเช่าในแต่ละ
ช่วงเวลานัน้ ๆ 

หน้าท ี่ของกองทุนรวม (1) กองทนุรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่าหรือกระทําการใด 
ๆ ทัง้ปวง เพื่อให้ทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดี หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วตัถปุระสงค์ดงัท่ีระบุไว้ในสญัญานีต้ลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวม 

(2) กองทนุรวมจะไม่ทําการก่อสร้างส่ิงปลกูสร้างหรือส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินท่ีเช่า และ
จะไม่ทําการแก้ไขดดัแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์สินท่ีเช่าอนัเป็นการทําให้ทรัพย์สินท่ีเช่า
ได้รับความเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของทรัพย์สินท่ีเช่า เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนงัสือจากเซ็นทรัลพระราม 3 ทัง้นี ้เซ็นทรัลพระราม 3 จะ
พิจารณาการให้ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร โดยให้สว่นท่ีก่อสร้าง ตอ่เติม แก้ไข ดดัแปลง สิ่งปลกู
สร้างดงักลา่วเป็นสว่นควบกบัทรัพย์สินท่ีเช่า 

(3) ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบับนีย้ังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
พระราม 3 บริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั และผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้า
รายอื่นท่ีมิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญานีใ้ช้พืน้ท่ีจอดรถ ถนนรอบอาคาร
ศนูย์การค้าและพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องของอาคารศนูย์การค้าซึง่เป็นทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทนุ
รวม โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั 

หน้าท ี่ของเซน็ทรัล
พระราม 3 

ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี ้เซ็นทรัลพระราม 3 จะดํารงไว้ซึง่อตัราสว่นของหนีส้ินต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ท่ีได้ผ่านการ
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีแล้วเป็นอตัราส่วนไม่เกิน 3:1 เว้นแต่กองทนุรวมจะ
ยินยอมเป็นประการอ่ืน 

ในการนี ้เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงส่งมอบงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ให้แก่กองทุน
รวมภายใน 45 วนันบัแต่วนัสิน้ไตรมาส (งบภายใน) หรือส่งมอบงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัทํา
การสุดท้ายของปีบัญชีท่ีได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้ สอบบัญชีแล้วให้แก่
กองทุนรวมภายใน 7 วันท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ได้รับงบการเงินดังกล่าวจากผู้ สอบบัญชี
แล้วแต่กรณี 

โดยท่ีเพ่ือประโยชน์ของข้อนี ้ 

“ส่วนของผู้ ถ ือห ุ้น” หมายถึงส่วนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผู้ สอบบัญชีซึ่งรวมถึงทุนชําระแล้วกําไรสะสมทัง้ท่ีจัดสรรและยังไม่ได้
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จดัสรรส่วนเกินทนุต่าง ๆ เช่นส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรส่วนเกินทนุ (ต่ํากว่า
ทนุ) จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าของเงินทุนเป็นต้นโดยไม่รวมถึงผลกระทบจากหนีส้ินภาษี
เงินได้รอการตดับญัชีซึง่รับรู้ในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 

“หนีส้ ินสุทธ ิ” หมายถึงหนีสิ้นทัง้หมดท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผู้สอบบญัชีซึ่งรวมถึงเงินกู้ ยืมจากธนาคารสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ภาษีค้างชําระและเงินค้าง
ชําระกับเจ้าหนีร้ายอ่ืนภาระคํา้ประกัน อาวลั หรือก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกัน
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ หกัด้วย (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ซึ่งรวมถึง
ตั๋วเงินฝากสถาบันการเงิน) (2) รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Income) ของเซ็นทรัล
พระราม 3 

คาํรับรองของเซ ็นทรัล
พระราม 3 

(1) ตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่านี ้เซ็นทรัลพระราม 3 จะไม่ขาย จําหน่าย หรือโอนด้วย
วิธีการใด ๆ ซึง่กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่บคุคลใด ๆ  

(2) ตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี ้เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงจะไม่ โอน จําหน่าย หรือ
ก่อภาระผูกพัน หรือก่อให้เกิดสิทธิอ่ืนใดในทรัพย์สินท่ีเช่า ซึ่งเป็นการทําให้เสื่อมสิทธิ 
หรือรอนสิทธิของกองทนุรวมในการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

หลักประกันการปฏบิัต ิ
ตามสัญญา 

เพ่ือเป็นการประกันการปฏิบัติหน้าท่ีใด ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ภายใต้สัญญาเช่าฉบับนี ้
เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงจะจดัให้มีหลกัประกนั โดยการจดทะเบียนจํานองทรัพย์สินท่ีเช่า
แก่กองทนุรวมเพ่ือประกนัการชําระหนี ้การปฏิบติัตามสญัญานี ้และค่าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจ
เกิดมีขึน้เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้คา่ขาดประโยชน์จากการท่ีกองทนุ
รวมไม่สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าในการหาผลประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์แห่งสญัญาฉบบันี ้ 

ในกรณีท่ีมีเหตผิุดนดัโดยเซ็นทรัลพระราม 3 ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้และกองทนุรวม
ไม่สามารถใช้สิทธิซือ้ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ หรือกรณีท่ีกองทุนรวมพิจารณาประกอบกับ
ความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปอย่างน้อย 2 ราย
แล้วเห็นว่าการใช้สิทธิในการซือ้ทรัพย์สินท่ีเช่าดงักล่าวมีความเสี่ยงท่ีกองทนุรวมจะถูกเพิก
ถอนการซือ้ขายได้ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้กองทนุรวมบงัคบัหลกัประกนัท่ีให้ไว้เพ่ือ
ชําระหนีท่ี้คงค้าง รวมถึงค่าเสียหายใดท่ีกองทุนรวมได้รับเน่ืองจากการผิดสัญญาของ
เซน็ทรัลพระราม 3 

การโอนสทิธ ิการเช่า
และการให้เช่า 

เว้นแต่เซ็นทรัลพระราม 3 จะให้ความยินยอมเป็นประการอ่ืน ภายในระยะเวลาการเช่าตาม
สญัญาฉบับนี ้กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่านีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
ออกให้เช่าช่วงแก่บคุคลใด ๆ หรือให้บคุคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด 
ๆ ท่ีทําให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่า หรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่า
ทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นให้แก่บคุคลใด ๆ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 2 - 78 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 
 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบใุนกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้
สญัญาเช่าอาคาร หรือสญัญาเช่าพืน้ท่ี หรือสญัญาจํานอง หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ใน
สญัญานี ้และเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบติัให้ถกูต้องตาม
สญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิดสญัญานัน้ หรือ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั  

(2) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ปฏิบัติผิดเง่ือนไขของสัญญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผูกพัน 
หรือภาระหนีส้ินอ่ืนใดกบับคุคลใด ๆ ก็ตาม ซึง่รวมกนัมีมลูค่าเกินกวา่กึ่งหนึง่ของมลูค่า
ของส่วนของผู้ ถือหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 3 และเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถแก้ไข
เหตุดังกล่าวให้เสร็จสิน้ภายใน 180 วันนับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว เว้นแต่เซ็นทรัลพระราม 3 สามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์
อักษรจนเป็นท่ีพอใจแก่กองทุนรวมได้ว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ซึ่งจะนําเซ็นทรัลพระราม 3 ไปสู่
สภาวะล้มละลาย และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิใด ๆ ของ
กองทนุรวมตามสญัญาฉบบันี ้ 

(3) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรือ
อยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของ
เซ็นทรัลพระราม 3 ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามี
ผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพระราม 3 ในการชําระหนี ้หรือปฏิบัติตาม
สญัญานี ้

(4) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถดํารงอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ เป็นเจ้าของ
ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้และไม่สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าวภายใน 180 วัน 
หรือไม่สามารถพิสูจน์ให้กองทุนรวมยอมรับได้ว่าไม่มีเหตุท่ีเป็นผลกระทบต่อสถานะ
ของเซน็ทรัลพระราม 3 กองทนุรวมมีสิทธิเลกิสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที 

(5) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํา
รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาภายใน 60 วนันับจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีท่ีการไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากการท่ี
เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการกองทนุรวม 

(6) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

(7) คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา  
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(8) (ก) ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบถึงการเลิกกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้ว  

 (ข) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงักล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนา และบุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม(ทัง้นี  ้“บุคคลที่
เก ี่ ยวข้อง” หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สน. 8/2544 เร่ือง บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ฉบบัลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 
2544 และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)) 

(9) ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิก
กองทนุรวมโดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 3 และกองทนุรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัล
พระราม 3 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยท่ีคู่สญัญาทัง้
สองฝ่ายมีหน้าท่ีร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีร่วมกันเพ่ือไม่ให้สัญญา
ฉบบันีร้ะงบัโดยผลจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคาํสัง่ของหน่วยงานใด 
ๆ ของรัฐ เท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายหรือคําสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐท่ีมีผลใช้บงัคบั
อยู่ในขณะนัน้ เช่น การจดัตัง้หรือจดัหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีกองทุน
รวมมีอยู่ตามสญัญาฉบบันีแ้ล้วก็ตาม2 

(10) เซ็นทรัลพระราม 3 ได้หยุดประกอบกิจการทัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญ ซึ่งทําให้
กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้อย่างมีนยัสําคญั 

(11) ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพ่ือการ
เวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืน ๆ 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 
 

(1) ในกรณีท่ีเกิดเหตผิุดนดัหรือเหตแุห่งการเลิกสญัญาดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้
สัญญาเช่าอาคาร หรือสัญญาเช่าพืน้ท่ี หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้
(เฉพาะกรณี ท่ีมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ และ/หรือความสมบูรณ์ทาง
กฎหมายในสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทนุรวมตามสญัญาดงักล่าวอย่างมี
นยัสําคญั รวมถึงการไม่ปฏิบติัตามสญัญาในข้อท่ีเก่ียวกบัการให้หลกัประกนัการ
ปฏิบติัตามสญัญาตามท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้รวมทัง้การประกนัภยั ทรัพย์สินท่ี
เช่าเสียหายหรือถูกทําลาย การให้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และการ

                                                         
2 หมายเหตุ: กองทุนรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพระราม 3 ในการโอนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันีใ้ห้แก่กองทรัสต์แล้วเมื่อเดือน

ตลุาคม 2560 โดยจะไมใ่ห้ถือวา่การที่สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลกิกองทนุรวมเน่ืองจากการแปลงสภาพเป็นเหตผุิดนดัตามสญัญาฉบบันี ้ 
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เสนอสิทธิในการเช่าพืน้ท่ีแก่กองทุนรวมก่อน ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร
และสญัญาเช่าพืน้ท่ี) 

(ข) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ ยืมเงิน หรือภาระ
ผูกพัน หรือภาระหนีสิ้นอ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 3 ถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การ
ชําระบญัชี หรือมีการร้องขอให้ฟืน้ฟกิูจการ รวมทัง้ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่
สามารถดํารงอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ เป็นเจ้าของได้ และในกรณีท่ีเซ็นทรัล
พระราม 3 ได้หยุดประกอบกิจการทัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคญั ซึ่งทําให้กองทนุ
รวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้อย่างมีนยัสําคญั  

(ค) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่ทําการจดทะเบียนต่ออายุสัญญาเช่าให้กองทุน
รวมตามคํามั่นท่ีได้ให้ไว้ในสญัญานี ้สญัญาเช่าอาคาร หรือสัญญาเช่าพืน้ท่ี ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวได้ โดยไม่ได้เกิดจาก
การท่ีกองทนุรวมไม่ปฏิบติัหน้าท่ี หรือปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญาดงักล่าวผิดพลาด  

เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้สิทธิแก่กองทุนรวม (หรือบุคคลอ่ืนใดตามท่ีกองทุนรวม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากเซ็นทรัลพระราม 3) ในการซือ้ทรัพย์สินท่ีเช่าและ
อาคารศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในส่วนท่ีอยู่ภายใต้สิทธิ
ครอบครองของกองทุนรวมตามสญัญาฉบบันี ้สญัญาเช่าอาคาร และสญัญาเช่าพืน้ท่ี 
ในขณะท่ีมีการใช้สิทธิดังกล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 3 เพ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมกัน
ระหว่างกองทุนรวมกับเซ็นทรัลพระราม 3 ตามสัดส่วนการครอบครองพืน้ท่ีอาคาร
ศนูย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ณ เวลาท่ีกองทนุรวมใช้สิทธิใน
การซือ้ดงักล่าว โดยกองทนุรวมจะแจ้งการใช้สิทธิซือ้ทรัพย์สินท่ีเช่าให้เซ็นทรัลพระราม 
3 ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

หากการใช้สิทธิท่ีจะซือ้ดงักล่าวไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 
45 วนั โดยมิใช่ความผิดของกองทุนรวม หรือกรณีท่ีกองทุนรวมพิจารณาประกอบกับ
ความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปอย่างน้อย 2 
รายแล้วเห็นว่าการใช้สิทธิดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเส่ียงแก่กองทุนรวมในการท่ีจะ
ถูกเพิกถอนการซือ้ขายดังกล่าวได้ภายหลัง กองทุนรวมสงวนสิทธิบังคับจํานอง
ทรัพย์สินท่ีเช่าตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาตามท่ีระบุ
ไว้ในสัญญาฉบับนี  ้สัญญาเช่าอาคาร และสัญญาเช่าพืน้ท่ี ทัง้นี  ้เพ่ือชดเชยค่าเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีคงเหลือ เงินมดัจํา รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัลพระราม 
3 ได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ รวมถึงค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผุิดนดันัน้
เกิดขึน้ โดยการคํานวณค่าเสียหายในเบือ้งต้นให้ใช้ฐานในการคํานวณจากค่าขาด
ประโยชน์จากการท่ีกองทนุรวมไม่สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้สญัญา
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เช่าอาคาร และสญัญาเช่าพืน้ท่ีได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว รวมถึง
การใช้สิทธิในการต่อสัญญาฉบับนีด้้วย ซึ่งจะอ้างอิงจากรายงานการประเมินค่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าครัง้ล่าสดุ ซึ่งจัดทําโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมท่ีอยู่
ในบญัชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.  

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้คํานวณราคาในการใช้สิทธิซือ้ทรัพย์สินดงักล่าวข้างต้น 
จากมูลค่าการเช่าท่ีกองทุนรวมชําระไว้ล่วงหน้าท่ีคงเหลือตามสดัส่วนระยะเวลาการ
เช่าท่ีเหลืออยู่ รวมทัง้เงินมัดจําท่ีกองทุนรวมได้ชําระให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 (ถ้ามี) 
และให้กองทุนรวมชําระราคาค่าซือ้ทรัพย์สินดังกล่าว โดยการหักกลบลบหนีก้ับ
เซ็นทรัลพระราม 3 ตามมลูค่าดงักล่าว โดยกองทนุรวมไม่ต้องชําระเงินค่าซือ้ทรัพย์สิน
เพ่ิมเติมแตอ่ย่างใด  

ภายหลงัจากการใช้สิทธิในการซือ้ทรัพย์สินข้างต้น หากกองทนุรวมมีความประสงค์จะ
ซือ้พืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าในส่วนท่ีเหลือท่ีมิใช่ทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันีใ้น
ขณะนัน้ (ซือ้ทัง้หมด) และกองทุนรวมสามารถระดมทุนเพ่ือชําระราคาทรัพย์สิน
ดงักล่าวได้ คู่สญัญาตกลงให้ซือ้ขายทรัพย์สินดงักล่าว ในราคาท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
จะได้ตกลงกนัโดยอ้างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ยตามท่ีผู้ประเมินราคาอย่างน้อย 2 ราย
ท่ีคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายเสนอกําหนดซึง่ผู้ประเมินราคาดงักลา่วจะต้องเป็นผู้ประเมินราคา
ท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และคู่สญัญาแต่
ละฝ่ายมีสิทธิเสนออย่างน้อยฝ่ายละ 1 ราย แต่อย่างไรก็ตาม ราคาท่ีจะซือ้ดังกล่าว
จะต้องไม่สูงกว่าท่ีได้จากรายงานประเมินค่าต่ําสุดเกินร้อยละ 20 ของราคาท่ีได้จาก
รายงานการประเมินค่าดังกล่าว เว้นแต่กฎ ประกาศหรือข้อกําหนดของสํานักงาน 
ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดงักล่าว กองทนุรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ เว้นแต่ภาษีเงินได้
นิติบคุคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) เซน็ทรัลพระราม 3 จะเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 

(2) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้
สญัญาเช่าอาคาร หรือสญัญาเช่าพืน้ท่ี หรือสญัญาจํานอง หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ใน
สญัญานี ้ และเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทนุรวมไม่ปฏิบติัหน้าท่ีหรือ
ปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบติับกพร่องต่อหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้กองทนุรวมจะ
เรียกคา่เสียหายจากเซน็ทรัลพระราม 3 จากเหตดุงักล่าว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบั
นีส้ิน้สดุลง 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํา
รับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีเซ็นทรัลพฒันา 
(หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ไม่ปฏิบติัหน้าท่ี 
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หรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ี เซ็นทรัลพระราม 3 จะเรียก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมเน่ืองจากเหตุดังกล่าว โดยให้ถือว่าไม่มีผลทําให้สัญญา
ฉบบันีส้ิน้สดุลง 

(4) ในกรณีท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้คู่สญัญาตก
ลงเลิกสญัญา หรือมีการเลิกกองทนุรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ หรือใน
กรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งให้เลิก
กองทุนรวม ให้ถือว่าสญัญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง
ได้ เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พฒันา และบุคคลท่ีเก่ียวข้องร่วมกันลงมติให้เลิกกองทุนรวม  ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี ้
สิน้สดุลง โดยท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 จะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ เงินมดั
จํา รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ได้รับไว้ในนามกองทุนรวม
ให้แก่กองทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์
จากการท่ีกองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว้ในสญัญาฉบบันี ้

(6) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีเช่าตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพ่ือการ
เวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง โดยท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 จะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าท่ีกองทุนรวมชําระไว้ล่วงหน้าท่ีคงเหลือ ตาม
สดัส่วนระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงระยะเวลาตามการใช้สิทธิในการต่อสญัญา
ฉบับนีด้้วย เงินมัดจํา รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ได้รับไว้
แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวม ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

(7) เม่ือสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุลงด้วยเหตคุรบกําหนดอายสุญัญาเช่าฉบบันี ้หรือระงบัลง
ด้วยเหตอุื่นใดท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ี หรือการปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาดของกองทนุ
รวม กองทนุรวมจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืน ตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกบั
ส่วนควบและอปุกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ซึ่งรวมถึงงาน
ระบบสาธารณูปโภค พร้อมทัง้จะส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดท่ีกองทนุรวมได้รับไว้
แทนเซน็ทรัลพระราม 3 ให้แก่เซน็ทรัลพระราม 3 

หากสัญญาเช่าสิน้สุดลงด้วยเหตุอื่นใดนอกจากเหตุดังกล่าวในวรรคแรก ยกเว้นใน
กรณีท่ีสญัญาเช่าสิน้สดุลงอนัเป็นผลจากการใช้สิทธิซือ้ทรัพย์สินหรือการบงัคบัจํานอง
โดยกองทนุรวม กองทนุรวมจะคืนทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 ตามสภาพท่ี
เป็นอยู่ ณ  วันเลิกสัญญา โดยไม่รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ส่วนควบ และ
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อุปกรณ์ต่าง ๆ ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า ในการนี  ้หาก
เซ็นทรัลพระราม 3 ประสงค์ท่ีจะซือ้งานระบบสาธารณูปโภค ส่วนควบ และอุปกรณ์
ตา่ง ๆ ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินท่ีเช่าจากกองทนุรวม คูส่ญัญาทัง้
สองฝ่ายตกลงกําหนดราคาในการโอนทรัพย์สินดงักลา่วตามมลูคา่ทางบญัชีหกัด้วยค่า
เสื่อมราคา ด้วยวิธีเส้นตรงท่ีคิดตามระยะเวลา 10 ปี 

(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้และใน
กรณีท่ีกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี ้หรือผิดคํา
รับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้หากเกิดความเสียหายขึน้กบัคูส่ญัญาท่ีมิได้ปฏิบติัผิดสญัญา 
คู่สญัญาฝ่ายดงักล่าวมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งท่ีฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานีไ้ด้ 

(9) ในกรณีท่ีกองทนุรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาหรือใช้สิทธิซือ้ทรัพย์สิน ตามข้อ (1) และ 
(2) แล้ว กองทุนรวมสงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่าสญัญาฉบบันี ้
สิน้สดุลง และกองทุนรวมได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดดงักล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 3 แล้วเสร็จ โดยกองทนุรวมไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดจากเซ็นทรัลพระราม 3 สําหรับระหว่างระยะเวลานี ้เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสจูน์
ได้ว่ากองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ท่ีกองทุน
รวมได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดงักล่าว เซ็นทรัลพระราม 3ยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกินดงักลา่ว 
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(2.2)  สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าอาคาร  (บางส่วน ) และสัญญาเช่าพ ืน้ท ี่ อ าคาร  (บางส่วน ) โครงการ
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้ ให้เช่า เซน็ทรัลพระราม 3 

ผู้ เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า อาคารศูนย์การค้าพร้อมพืน้ท่ีจอดรถภายในอาคาร ซึ่งเป็นอาคารบางส่วนในอาคาร
ศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ 
ตัง้อยู่เลขท่ี 79, 79/1, 79/2, 79/4-79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร  บนโฉนดท่ี ดินเลขท่ี  53132 และ  53133 เลขท่ี ดิน  379 และ  380 
ตามลําดับ ตัง้อยู่ท่ีตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร รวมเป็นพืน้ท่ีเช่า
ประมาณ 169,740 ตารางเมตร  ทัง้นี ้ยกเว้นพืน้ท่ีบางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้าซึ่ง
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าใน
ลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ท่ีในส่วนท่ีเป็นของอาคารส่วนท่ีเป็นท่ีตัง้
ของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั 

ระยะเวลาการเช่า มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

สทิธ ิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

 มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเชน่เดียวกบัสญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

ค่าเช่า มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ยกเว้นจํานวนเงินค่าเช่า 

หน้าท ี่ของกองทุนรวม มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร(บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้นคู่สญัญาซึง่เป็นเซน็ทรัลพระราม 3 และเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

(1) ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบับนีย้ังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
พระราม 3 บริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั และผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้า
รายอื่นท่ีมิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญานีใ้ช้พืน้ท่ีสว่นกลาง ท่ีจอดรถ ถนนรอบ
อาคารศนูย์การค้าและพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องของอาคารศนูย์การค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าของ
กองทนุรวมโดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั 

(2) กองทุนรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพระราม 3 และ/หรือเซ็นทรัลพฒันา ใช้งานระบบ
สาธารณปูโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินท่ีเช่าซึง่กองทนุรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในการ
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ให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อยท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของ
สัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ท่ีในส่วนท่ีเป็นของอาคารส่วนท่ีเป็นท่ีตัง้ของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั ท่ี
มิใช่ผู้ เช่าชว่งทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ 

หน้าท ี่ของเซน็ทรัล
พระราม 3 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

หลักประกันการปฏบิัต ิ
ตามสัญญา 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

การประกันภัย 
 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร(บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้นเงื่อนไขและเจตนารมณ์ของสัญญาเช่าหลกัท่ีกําหนดให้เซ็นทรัล
พระราม 2 และเจ้าของท่ีดินตามสญัญาเช่าหลกัร่วมกันรับประโยชน์จากการประกันวินาศ
ภัยในอาคารและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเช่าตามสัญญาเช่าหลัก รวมทัง้คู่สัญญาซึ่งเป็น
เซน็ทรัลพระราม 3 

ทรัพย์สนิท ี่เช่าเสียหาย
หรือถกูทาํลาย 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร(บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้นคู่สญัญาซึง่เป็น เซน็ทรัลพระราม 3 

การโอนสทิธ ิการเช่า
และการให้เช่า 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

และมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้กองทุนรวมนําทรัพย์สินท่ีเช่าออก
ให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ท่ีภายในทรัพย์สินท่ีเช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ภายใต้
ข้อตกลงและเง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการศนูย์การค้า โดย
ไม่ต้องได้รับอนญุาตจากเซ็นทรัลพระราม 3 ก่อน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
โดยจะเพิ่มเหตผิุดนดัเน่ืองจากการผิดนดัของสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ิมเติมด้วย 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 
 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ยกเว้นเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันท่ีสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง ยกเว้นในกรณีท่ี
สญัญาเช่าสิน้สุดลงอนัเป็นผลจากการใช้สิทธิซือ้ทรัพย์สินหรือการบังคับจํานองโดย
กองทนุรวม กองทนุรวมจะใช้ความพยายามในการดําเนินการสง่มอบสิทธิประโยชน์ (ท่ี
ส่งมอบได้ และ/หรือไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน และไม่รวมถึงเงินประกนัการเช่า ท่ีกองทนุ
รวมได้รับไว้ล่วงหน้าซึ่งเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้ก่อนและในวนัท่ีสญัญาฉบับนี ้
สิน้สดุลงให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 โดยเร็ว และเซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงชดเชยกองทนุ
รวมในเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งกองทนุรวมได้ชําระไปอนัเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเช่า
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สําหรับระยะเวลาภายหลงัจากท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงให้แก่กองทนุรวมภายใน 5 วนั
ทําการนบัแต่วนัท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ได้รับแจ้งจากกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(2) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุลงด้วยเหตใุด ๆ ยกเว้นในกรณีท่ีสญัญาเช่าสิน้สดุลง
อนัเป็นผลจากการใช้สิทธิซือ้ทรัพย์สินหรือการบงัคบัจํานองโดยกองทนุรวม ในระหวา่ง
เวลา 6 เดือนหลงัจากสญัญาเช่าฉบบันีสิ้น้สดุลง กองทนุรวมจะให้ความช่วยเหลือตาม
คําร้องขอท่ีสมเหตุสมผลจากเซ็นทรัลพระราม 3 ในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีใน
ทรัพย์สินท่ีเช่ามาทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีกับเซ็นทรัลพระราม 3 ใหม่ พร้อมทัง้ส่งมอบเงิน
ประกนัการเช่าท่ีกองทนุรวมได้รับไว้จากผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าก่อนวนัทําสญัญา
เช่าพืน้ท่ีฉบับใหม่ดงักล่าว (ภายหลงัจากที่ได้หักค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายของผู้ เช่าพืน้ท่ีแต่ละราย (ถ้ามี)) ให้แก่เซ็นทรัลพระราม 3 (ภายใต้ความยินยอม
ของผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ ๆ) หรือคืนให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ ๆ (หากผู้ เช่าพืน้ท่ีไม่ประสงค์จะเช่า
พืน้ท่ีดงักล่าวกบัเซ็นทรัลพระราม 3 อีกต่อไป) แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการดําเนินการดงักล่าวเซ็นทรัลพระราม 3 เป็นผู้ รับผิดชอบ (เว้นแต่กรณีท่ีสญัญา
เช่าฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยเป็นผลจากการท่ีกองทนุรวมเป็นฝ่ายผิด) 

 
(2.3)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายงานระบบ โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้ขาย บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส พระราม 3 จํากดั (ตอ่มาได้โอนสิทธิและหน้าท่ีภายใต้สญัญา
นีใ้ห้แก่เซ็นทรัลพฒันา) 

ผู้ซ ือ้  กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้ขาย งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ 
และระบบงานวิศวกรรม ซึ่งติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารศูนย์การค้า รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ี
เก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบังานระบบดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) 

เงื่อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้
ขาย 

(1) กองทุนรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลพฒันา ในการใช้งานระบบดงักล่าวเพื่อให้บริการ
แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อยท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญา
เช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) ท่ีมิได้เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารศูนย์การค้าจากกองทุนรวม และ
พืน้ท่ีในส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากดั โดยกองทนุรวม 
และเซ็นทรัลพฒันา จะร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายสําหรับงานระบบตามท่ีจะได้
ตกลงกนัตอ่ไป 

(2) กองทุนรวมตกลงให้สิทธิเซ็นทรัลพระราม 3 และผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้า 
รายอ่ืนใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินตามภาระผูกพันท่ีมีอยู่ ก่อนหรือตามท่ีคู่สัญญา 
ได้ตกลงกนัไว้   
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(2.4)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้ขาย เซน็ทรัลพระราม 3 

ผู้ซ ือ้  กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้ขาย อุปกรณ์ตกแต่งทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรรวมทัง้อุปกรณ์ อ่ืนใดท่ีใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการอาคาร
ศูนย์การค้า ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของอาคาร
ศนูย์การค้า หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคารศนูย์การค้า และ/หรือบริเวณภายในพืน้ท่ีเช่าของผู้
เช่าพืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้า รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี ) แต่ทัง้นี ไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

เงื่อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้
ขาย 

(1) กองทุนรวมตกลงให้สิทธิเซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลพัฒนา และผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคาร
ศูนย์การค้ารายอ่ืนใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินตามภาระผูกพันท่ีมีอยู่ก่อนหรือตามท่ี
คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวม เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัลพระราม 3 จะ
ร่วมกนัรับผิดชอบภาระคา่ใช้จ่ายสําหรับทรัพย์สินร่วมกนัตามท่ีจะได้ตกลงกนัต่อไป 

(2) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าสิน้สดุลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายกันตาม
สญัญาฉบบันีห้รือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีการใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั ให้แก่เซน็ทรัล
พระราม 3 ตามสภาพของทรัพย์สินท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้  ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัท่ีกองทุนรวมประสงค์จะจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว
เท่านัน้ ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้วยค่าเส่ือมราคาท่ีคิดตาม
ระยะเวลา 5 ปี หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั 
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(2.5)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาสัญญาจาํนองท ี่ดนิและสิ่งปลูกสร้างโครงการค้าเซ ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ผู้จาํนอง เซน็ทรัลพระราม 3 

ผู้ร ับจาํนอง กองทนุรวม 

ทรัพย์ท ี่จาํนอง โฉนดเลขท่ี 53132 และ 53133 เลขท่ีดิน 379 และ 380 ตามลําดับ ซึ่งตัง้อยู่ท่ีตําบลช่อง
นนทรี อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร รวมเนือ้ท่ีประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 446/10 ตาราง
วา พร้อมทัง้อาคารและสิ่งปลูกสร้างเลขท่ี 79, 79/1, 79/2, 79/4 – 79/333 ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินดงักล่าวทัง้ท่ีมี
อยู่แล้วในวนัทําสญัญาและท่ีจะได้สร้างขึน้บนท่ีดินดงักล่าวในภายหน้า เป็นประกันลําดบั
หนึง่ 

วงเงนิจาํนอง 18,000 ล้านบาท 

หนีจ้าํนองท ี่เป็นประกัน หนีท่ี้จํานองเป็นประกนัใด ๆ รวมทัง้บรรดาดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรม
เนียมทนายความ ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ท่ีกองทุนรวมมีสิทธิเรียกจาก
เซ็นทรัลพระราม 3 ซึ่งเซ็นทรัลพระราม 3 ยังค้างชําระกองทุนรวม รวมทัง้หนีด้ังต่อไปนีท่ี้
เกิดขึน้แล้ว หรือท่ีจะเกิดขึน้ หรือมีเง่ือนไข 

(1) ค่าเสียหายจากการท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ผิดนัดไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าท่ีดินและ
อาคาร ทําให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินหรืออาคารของโครงการ
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 ท่ีเช่าดงักล่าวได้  

(2) คา่เสียหาย ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สิน หรือคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดมีหรืออาจเกิด
มีขึน้ เน่ืองจากการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าตามท่ี
กําหนดไว้ในสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารได้  

(3) เงินจํานวนใด ๆ ท่ีต้องคืนตามสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร รวมทัง้ค่าเสียหายท่ีเกิดมี
หรืออาจเกิดมีขึน้เน่ืองจากการต้องคืนเงินจํานวนดงักล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่า
ท่ีดินและอาคาร 

ทัง้นี ้คู่สญัญาตกลงจะร่วมกนักําหนดวงเงินจํานองขึน้ใหม่เม่ือมลูค่าของทรัพย์ท่ีจํานองตาม
มูลค่าของทรัพย์สินท่ีผู้ ประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมใช้ในการกําหนดมูลค่า
สินทรัพย์สทุธิ (Net Asset Value)ของกองทนุรวม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง บวกด้วยร้อยละ 25 
แล้วมีมลูค่าสงูกว่าวงเงินจํานอง 

การบังคับจาํนอง ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดใดในสญัญาจํานองนี ้หรือสญัญาเช่า
ท่ีดินและอาคาร และกองทนุรวมไม่สามารถใช้สิทธิในการซือ้ท่ีดินหรืออาคารศนูย์การค้าใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร 
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หรือกรณีท่ีกองทนุรวมพิจารณาประกอบกบัความเห็นทางกฎหมายจากสํานกังานกฎหมาย
ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปอย่างน้อย  2 รายแล้วเห็นว่าการใช้สิทธิซือ้ ท่ีดินหรืออาคาร
ศนูย์การค้าดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเส่ียงแก่กองทุนรวมในการท่ีจะถูกเพิกถอนการซือ้
ขายดงักล่าวได้ภายหลงั เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ผู้ รับจํานองบงัคบัจํานองในทรัพย์ท่ี
จํานองเพ่ือชําระหนีจํ้านองท่ีเป็นประกันได้ โดยกองทุนรวมจะแสดงเจตนาในการบังคับ
จํานองเป็นหนงัสือไปยงัเซ็นทรัลพระราม 3 ลว่งหน้าก่อนการบงัคบัจํานองเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 7 วนั   

การปลอดจาํนอง เม่ือเซ็นทรัลพระราม 3 ได้ชําระบรรดาหนีข้องเซ็นทรัลพระราม 3 ภายใต้สญัญานี ้และเม่ือ
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารจนครบถ้วน และให้ถือว่า
ภาระหน้าท่ีของเซ็นทรัลพระราม 3 ภายใต้สัญญานีส้ิน้สุดลง และกองทุนรวมตกลงจะ
ดําเนินการปลอดจํานองในทรัพย์ท่ีจํานองให้แก่เซน็ทรัลพระราม 3 โดยเร็ว 

 
(2.6)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตัง้สทิธ ิและการกระทาํการโครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

คู่สัญญา เซน็ทรัลพฒันาและกองทนุรวม 

การใช้ชื่อ  และ/หรือ
เครื่ องหมายการค้า 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการโครงการ
เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

การถอืห ุ้นในเซน็ทรัล 
พระราม 3 

ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 3 ยงัมีผลใช้บงัคบั เซ็นทรัลพฒันาตกลงจะ
ไม่ขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ ซึ่งหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 3 ท่ีเซ็นทรัล
พัฒนาถืออยู่ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้ นในเซ็นทรัล
พระราม 3 ไว้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของเซ็นทรัล
พระราม 3 ตลอดระยะเวลาดงักลา่ว   

การควบคุมให้มีการ
ปฏบิัตติามสัญญา 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงควบคมุ ดแูลและดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นในการป้องกันและเยียวยา 
เพ่ือให้เซ็นทรัลพระราม 3 และ/หรือบริษัทในเครืออื่นใดท่ีเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เพ่ือหาประโยชน์ ปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในสญัญาท่ี
บุคคลดังกล่าวเป็นคู่สัญญากับกองทุนรวมอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
สญัญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 3 สญัญาซือ้ขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสญัญาอื่นใดท่ี
เก่ียวเน่ืองและเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพย์ของเซ็นทรัลพัฒนา 
และ/หรือเซ็นทรัล พระราม 3 และ/หรือบริษัทท่ีเซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ  
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2.8.2.3 โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

(3.1)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าช่วงท ี่ดนิโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

ผู้ ให้เช่าช่วง เซน็ทรัลพฒันา 

ผู้ เช่าช่วง กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า ท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 1041 เลขท่ีดิน 463 หน้าสํารวจ 220 และโฉนดเลขท่ี 1054 เลขท่ีดิน 
460 หน้าสํารวจ 233 ตัง้อยู่ท่ีตําบลบางบําหรุ อําเภอบางพลดั กรุงเทพมหานคร มีเนือ้ท่ีรวม
ทัง้สิน้ประมาณ 24 ไร่ 2งาน 84 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลานบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบบันี ้จนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2567 

สทิธ ิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 
 

ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบริษัทท่ีเซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุได้รับสิทธิ และ/
หรือได้ต่ออายสุญัญาเช่าท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า จากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดี
พาทเมนท์สโตร์ จํากดั (สญัญาเช่าหลกั) เม่ือสญัญาเช่าปัจจบุนัครบกําหนด เซน็ทรัลพฒันา 
และ/หรือบริษัทท่ีเซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ ตกลงท่ีจะแจ้งเง่ือนไขและราคาในการต่อ
อายุสญัญาฉบับนีใ้ห้กองทุนรวมทราบภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ
บริษัทท่ีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุมได้มีการตกลงในเร่ืองเง่ือนไขและราคาในการต่อ
อายุสัญญาเช่าหลักกับเจ้าของท่ีดินหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ภายหลังจากท่ีเซ็นทรัล
พฒันา และ/หรือบริษัทท่ีเซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ ได้ดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องแล้วเสร็จ โดยเซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบริษัทท่ีเซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคุม 
ตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทนุรวมในการพิจารณาซือ้ 
และ/หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 
 

(1) มูลค่าและเงื่อนไขในการซือ้  และ/หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือรับโอนสิทธิ
ครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า จะขึน้อยู่กับการเจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและเซ็นทรัลพฒันาใน
อนาคต  

(2) เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบริษัทท่ีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ยังคงมีหน้าท่ีเป็น
ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
อย่างไรก็ดี เซ็นทรัลพฒันาสงวนสิทธิในการท่ีจะให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุน
รวมในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาพ้นจากการทําหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวม และ 
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(3) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า กองทุนรวมจะต้องแจ้งให้เซ็นทรัลพัฒนาทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายใน 6 เดือนนบัแต่กองทนุรวมได้รับแจ้งจากเซ็นทรัลพฒันาดงักล่าว
ข้างต้น หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงกนั 

ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระคา่เช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงทัง้จํานวนในวนัจดทะเบียนสญัญาฉบบันี ้

หน้าท ี่ของกองทุนรวม มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเว้นคู่สญัญาซึง่เป็นเซ็นทรัลพฒันา และเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 

(1) เน่ืองจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากดั และเซ็นทรัลพฒันาเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิและ/
หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์ร่วมในพืน้ท่ีบางส่วนของอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา  ป่ิ น เก ล้า  กองทุนรวมตกลงจะให้สิท ธิในการใช้ประโยชน์ถนนรอบ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และทางเข้าออกของอสงัหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้าดงักล่าว แก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากดั และ
เซ็นทรัลพฒันา รวมถึงผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีเช่าพืน้ท่ีในสว่นท่ีเป็นสิทธิของบริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ิน
เกล้า จํากัด และเซ็นทรัลพัฒนา และลูกค้าของบุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ี
บริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากัด และเซ็นทรัลพัฒนายินยอม โดยถือประโยชน์ของ
การดําเนินกิจการศูนย์การค้าเป็นสําคัญ ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีการใช้ประโยชน์ของ
บุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายแก่กองทุนรวม เซ็นทรัล
พฒันาตกลงจะรับผิดชอบคา่เสยีหายให้แก่กองทนุรวม  

หน้าท ี่ของเซน็ทรัล
พ ัฒนา 

เซ็นทรัลพฒันาจะให้กองทนุรวมได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินท่ีเช่าช่วงอย่างเต็มท่ี ทัง้นี ้ภายใต้
ข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งสญัญาฉบับนีแ้ละสญัญาเช่าหลัก โดยปราศจากการรอนสิทธิ
หรือการกระทําใด ๆ ท่ีมีผลหรืออาจมีผลทําให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินท่ี
เช่าช่วงได้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน รวมถึงจะร่วมกบักองทนุรวมในการดําเนินการขอความ
ยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง(ถ้ามี) เช่น 
การขออนญุาตก่อสร้าง และ/หรือการตอ่เติมอาคาร เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการ
ใด ๆ ภายใต้สญัญาฉบบันี ้

คาํรับรองของเซ ็นทรัล
พ ัฒนา 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเว้นคู่สญัญาซึง่เป็นเซ็นทรัลพฒันา 

การโอนสทิธ ิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเว้นคู่สญัญาซึง่เป็นเซ็นทรัลพฒันา 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบใุนกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน
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 สัญญานี  ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี  ้และเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบติัให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง
หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตก
ลงกนั  

(2) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาปฏิบติัผิดเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผูกพนั หรือ
ภาระหนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ่งหน่ึงของมลูค่า
ของส่วนของผู้ ถือหุ้ นของเซ็นทรัลพัฒนา และอาจนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่สภาวะ
ล้มละลายหรือฟืน้ฟกิูจการ โดยเซน็ทรัลพฒันาไม่สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักล่าวให้
เสร็จสิน้ภายใน 180 วันนับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์
ดงักล่าว เว้นแต่เซ็นทรัลพฒันาสามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจนเป็น
ท่ีพอใจแก่กองทนุรวมว่าการผิดนดัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะ
ทางการเงินของเซ็นทรัลพฒันา ซึ่งอาจนําเซ็นทรัลพฒันาไปสู่สภาวะล้มละลายหรือ
ฟืน้ฟกิูจการ และการผิดนดัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทนุรวมตาม
สญัญาฉบบันี ้

(3) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการของเซ็นทรัล
พฒันา ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพฒันาในการ
ชําระหนีห้รือปฏิบติัตามสญัญานี ้

(4) ในกรณีท่ีกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํา
รับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้
ถกูต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่งการผิด
สญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนัเว้นแต่ในกรณีท่ีการไม่
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากการท่ี
เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้ ให้เช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี  ้หรือในฐานะผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการกองทนุรวม 

(5) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงตามสญัญาฉบบันี ้

(6) คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และ
กองทนุรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพฒันาทราบถึงการเลิกกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแล้ว  

 (ข) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้เลิกโครงการโดยในการลงมติดงักล่าวมีเซ็นทรัล
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พฒันาและกลุ่มบคุคลเดียวกนั ร่วมกนัลงมติให้เลิกกองทนุรวม เว้นแต่ในกรณีท่ี
การลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าว เป็นประโยชน์
โดยรวมของกองทุนรวมและเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ (ทัง้นี ้
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน ” หมายถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามท่ี
กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ท่ี สน.11/2550 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการจดัตัง้และจดัการ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และท่ีมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี))  

(8) ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิก
กองทุนรวมโดยท่ีกองทุนรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย 
และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันา ใน
ฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัล
พฒันาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยท่ีคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่ายมีหน้าท่ีร่วมกนัและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีร่วมกนัเพ่ือไม่ให้สญัญาฉบบันี ้
ระงับโดยผลจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสั่งของหน่วยงานใด ๆ 
ของรัฐ เท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือคําสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐท่ีมีผลใช้บงัคบั
อยู่ในขณะนัน้ เช่น การจดัตัง้หรือจดัหาบคุคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีกองทนุ
รวมมีอยู่ตามสญัญาฉบบันีแ้ล้วก็ตาม3 

(9) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีเช่าช่วงทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสํารวจเพ่ือการเวนคืนตามประกาศ หรือกฎหมายอันเก่ียวกับการ
เวนคืน หรือกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ี
เช่าได้อย่างมีนยัสําคญั 

(10) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลงเน่ืองจากเหตตุามท่ีระบไุว้ในสญัญาเช่า
อาคาร  

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 
 

(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน
สญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจาก
การท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบติัหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบตัิบกพร่องต่อ
หน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้กองทนุรวมจะเรียกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพฒันาจากเหตุ
ดงักล่าว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง เว้นแต่ความเสียหายดงักล่าวเกิด
จากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้

                                                         
3 หมายเหตุ: กองทุนรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพฒันา ในการโอนสิทธิการเช่าช่วงตามสญัญาฉบบันีใ้ห้แก่กองทรัสต์แล้วเม่ือเดือน

ตลุาคม 2560 โดยจะไมใ่ห้ถือวา่การท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลกิกองทนุรวมเน่ืองจากการแปลงสภาพเป็นเหตผุิดนดัตามสญัญาฉบบันี ้
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และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้หรือมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ห รือสิทธิของกองทนุรวมในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้
สญัญาฉบบันีอ้ย่างมีนยัสําคญั ซึ่งมีผลทําให้กองทนุรวมใช้สิทธิการเข้าเป็นคู่สญัญา
โดยตรงกับผู้ ให้เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนา แต่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้สิทธิดงักลา่วได้อย่างมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในระยะเวลา
ดงักล่าวโดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม และเน่ืองจากเซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษัท 
ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั จงใจหรือประมาทเลินเลอ่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็น
ผลทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้สิทธิดงักลา่วได้ หรือกองทนุรวมเลือกท่ีจะไม่ใช้สิทธิ
ดงักล่าวเน่ืองจากจะก่อให้เกิดภาระมากกว่าผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับแก่กองทุนรวม 
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที และเซ็นทรัลพฒันาจะต้องชําระคืน
ค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัลพฒันา
ได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ี
เช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

(2) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาปฏิบติัผิดเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผูกพนั หรือ
ภาระหนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพฒันาถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ หรือถูก
ศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่
ให้ฟืน้ฟกิูจการแล้ว กองทนุรวมไม่สามารถใช้สิทธิการเข้าเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัผู้ให้
เช่าเดิมตามสญัญาเช่าหลกัแทนเซ็นทรัลพฒันาได้อย่างมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายท่ี
ใช้บังคับอยู่ในระยะเวลาดงักล่าว โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม และเน่ืองจาก
เซ็นทรัลพฒันา หรือบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด จงใจหรือประมาท
เลินเล่อกระทําการใด ๆ ท่ีเป็นผลทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้สิทธิดงักล่าวได้ หรือ
กองทุนรวมเลือกท่ีจะไม่ใช้สิทธิดังกล่าวเน่ืองจากจะก่อให้เกิดภาระมากกว่า
ผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับแก่กองทนุรวม กองทนุรวมมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้
ทนัที และในกรณีท่ีกองทนุรวมใช้สิทธิในการเลิกสญัญาฉบบันี ้เซ็นทรัลพฒันาจะต้อง
ชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัล
พฒันาได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวม ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่า
ท่ีเหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
ท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของกองทนุรวมใน
การเรียกร้องคา่เสียหาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผุิดนดัเกิดขึน้
นัน้ เว้นแต่เหตผิุดนดัของเซ็นทรัลพัฒนาดงักล่าวเกิดจากการท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบติั
ตามหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี ้

(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํา
รับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้เซ็นทรัลพฒันาจะเรียกค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุ
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ดงักล่าว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง เว้นแต่ความเสียหายดงักล่าวเกิด
จากกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัติามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้และมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้เซ็นทรัลพฒันามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบบันีไ้ด้ทันที โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ี
เช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทนุรวม 

(4) ในกรณีท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าท่ีดินท่ีเช่าช่วงตามสญัญาฉบบันีคู้่สญัญาตก
ลงเลิกสญัญา หรือมีการเลิกกองทนุรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ หรือใน
กรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งให้เลิก
กองทุนรวม โดยท่ีกองทุนรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย 
และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันา ใน
ฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ี
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าช่วงท่ีดิน หรือเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยเซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระ
คืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลง
กนัเป็นอย่างอ่ืน 

(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พฒันา และกลุ่มบคุคลเดียวกนัร่วมกนัลงมติให้เลิกกองทนุรวม ให้ถือว่าสญัญาฉบบั
นีสิ้น้สุดลง โดยท่ีเซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ 
รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีเซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่
กองทนุรวม ตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงคา่ขาดประโยชน์จาก
การท่ีกองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งท่ีดินท่ีเช่าช่วงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้
ในสัญญาฉบับนี  ้ทัง้นี  ้หากกรณีท่ีการลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มบุคคล
เดียวกันดงักล่าวเป็นประโยชน์โดยรวมของกองทนุรวมและเป็นไปตามความประสงค์
ของบริษัทจดัการ ให้นําข้อกําหนดในข้อ (4) มาใช้บงัคบั 

(6) ในกรณีท่ีท่ีดินท่ีเช่าช่วงทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสํารวจเพ่ือการเวนคืน กองทนุรวมมีสิทธิพิจารณาว่าจะให้สญัญาฉบบั
นีส้ิน้สดุลงหรือไม่ โดยกองทนุรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดงักล่าว
ว่ามีนัยสําคัญเพียงใด ซึ่งในกรณีท่ีกองทุนรวมเห็นควรให้สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง 
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่เซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้แทนกองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวม 
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญา
ฉบบันี ้

(7) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลงเน่ืองจากเหตตุามท่ีระบไุว้ในสญัญาเช่า
อาคาร และเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบติัหน้าท่ีหรือ
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ปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี  ้ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง โดยท่ีเซ็นทรัลพฒันาจะต้องชําระคืนคา่เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าช่วงท่ีกองทุนรวมชําระไว้ล่วงหน้าท่ีคงเหลือ 
ตามสดัส่วนระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัล
พฒันา ได้รับไว้แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวม ตามสดัส่วนของระยะเวลา
การเช่าท่ีเหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้  

(8) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลงเน่ืองจากเหตตุามท่ีระบไุว้ในสญัญาเช่า
อาคาร และเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีเซ็นทรัลพฒันา ในฐานะผู้ ให้เช่า
ช่วง หรือในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม (หรือบคุคลหรือนิติบคุคลท่ี
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาด หรือจงใจหรือประมาท
เลินเล่อปฏิบตัิบกพร่องต่อหน้าท่ี เซ็นทรัลพัฒนาจะเรียกค่าเสียหายจากกองทุนรวม  
โดยเซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทนุรวม
ทัง้นี ้หากเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เกิดขึน้เน่ืองจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบติับกพร่องต่อหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดย
เซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือให้แก่กองทุนรวมเว้น
แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

(9) เม่ือสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่วา่ด้วยเหตใุด ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้
กองทนุรวมจะส่งมอบท่ีดินท่ีเช่าช่วงคืน ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกบัจะ
ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทนุรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพฒันา (ถ้ามี) ให้แก่
เซน็ทรัลพฒันา 

(10) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตผิุดนดั ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจ
ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และ
ในกรณีท่ีกองทนุรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํา
รับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี  ้หากเกิดความเสียหายขึน้กับคู่สัญญาท่ีมิได้ปฏิบัติผิด
สญัญา คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้
ในสญัญานีไ้ด้ 

(11) ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนรวม
สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง และ
กองทุนรวมได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดดงักล่าวจากเซ็นทรัลพฒันาแล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถ
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เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อื่น
ใดจากเซ็นทรัลพฒันาสําหรับระหว่างระยะเวลานี ้เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ได้ว่า
กองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดงักล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ท่ีกองทุนรวม
ได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนายินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกินดงักลา่ว 

เงื่อนไขพ ิเศษ หากมีเหตุท่ีอาจทําให้สัญญาเช่าหลักระงับลงด้วยเหตุการณ์ใด ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ใน
สญัญานี ้โดยท่ีเซ็นทรัลพฒันาเป็นฝ่ายผิดและไม่สามารถเยียวยาหรือแก้ไขด้วยวิธีการอื่น
ใดนอกจากวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อนี ้เซ็นทรัลพฒันาจะต้องดําเนินการให้กองทุนรวมเข้าเป็น
คู่สญัญาโดยตรงกับผู้ ให้เช่าเดิมตามสญัญาเช่าหลกัแทนเซ็นทรัลพฒันาก่อนวนัท่ีสญัญา
เช่าหลักจะมีผลระงับสิน้ไป โดยกองทุนรวมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมเน่ืองจาก
เซ็นทรัลพฒันา ในฐานะผู้ เช่าท่ีดิน ได้ชําระค่าเช่าท่ีดินตามสญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าวเป็นการ
ล่วงหน้าครบถ้วนแล้วทัง้จํานวน นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการ
สวมสิทธิดงักล่าว กองทนุรวมไม่ต้องรับผิดชอบ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไข
ของสญัญานี ้

 
(3.2)  สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่าอาคาร  (บางส่วน) โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

ผู้ ให้เช่า เซน็ทรัลพฒันา 

ผู้ เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้าบางส่วน ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 7/3 ถึง 7/128, 
7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 1041 และ 1054 ตัง้อยู่ตําบลบางบําหรุ 
อําเภอบางพลัด กรุงเทพมหานคร คิดเป็นพืน้ท่ี ท่ีเช่าประมาณ  188,345 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 

- อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (บางสว่น) สงู 7 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้  

- อาคารสํานกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ป่ินเกล้า (ทัง้หมด) สงู 26 ชัน้  

- อาคารสํานกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ป่ินเกล้า (ทัง้หมด) สงู 18 ชัน้ และ 

- พืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) 

ทัง้นี ้ไม่รวมพืน้ท่ีบางสว่น เชน่  

- พืน้ท่ีในส่วนท่ีเซ็นทรัลพัฒนาได้เช่าจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากัด (ส่วน
พืน้ท่ีบนอาคารห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล ชัน้ 5 และ 6) 
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- พืน้ท่ีในส่วนท่ีเซ็นทรัลพฒันาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทน
สทิธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (คา่เซ้ง) และ 

- พืน้ท่ีจอดรถยนต์ในส่วนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของอาคารห้างสรรพสินค้า และในส่วนท่ี
เป็นไปตามสิทธิของเซ็นทรัลพฒันา 

ระยะเวลาการเช่า มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า 

สทิธ ิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า 

เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า 

ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตลอดระยะเวลา
การเช่า ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้โดยกองทนุรวมตกลงและรับทราบ
ว่าได้มีการนําเงินบางส่วนของเงินค่าเช่าไปชําระให้แก่กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 เพ่ือเป็น
คา่ชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินเน่ืองจากการเลกิสญัญาก่อนกําหนด 

หน้าท ี่ของกองทุนรวม มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ยกเว้นคู่สญัญาซึง่เป็นเซ็นทรัลพฒันา และเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1) ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบับนีย้ังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
พัฒนา บริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากัด รวมถึงลูกค้าและคู่สัญญาของเซ็นทรัล
พัฒนาและบริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากัด และผู้ เช่าพืน้ท่ีในอสังหาริมทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า รายอ่ืนท่ีนอกจากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าตาม
สัญญานีใ้ช้พืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีจอดรถ และพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องของทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่งเป็น
ทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทุนรวมโดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มี
ค่าตอบแทนทัง้นี ้เว้นแต่เซ็นทรัลพฒันามีการจดัเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้
บริการท่ีจอดรถ คู่สัญญาจะมาตกลงร่วมกันในการแบ่งสดัส่วนรายได้ดงักล่าว ตาม
สดัสว่นการครอบครองพืน้ท่ีของคู่สญัญาแตล่ะฝ่ายต่อไป  

(2) ตลอดอายุสัญญาฉบับนีก้องทุนรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนาใช้งานระบบ
สาธารณปูโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินท่ีเช่าในการให้บริการแก่ผู้ เช่ารายย่อยท่ีได้มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) ท่ีมิใช่ผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบับนี ้รวมถึงลูกค้า คู่สัญญา และผู้ เช่าพืน้ท่ีรายย่อย
รายอื่นท่ีเป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีในส่วนท่ียงัอยู่ภายใต้สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพัฒนาและ
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บริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากัด เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการของตน โดยไม่มี
คา่ตอบแทน แตท่ัง้นี ้หากมีคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการซ่อมแซมหรือดแูลรักษางาน
ระบบดงักล่าว เซ็นทรัลพฒันา และกองทนุรวมจะร่วมกนัรับผิดชอบตามอตัราส่วนการ
ครอบครองพืน้ท่ี 

การประกันภัย 
 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 ยกเว้นเงื่อนไขและเจตนารมณ์ของสญัญาเช่าหลกัท่ีกําหนดให้เซ็นทรัล
พระราม 2 และเจ้าของท่ีดินตามสญัญาเช่าหลกัร่วมกันรับประโยชน์จากการประกันวินาศ
ภัยในอาคารและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีเช่าตามสัญญาเช่าหลัก รวมทัง้คู่สัญญาซึ่งเป็น
เซน็ทรัลพฒันา 

ทรัพย์สนิท ี่เช่าเสียหาย
หรือถกูทาํลาย 
 

ให้ “ค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐาน ” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่
รวมถึ งค่าสินไหมทดแทนซึ่ งได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business 
Interruption Insurance)และ/หรือการประกันภัยอ่ืนใดท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอา
ประกนัภยัเพ่ิมเติม ด้วยคา่ใช้จ่ายของคู่สญัญาฝ่ายนัน้เองทัง้สิน้ 

(1) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัสําคญัไม่วา่ด้วยเหตใุด ๆ จน
ไม่อาจใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
ตกลงจะสร้างทรัพย์สินท่ีเช่าขึน้ใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกนัของคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย โดย
เซ็นทรัลพฒันาจะเป็นผู้ ดําเนินการจดัให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณท่ีคูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนัและจะต้องทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 
3 ปีนบัแต่เกิดความเสียหายดงักล่าว รวมถึงจะร่วมกบักองทนุรวมในการดําเนินการขอ
ความยินยอมจากบคุคลใด ๆ หรือขออนญุาตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง(ถ้า
มี) เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี ้โดยค่าก่อสร้างและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างดงักล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพฒันาจะร่วมกนั
รับผิดชอบ ตามสดัสว่นการครอบครองพืน้ท่ีในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า ณ เวลาท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าเกิดความเสียหาย โดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะต้องนํา
เงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานมาใช้ในการดําเนินการก่อสร้างดงักล่าว และ
ให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันีย้งัคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มี
การก่อสร้างทรัพย์สินใหม่ขึน้มาแทนท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้โดยคู่สญัญา
จะจัดให้มีการทําสัญญาเช่าทรัพย์สินขึน้ใหม่ (โดยให้มีข้อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบันี)้ ทนัทีท่ีการก่อสร้างดงักล่าวแล้วเสร็จ (แต่ทัง้นีก้องทุนรวม
จะไม่มีภาระหน้าท่ีในการชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่อีกแตอ่ย่างใด) 

 ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวข้างต้นเกิดขึน้ระหว่างระยะเวลาการเช่า 5 
ปีสดุท้ายก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้กองทุนรวมมีสิทธิท่ีจะบอก
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เลิกสญัญาเชา่ฉบบันี ้

(2) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยยังคง
สามารถใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าบางส่วนเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุน
รวมและเซ็นทรัลพัฒนามีหน้าท่ีต้องซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าให้คงเดิมตามความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะท่ีเกิดความ
เสียหายดงักล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายเอง แต่ไม่เกินกวา่จํานวนเงินค่า
สินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทุนรวม และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาได้รับมาจากบริษัท
ประกนัภยั แล้วแตก่รณี  

(3) เว้นแตคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน หรือกองทนุรวมสามารถจดัหาเงินทนุ
จากแหล่งอื่นได้ ในกรณีท่ีค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับ
การก่อสร้าง และ/หรือการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าเงินค่า
สินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายได้รับ คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่า
ก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกินดังกล่าว ตามสัดส่วนการครอบครองพืน้ท่ีในขณะนัน้ 
(สําหรับกรณีตามข้อ (1)) หรือตามพืน้ท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะท่ีได้รับ
ความเสียหายจริง  (สําหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่กรณี โดยเซน็ทรัลพฒันาตกลงทด
รองจ่ายเงินในจํานวนท่ีกองทนุรวมจะต้องรับผิดชอบดงักลา่วแทนกองทนุรวมไปก่อน 

 สําหรับกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้อ (2) กองทุน
รวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่เซ็นทรัลพัฒนาภายใน 6 เดือนนับแต่
วนัท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีซ่อมแซมแล้วเสร็จพร้อมทัง้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเท่ากบัต้นทนุในการกู้ ยืมเงิน (Cost of Borrowing) 
ของเซ็นทรัลพฒันาท่ีได้ใช้เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าว โดยคํานวณจากวนัท่ีได้
มีการทดรองจ่ายเงินดงักล่าวจนถึงวนัท่ีกองทุนรวมได้ชําระเงินให้แก่เซ็นทรัลพัฒนา 
ทัง้นี ้ เซ็นทรัลพฒันาและกองทนุรวมจะร่วมกนัพิจารณาสรรหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสม
เพ่ือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าว 

 สําหรับกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัสําคญัตามข้อ 
(1) โดยท่ีกองทุนรวมมิได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าตามท่ีกําหนดในข้อ (1) 
วรรค 2 กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดงักล่าวโดย (ก) การชําระคืนเงิน
ทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วันท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีสร้างหรือ
ซ่อมแซมขึน้ใหม่เพ่ือทดแทนทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันีแ้ล้วเสร็จ พร้อมทัง้ชดเชย
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอตัราเช่นเดียวกับท่ีระบุในวรรคก่อน 
หรือ (ข) การยินยอมลดสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีของกองทุนรวม โดยท่ีกองทุนรวม
ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้แก่เซ็นทรัลพฒันาอีก โดยในหลกัการให้สดัส่วนใหม่ของ
การครอบครองพืน้ท่ีของกองทนุรวมและเซ็นทรัลพฒันาเป็นไปตามจํานวนค่าก่อสร้าง
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และค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้ชําระไปหรือตกลงว่าจะชําระในการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมขึน้ใหม่ดงักลา่วข้างต้น 

 อนึ่ง ก่อนการใช้สิทธิในข้อ (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวข้างต้น กองทุนรวมสงวนสิทธิท่ีจะ
เสนอการดําเนินการดงักล่าวเพื่อให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณา
อนุมติัก่อน ทัง้นี ้ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีสร้างหรือ
ซ่อมแซมขึน้ใหม่เพ่ือทดแทนทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบับนีท้ัง้นี ้หากพ้นกําหนด
ระยะเวลาดงักล่าวแล้วกองทนุรวมยินยอมลดสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีของกองทุน
รวมตามข้อ (2) ดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควรแก่กรณี  

การโอนสทิธ ิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 
 

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้กองทนุรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า
นี ้ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ออกให้เช่าช่วงแก่บคุคลใด ๆ หรือให้บคุคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน 
หรือก่อให้เกิดภาระผูกพนัใด ๆ ท่ีทําให้บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่า 
หรือโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ใน
การดําเนินกิจการศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานให้เช่า เซ็นทรัลพฒันายินยอมให้กองทนุ
รวมนําทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ท่ีภายในทรัพย์สินท่ีเช่า ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้รับอนญุาตจากเซ็นทรัลพฒันาก่อน เว้นแต่การให้เช่า
ช่วงพืน้ท่ีภายในทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป กองทุนรวมจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพฒันาก่อน  ซึ่งการให้ความยินยอมดงักล่าวจะกระทําโดย
ไม่ชกัช้าและการไม่ให้ความยินยอมจะไม่กระทําโดยปราศจากเหตผุล 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 
 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบใุนกรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน
สัญญานี  ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี  ้และเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถ
ดําเนินการแก้ไขและปฏิบติัให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง
หรือทราบถึงเหตุแห่งการผิดสญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตก
ลงกนั  

(2) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาปฏิบติัผิดเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผูกพนั หรือ
ภาระหนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ่งหน่ึงของมลูค่า
ของส่วนของผู้ ถือหุ้ นของเซ็นทรัลพัฒนา และอาจนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่ภาวะ
ล้มละลายหรือฟืน้ฟกิูจการ โดยเซน็ทรัลพฒันาไม่สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักล่าวให้
เสร็จสิน้ภายใน 180 วันนับจากวันท่ีทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ์
ดงักล่าว เว้นแต่เซ็นทรัลพฒันาสามารถพิสจูน์และยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจนเป็น
ท่ีพอใจแก่กองทนุรวมว่าการผิดนดัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะ
ทางการเงินของเซ็นทรัลพฒันา ซึ่งจะนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่สภาวะล้มละลาย และ
การผิดนดัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของกองทนุรวมตามสญัญาฉบบันี ้
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(3) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการของเซ็นทรัล
พฒันา ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพฒันาในการ
ชําระหนีห้รือปฏิบติัตามสญัญานี ้

(4) ในกรณีท่ีกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้
หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและ
ปฏิบติัให้ถกูต้องตามสญัญาภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทราบถึงเหตแุห่ง
การผิดสญัญานัน้ หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกันเว้นแต่ในกรณีท่ี
การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันีเ้ป็นผลเน่ืองมาจาก
การท่ีเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้ ให้เช่าหรือในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ (หรือ
บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
แทน) จงใจหรือประมาทเลินเลอ่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการจดัการกองทนุรวม 

(5) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

(6) คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ และ
กองทนุรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพฒันาทราบถึงการเลิกกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแล้ว  

 (ข) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงักล่าวมีเซ็นทรัล
พฒันาและกลุ่มบคุคลเดียวกนั ร่วมกนัลงมติให้เลิกกองทนุรวม เว้นแต่ในกรณีท่ี
การลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็นประโยชน์
โดยรวมของกองทนุรวมและเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจดัการ 

(8) ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิก
กองทุนรวม โดยท่ีกองทุนรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคับ กฎหมาย 
และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา 
และกองทนุรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลพฒันาทราบถึงการเลิกกองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแล้ว โดยท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีหน้าท่ีร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่าง
เต็มท่ีร่วมกันเพ่ือไม่ให้สญัญาฉบบันีร้ะงบัโดยผลจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 
หรือจากคําสั่งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคําสั่งของ
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หน่วยงานใด ๆ ของรัฐท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ เช่น การจดัตัง้หรือจัดหาบุคคล
ใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีกองทนุรวมมีอยู่ตามสญัญาฉบบันีแ้ล้วก็ตาม4 

(9) ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสํารวจเพ่ือการเวนคืนตามประกาศ หรือกฎหมายอันเก่ียวกับการ
เวนคืน หรือกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ทําให้กองทนุรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ี
เช่าได้อย่างมีนยัสําคญั 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 

(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน
สญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานีแ้ละเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจาก
การท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาดหรือปฏิบัติบกพร่องต่อ
หน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้กองทนุรวมจะเรียกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพฒันาจากเหตุ
ดงักล่าว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง เว้นแต่ความเสียหายดงักล่าวเกิด
จากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้
และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงตอ่ทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้และกระทบสิทธิ
ของกองทุนรวมภายใต้สัญญาฉบับนีอ้ย่างมีนัยสําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที และเซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า
คงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซน็ทรัลพฒันาได้รับไว้ในนามกองทนุรวม
ให้แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาด
ประโยชน์จากการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

(2) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาปฏิบติัผิดเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผูกพนั หรือ
ภาระหนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟู
กิจการ กองทุนรวมมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาฉบับนีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทุน
รวมใช้สิทธิดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้ในนามกองทนุรวมให้แก่กองทนุรวม ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้
ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
อนัเกิดจากการท่ีมีเหตผุิดนดัเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตผิุดนดัของเซ็นทรัลพฒันาดงักล่าว
เกิดจากการท่ีกองทนุรวมไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาดตามสญัญา

                                                         
4 หมายเหตุ: กองทุนรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพัฒนา ในการโอนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบับนีใ้ห้แก่กองทรัสต์แล้วเม่ือเดือน

ตลุาคม 2560 โดยจะไมใ่ห้ถือวา่การท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลกิกองทนุรวมเน่ืองจากการแปลงสภาพเป็นเหตผุิดนดัตามสญัญาฉบบันี ้
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ฉบบันี ้

(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้
หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสัญญานี ้เซ็นทรัลพัฒนาจะเรียกค่าเสียหายจากกองทุน
รวมจากเหตดุงักล่าว และไม่มีผลทําให้สญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง เว้นแต่ความเสียหาย
ดงักล่าวเกิดจากกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญา
นี  ้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบับนี  ้เซ็นทรัล
พฒันามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยเซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่า
คงเหลือ 

(4) ในกรณีท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือ
มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดท่ีกําหนดในโครงการ หรือกรณีท่ีมีกฎหมาย 
หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งให้เลิกกองทุนรวมโดยท่ี
กองทนุรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบติัผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบ
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันา ให้ถือว่าสญัญาฉบบันี ้
สิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้โดย
เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้
เว้นแตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พฒันาและกลุ่มบุคคลเดียวกัน ร่วมกนัลงมติให้เลิกกองทนุรวม ให้ถือว่าสญัญาฉบบั
นีส้ิน้สดุลง โดยท่ีเซ็นทรัลพฒันาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึง
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัลพัฒนาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุน
รวมตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการท่ี
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี  ้ทัง้นี  ้หากการลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์โดยรวมของกองทุนรวมและเป็นไปตามความประสงค์ของ
บริษัทจดัการ ให้นําข้อกําหนดในข้อ (4) มาใช้บงัคบั 

(6) ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสํารวจเพ่ือการเวนคืน กองทนุรวมมีสิทธิพิจารณาว่าจะให้สญัญาฉบบั
นีส้ิน้สดุลงหรือไม่ โดยกองทนุรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดงักล่าว
ว่ามีนัยสําคัญเพียงใด ซึ่งในกรณีท่ีกองทุนรวมเห็นควรให้สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง 
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ี เช่าคงเหลือ  รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่เซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้แทนกองทุนรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญา
ฉบบันี ้
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(7) เม่ือสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่วา่ด้วยเหตใุด ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้
กองทนุรวมจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนตามสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกบัส่วน
ควบและอปุกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินท่ีเช่า รวมทัง้จะส่งมอบ
เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทนุรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพฒันา (ถ้ามี) ให้แก่เซ็นทรัล
พัฒนา รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทุนรวมได้รับจากผู้ เช่าช่วงพืน้ท่ีใน
ทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่าช่วงหรือเซ็นทรัลพฒันา (แล้วแตก่รณี) 

 พร้อมกนันี ้ในระหวา่งระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง กองทนุ
รวมจะใช้ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ท่ีส่งมอบได้ และ/
หรือไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อื่น และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าซึ่งจะส่งมอบตามข้อ 
(10)) ท่ีกองทนุรวมได้รับไว้ล่วงหน้า ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้ก่อนและในวนัท่ี
สญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลงให้แก่เซน็ทรัลพฒันาหรือผู้ มีสิทธิได้รับเงินโดยเร็ว และเซ็นทรัล
พฒันาตกลงชําระคืนกองทนุรวมในเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งกองทนุรวมได้ชําระไป
อนัเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเช่าสําหรับระยะเวลาภายหลงัจากท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สุด
ลงให้แก่กองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเซ็นทรัลพัฒนาได้รับแจ้งจาก
กองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดท่ีเกิดจากกรณีท่ีเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่าฝืน
หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ใน
สญัญานีแ้ละกรณีท่ีกองทนุรวมจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ใน
สญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้หากเกิดความเสียหายขึน้กบัคูส่ญัญาท่ี
มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่าเสียหายจาก
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือผิด
คํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานีไ้ด้ 

(9) ในกรณีท่ีกองทุนรวมได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทุนรวม
สงวนสิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง และ
กองทุนรวมได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดดงักล่าวจากเซ็นทรัลพฒันาแล้วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
จากเซ็นทรัลพัฒนาสําหรับระหว่างระยะเวลานี  ้เว้นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ได้ว่า
กองทุนรวมได้รับความเสียหายจากเหตุดงักล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ท่ีกองทุนรวม
ได้รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนายินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายท่ีเกินดงักลา่ว 

(10) ในกรณีท่ีกองทุนรวมใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา ภายใต้เงื่อนไข ทรัพย์สินท่ีเช่า
เสียหายหรือถูกทําลายระหว่างระยะเวลาการเช่า 5 ปีสุดท้ายก่อนสิน้สุดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาฉบบันีเ้ซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ  
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 นอกจากนี  ้กองทุนรวมตกลงจะส่งมอบค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากการประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) ในฐานะผู้ เอาประกันภัย
ให้แก่เซ็นทรัลพัฒนาทัง้หมด รวมถึงคู่สัญญาจะร่วมกันในการใช้สิทธิเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้ รับประกันภัยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการประกนัภัยความเส่ียง
ท รัพ ย์ สิ น  (Property All Risks) และป ระกันภั ย ธุ ร กิ จหยุด ชะงัก  (Business 
Interruption Insurance) จนครบถ้วนตามสิทธิท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะได้รับในฐานะ
ผู้ เอาประกันภัย ทัง้นี ้กองทุนรวมสงวนสิทธิท่ีจะรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้ รับ
ป ระกันภั ยสํ าห รับ การป ระกัน ภัย ธุ ร กิ จหยุด ชะงัก  (Business Interruption 
Insurance) ทัง้จํานวนตามสิทธิท่ีกองทุนรวมจะได้รับเพ่ือเป็นการชดเชยการขาด
ประโยชน์ของกองทนุรวมจากการใช้สิทธิเลิกสญัญาดงักลา่ว 

(11) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าฉบับนีส้ิน้สุดลงด้วยเหตุใด ๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลงัจาก
สัญญาเช่าฉบับนีส้ิ น้สุดลงกองทุนรวมจะให้ความช่วยเหลือตามคําร้องขอท่ี
สมเหตสุมผลจากเซ็นทรัลพฒันาในการดําเนินการให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่ามา
ทําสัญญาเช่าพืน้ท่ีกับเซ็นทรัลพัฒนาใหม่พร้อมทัง้ส่งมอบเงินประกันการเช่าท่ี
กองทุนรวมได้รับไว้จากผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าก่อนวนัทําสัญญาเช่าพืน้ท่ีฉบับ
ใหม่ดงักล่าว (ภายหลงัจากท่ีได้หกัค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของผู้ เช่า
พืน้ท่ีแต่ละราย (ถ้ามี)) ให้แก่เซ็นทรัลพฒันา (ภายใต้ความยินยอมของผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ 
ๆ) หรือคืนให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีนัน้ ๆ (หากผู้ เช่าพืน้ท่ีไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ท่ีดังกล่าวกับ
เซ็นทรัลพฒันาอีกต่อไป) แล้วแต่กรณีทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินการ
ดงักล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพฒันาจะร่วมกันรับผิดชอบ (เว้นแต่กรณีท่ีสญัญา
เช่าฉบับนีส้ิน้สุดลงโดยเป็นผลจากการท่ีกองทุนรวมเป็นฝ่ายผิดหรือในกรณีท่ีมี
กฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิกกองทนุรวม
โดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันา) 

 
(3.3) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่างานระบบโครงการเซ ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

ผู้ ให้เช่า เซน็ทรัลพฒันา 

ผู้ เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บนัไดเล่ือน ระบบปรับอากาศ 
และระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํา้เสีย และส่ิงอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ ซึง่ติดตัง้และ
ใช้งานอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ
หรือเก่ียวเน่ืองกับงานระบบดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)(เซ็นทรัลพัฒนาได้รับโอนงานระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้าจากบริษัท 
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เซน็ทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส จํากดั) 

ระยะเวลาการเช่า มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ิน
เกล้า 

ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระคา่เช่าทัง้จํานวนในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามท่ีระบไุว้ในสญัญาเช่า  

การส่งมอบสิทธ ิ
ครอบครอง 

คูส่ญัญาตกลงให้สิทธิครอบครองในทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีมี้ผลเป็นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างสมบรูณ์ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามท่ีกําหนดไว้
ในสัญญาเช่าอาคาร และได้มีการชําระราคาตามท่ีกําหนดในสญัญาฉบับนีแ้ล้ว (“วัน ส่ง
มอบสิทธ ิครอบครอง”) 

การส่งมอบสิทธ ิตาม
สัญญาบริการและการ
รับภาระค่าใช้จ่าย 
 

ตราบเท่าท่ีเซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวม กองทุนรวมยินยอมให้สิทธิในการจัดเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับการให้บริการงานระบบท่ีกองทุนรวมเป็นผู้ มีสิทธิครอบครอง
ดงักล่าวทัง้หมดแก่เซ็นทรัลพฒันา ได้แก่ บริการส่วนกลาง บริการไอเย็น และบริการดดูควนั 
ค่านํ า้ประปาและค่าไฟฟ้า (ตามมิเตอร์ของผู้ เช่าพื น้ ท่ีแต่ละราย ) เป็นต้น  และนํา
ผลประโยชน์ดงักล่าวไปชําระหนีก้บัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด 
(ถ้ามี) แทนกองทุนรวม ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพัฒนา
มอบหมายมิได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมแล้ว กองทุนรวม
ยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา หรือบคุคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพฒันามอบหมาย มีสิทธิในการใช้งาน
ระบบสาธารณปูโภคและเก็บผลประโยชน์จากผู้ เช่ารายย่อยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีเซ็นทรัลพฒันา
ยังมีสิทธิครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒนาจะต้องนําส่งค่าบริการดังกล่าวตามสัดส่วนท่ี
เซ็นทรัลพัฒนาต้องรับผิดชอบให้แก่กองทุนรวม หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกองทุนรวมมอบหมาย 
เพ่ือให้กองทนุรวมสามารถชําระหนีแ้ก่หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องอื่น
ใด (ถ้ามี) แทนคูส่ญัญาได้ 

คาํรับรองของกองท ุน
รวม 

ตลอดอายสุญัญาฉบบันี ้กองทนุรวมตกลงยินยอมให้เซน็ทรัลพฒันาใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าในการ
ให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้าท่ีได้มีการชําระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ท่ีในส่วนท่ีอยู่
ภายใต้สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพฒันาซึ่งไม่ใช่พืน้ท่ีเช่าตามสญัญาเช่าอาคาร นอกจาก
ผู้ เช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าอาคาร ตามภาระผกูพนัท่ีมีอยู่ก่อนหรือตามท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั
ไว้ รวมถึงบริษัท ห้างเซน็ทรัลป่ินเกล้า จํากดั เพือ่ใช้ในการประกอบกิจการของตน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 
 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า ยกเว้นเงื่อนไขดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาถูกศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่
ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัล
พฒันา ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพฒันาในการ
ชําระหนีห้รือปฏิบติัตามสญัญานี ้กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัที 

(2) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลงเน่ืองจากเหตตุามท่ีระบุไว้ในสญัญาเช่า
อาคาร  

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลกิสัญญา 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า ยกเว้นเงื่อนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญา
นี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้และเหตุการณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ี
กองทุนรวมไม่ปฏิบติัหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ี
ตามสญัญาฉบบันี ้กองทนุรวมจะเรียกคา่เสียหายจากเซ็นทรัลพฒันาจากเหตดุงักล่าว 
และไม่มีผลทําให้สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก
เซ็นทรัลพฒันาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้และมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบับนี ้หรือมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์หรือสิทธิของกองทุนรวมในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้
สญัญาฉบบันีอ้ย่างมีนยัสําคญั กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที และ
เซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงท่ีดินท่ีเช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีเซ็นทรัลพฒันาได้รับไว้ในนามกองทุนรวมให้แก่กองทุนรวมตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทุนรวมไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบับนี ้
ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีกองทนุรวมยงัสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญา
เช่าอาคารและสญัญาฉบับนีไ้ด้ เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้แก่
กองทุนรวม และกองทุนรวมจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทุน
รวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญา
ฉบบันี ้

(2) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลงเน่ืองจากเหตตุามท่ีระบุไว้ในสญัญาเช่า
อาคาร และเหตกุารณ์ดังกล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีกองทุนรวมไม่ปฏิบติัหน้าท่ีหรือ
ปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนี  ้ให้ถือว่า
สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีเซ็นทรัลพัฒนาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าท่ีกองทุนรวมชําระไว้ล่วงหน้าท่ีคงเหลือตาม
สดัสว่นระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู ่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัลพฒันา 
ได้รับไว้แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนรวมตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี
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เหลืออยู่ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้  

(3) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลงเน่ืองจากเหตตุามท่ีระบุไว้ในสญัญาเช่า
อาคาร และเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เป็นผลจากการท่ีเซ็นทรัลพฒันา ในฐานะผู้ ให้เช่า
หรือในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ี
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน) จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาด หรือจงใจหรือประมาท
เลินเล่อปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ี เซ็นทรัลพัฒนาจะเรียกค่าเสียหายจากกองทุนรวม 
โดยเซ็นทรัลพฒันาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทนุรวมทัง้นี ้
หากเหตกุารณ์ดงักล่าวมิได้เกิดขึน้เน่ืองจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบติัหน้าท่ี
หรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพร่องต่อหน้าท่ีตามสัญญาฉบับนีใ้ห้ถือว่า
สญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย 
หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยเซ็นทรัลพฒันา
ไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทนุรวมเว้นแต่คูส่ญัญาจะตกลง
กนัเป็นอย่างอ่ืน 

(4) เม่ือสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุลงไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้
กองทนุรวมจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืน ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกับจะ
ส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทุนรวมได้รับไว้แทนเซ็นทรัลพฒันา (ถ้ามี) ให้แก่
เซน็ทรัลพฒันา 

 
(3.4) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

ผู้ขาย เซน็ทรัลพฒันา 

ผู้ซ ือ้  กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้ขาย อุปกรณ์ตกแต่งทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวรรวมทัง้อุปกรณ์ อ่ืนใดท่ีใช้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแตง่หรืออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ใช้บริการอาคารโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือ
ภายในพืน้ท่ีของอาคารโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า หรือบนพืน้ผิวของตวั
อาคารโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ/หรือบริเวณภายในพืน้ท่ีเช่าของผู้
เช่าพืน้ท่ีในอาคารโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกบั
หรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

เงื่อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้

(1)  กองทนุรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลพฒันา บริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากดั ลกูค้า 
คูส่ญัญา ของเซ็นทรัลพฒันาและบริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากดั และผู้ เช่าพืน้ท่ีใน
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ขาย อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้ารายอ่ืนท่ีมิได้เช่าพืน้ท่ีภายใน
อสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้าจากกองทุนรวมใช้ประโยชน์ซึ่ง
ทรัพย์สินตามปกติธุรกิจ ตามภาระผกูพนัท่ีมีอยู่ก่อน หรือตามท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนัไว้ 
โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนา จะร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายสําหรับ
ทรัพย์สินร่วมกนัตามท่ีจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(2)  ในกรณีท่ีสญัญาเช่าอาคารสิน้สดุลง กองทนุรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีซือ้ขาย
กนัตามสญัญาฉบบันีห้รือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีการใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั ให้แก่
เซ็นทรัลพฒันา และเซ็นทรัลพัฒนาตกลงซือ้ทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนรวม ตาม
สภาพของทรัพย์สินท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้  ในราคาตามบญัชีของทรัพย์สิน
ดังกล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลา 5 ปีหรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ี
คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

 
(3.5) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตัง้สทิธ ิและการกระทาํการโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

คู่สัญญา เซน็ทรัลพฒันาและกองทนุรวม 

การใช้ชื่อ  และ/หรือ
เครื่ องหมายการค้า 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีเซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้
ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และตราบเท่าท่ีกองทุนรวม
ยังคงลงทุนในโครงการ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมให้กองทุนรวมใช้ช่ือ และ/หรือ
เคร่ืองหมายการค้า และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด
ท่ีใช้ในการสื่อความหมายให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใจว่าทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมี
ไว้นัน้ เป็นทรัพย์สินของเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
โครงการ ทัง้นี ้ให้รวมถึงช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือ
รูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกับศนูย์การค้าท่ีเซ็นทรัลพฒันาและบริษัท
ในเครือเซน็ทรัลพฒันาจะได้มีในอนาคตด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบติั
หน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน ไม่ได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมตาม
สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อีกต่อไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงบัการใช้ช่ือ 
และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือตราสัญลักษณ์  และ/หรือรูปภาพ  และ/หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนใดดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือนนับจากวันท่ีเซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทนไม่ได้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม 
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2.8.2.4 โครงการเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(4.1) สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าท ี่ด ิน  (บางส่วน ) และอาคาร  (บางส่วน ) โคร งการ เซ ็นทรัลพลาซา 
เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ผู้ ให้เช่า เซน็ทรัลเชียงใหม ่

ผู้ เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า (1) ท่ีดินบางส่วนตามโฉนดดงัต่อไปนี ้ซึ่งตัง้อยู่ท่ีตําบลสเุทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยท่ีดินท่ีกองทนุรวมเช่ามีเนือ้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 32-3-56.85 ไร่ 

โฉนด 
เลขท ี่ 

เลขท ี่
ดนิ  

หน้า
สาํรวจ 

เนือ้ท ี่ 
(ไร่-งาน-ตร .ว.) 

เนือ้ท ี่ท ี่ 
กองท ุนรวมลงทนุ  

(ไร่-งาน-ตร .ว.) 

3289 350 88 15-3-51 15-0-80.75 

3301 349 100 42-41.9 2-2-88.4 

3313 3313 112 5-1-74.3 5-1-74.3 

58660 351 5782 2-1-90 2-1-90 

58661 352 5783 1-1-85 1-1-85 

110632 9 10806 1-1-11.3 1-1-11.3 

110633 58 10807 2-0-83.1 2-0-83.1 

110634 59 1008 0-2-46 0-2-46 

110635 10 10809 0-0-96 0-0-96 

15540 321 1133 1-1-02 1-1-02 

รวม 35-1-80.6 32-3-56.85 

(2) อาคารและสิ่งปลกูสร้างบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งตัง้
บนโฉนดท่ีดินข้างต้น ตัง้อยู่เลขท่ี 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) 
อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) (ทัง้หมด) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายใน
อาคาร (บางสว่น)  ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีท่ีเช่าประมาณ 122,991 ตารางเมตร  

 ทัง้นี ้อาคารท่ีเช่านีไ้ม่รวมพืน้ท่ี (1) พืน้ท่ีในส่วนท่ีเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่า
พืน้ท่ีท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่า
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เซ้ง) และพืน้ท่ีท่ีอยู่ในระหว่างการปรับปรุง และ (2) พืน้ท่ีจอดรถยนต์ในส่วนท่ีเป็นไป
ตามสทิธิของเซ็นทรัลเชียงใหม่ 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลา 30 ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ 

สทิธ ิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงท่ีจะแจ้งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสญัญาฉบบันีใ้ห้กองทุนรวม
ทราบอย่างน้อย 9 เดือนก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าปัจจบุนัครบกําหนด โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลง
ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซือ้ และ/
หรือ รับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ รับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 
 

(1) มูลค่าและเงื่อนไขในการซือ้ และ/หรือ  รับโอนกรรมสิทธ์ิ และ /หรือ  รับโอนสิทธิ
ครอบครอง และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต จะขึน้อยู่กับการเจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่ใน
อนาคต  

(2) เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ บริษัทท่ีเซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ยังคงมีหน้าท่ีเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม อย่างไรก็ดี เซ็นทรัลเชียงใหม่สงวนสิทธิในการ
ท่ีจะไม่ให้สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุนรวมในกรณีท่ีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ 
บริษัทท่ีเซ็นทรัลพฒันามีอํานาจควบคมุ พ้นจากการทําหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทนุรวม  

(3) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้สิทธิต่ออายุเพ่ือลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กองทนุรวมจะต้องแจ้งให้เซ็นทรัลเชียงใหม่ทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรภายใน 6 เดือนนบัแตก่องทนุรวมได้รับแจ้งเง่ือนไขและราคาในการต่ออายุ
สญัญาจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงักล่าวข้างต้น หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคู่สญัญาจะได้
ตกลงกนั และ 

(4) กองทุนรวมได้รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เพ่ิมเติมได้ 

ค่าเช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมได้ชําระทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้จํานวนในวนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

หน้าท ี่ของกองทุนรวม มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเว้นคู่สญัญาซึง่เป็นเซ็นทรัลพฒันา และเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1) ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาฉบับนีย้ังมีผลใช้บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้เซ็นทรัล
เชียงใหม่ รวมถึงลูกค้าและคู่สัญญาของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และผู้ เช่าพืน้ท่ีรายอ่ืนใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นอกจากผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าตาม
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สญัญานี ้ใช้ประโยชน์ใน พืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีจอดรถ พืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีเช่าซึง่
เป็นทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทุนรวม และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนท่ีกองทนุรวมลงทนุ โดยให้ถือ
เป็นพืน้ท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนั โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นสําคัญ ทัง้นี ้เว้นแต่ใน
กรณีท่ีการใช้ประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่าย
แก่กองทุนรวม เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดงักล่าว และใน
การจดัเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการท่ีจอดรถ คู่สญัญาจะตกลงร่วมกัน
ในการแบง่สดัส่วนรายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

(2) ตลอดอายุสญัญาฉบบันี ้กองทนุรวมตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา และ/หรือ บุคคล
ใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุ
รวมแทน ใช้งานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต ในการให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าใน
ลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (คา่เซ้ง) ท่ีมิใช่ผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญา
ฉบับนี ้รวมถึงลูกค้า คู่สัญญา และผู้ เช่าพืน้ท่ีรายอ่ืนท่ีเป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีในส่วนท่ียังอยู่
ภายใต้สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลเชียงใหม่ เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการของตนโดย
ไม่มีคา่ตอบแทน 

การประกันภัย 
 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ดําเนินการเก่ียวกับการประกันภัยและการใช้เงินท่ีได้รับเป็น 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เพ่ือนํามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือ ซ่อมแซม
อาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รวมถึงงานระบบ
สาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้องตามสญัญาฉบบันี ้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เซ็นทรัลเชียงใหม่จะจัดให้มีการดําเนินการให้กองทุนรวมเป็นผู้ เอาประกันภัยร่วมและ
ระบุชื่อกองทุนรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยท่ีจัดทําขึน้สําหรับอาคาร
และสิ่งปลกูสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้แก่ ประกนัความเสี่ยง
ภยัในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) ประกันภยัเคร่ืองจกัร (Machinery Breakdown 
Insurance) ประกันภัย ธุรกิจหยุดชะงัก  (Business Interruption Insurance) และ 
ประกนัภยัก่อการร้าย (Terrorism Insurance) โดยคู่สญัญาตกลงจะรับผิดชอบร่วมกนั
สําหรับเบีย้ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ซึ่งแบ่งได้ตามสัดส่วนการ
ครอบครองพืน้ท่ีในอาคารและส่ิงปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต และตามเกณฑ์อื่นท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนัไว้ 

(2) ในกรณีท่ีอาคารท่ีเช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้สญัญาฉบบันีย้งัคงมีผลบงัคบัใช้ได้
ต่อไปในส่วนเฉพาะอาคารท่ีเช่าท่ีไม่เสียหายและยงัอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้ประโยชน์
ได้ โดยให้ถือว่าอาคารท่ีเช่าดงักลา่วยงัคงเป็นทรัพย์สินท่ีเช่ากนัตามสญัญาฉบบันีต่้อไป 
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อาคารท ี่เช่าเสียหาย
หรือถกูทาํลาย  
 

ให้ “ค่าสิน ไหมทดแทนพืน้ ฐาน ” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance) และ/หรือการประกันภัยอ่ืนใดท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอาประกันภยัเพ่ิมเติม
ด้วยคา่ใช้จ่ายของคู่สญัญาฝ่ายนัน้เองทัง้สิน้ 

(1) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รวมถึงงาน
ระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้องตามสญัญาเช่างานระบบ ได้รับความเสียหายทัง้หมด
หรืออย่างมีนัยสําคญัไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้างนัน้เพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะสร้างอาคารและส่ิง
ปลูกสร้างขึน้ใหม่ด้วยค่าใช้จ่ายร่วมกันของคู่สัญญาทัง้สองฝ่าย ตามสัดส่วนการ
ครอบครองพืน้ท่ีในอาคารและส่ิงปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่จะเป็นผู้ ดําเนินการจดัให้มีการ
ก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณท่ีคูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั และ
จะต้องทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนบัแต่เกิดความเสียหายดงักล่าว รวมถึง
จะร่วมกบักองทนุรวมในการดําเนินการขอความยินยอมจากบคุคลใด ๆ หรือขออนญุาต
ต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ 
ภายใต้สัญญาฉบับนี ้โดยคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะต้องนําเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหม
ทดแทนพืน้ฐานมาใช้ในการดําเนินการก่อสร้างดงักล่าว และให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ี
ของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบันีย้งัคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวขึน้มาแทนท่ีอาคารและส่ิงปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตามสัญญาฉบับนี  ้โดยคู่สัญญาจะจัดให้มีการทําสัญญาเช่า
ทรัพย์สินขึน้ใหม่ (โดยให้มีวนัครบกําหนดอายุสญัญาเช่า ข้อกําหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัสญัญาฉบบันี)้ ทนัทีท่ีการก่อสร้างดงักลา่วแล้วเสร็จ (แตท่ัง้นีก้องทนุรวมจะ
ไม่มีภาระหน้าท่ีในการชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่อกีแตอ่ย่างใด)  

(2) ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้รับความ
เสียหายแต่เพียงบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้อาคารและสิ่งปลูก
สร้างบางส่วนเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุนรวมและเซ็นทรัล
เชียงใหม่มีหน้าท่ีต้องซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลกูสร้างนัน้ให้คงเดิมตามความเสียหายท่ี
เกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายครอบครองในขณะท่ีเกิดความเสียหายดงักล่าว
ด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานท่ีกองทนุรวม และ/หรือ เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับมาจากบริษัทประกนัภยัแล้วแต่
กรณี  

(3) เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน หรือกองทนุรวมสามารถจดัหาเงินทนุ
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จากแหล่งอื่นได้  ในกรณีท่ีค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับ
การก่อสร้าง และ/หรือ การซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลกูสร้างดงักล่าว มีจํานวนเกินกว่า
เงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะ
รับผิดชอบค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกินดงักล่าวตามสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีใน
ขณะนัน้ (สําหรับกรณีตามข้อ (1)) หรือตามพืน้ท่ีท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายครอบครองใน
ขณะท่ีได้รับความเสียหายจริง (สําหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่กรณี โดยเซ็นทรัล
เชียงใหม่ตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนท่ีกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบดังกล่าวแทน
กองทนุรวมไปก่อน 

สําหรับกรณีท่ีอาคารและส่ิงปลกูสร้างได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้อ (2) 
กองทนุรวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ภายใน 6 เดือน
นบัแต่วนัท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในอาคารและสิ่งปลกูสร้างท่ีซ่อมแซมแล้วเสร็จ พร้อมทัง้
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่วในอตัราเท่ากบัต้นทนุในการกู้ ยืมเงิน 
(Cost of Borrowing) ของเซ็นทรัลเชียงใหม่ท่ีได้ใช้เพ่ือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าว 
โดยคํานวณจากวนัท่ีได้มีการทดรองจ่ายเงินดงักล่าวจนถึงวนัท่ีกองทุนรวมได้ชําระเงิน
ให้แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ทัง้นี ้เซ็นทรัลเชียงใหม่และกองทุนรวมจะร่วมกันพิจารณาสรร
หาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว 

สําหรับกรณีท่ีอาคารและส่ิงปลกูสร้างได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัสําคญั
ตามข้อ (1) กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดงักล่าวโดย (ก) การชําระคืน
เงินทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในอาคารและสิง่ปลกูสร้างท่ี
สร้างหรือซ่อมแซมขึน้ใหม่เพ่ือทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาฉบับนีแ้ล้ว
เสร็จ พร้อมทัง้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าวในอตัราเช่นเดียวกบัท่ี
ระบุในวรรคก่อน หรือ (ข) การยินยอมลดสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีของกองทุนรวม 
โดยท่ีกองทุนรวมไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้เซ็นทรัลเชียงใหม่อีก โดยในหลกัการให้
สดัส่วนใหม่ของการครอบครองพืน้ท่ีของกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่เป็นไปตาม
จํานวนค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามท่ีคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายได้ชําระไปหรือตกลง
วา่จะชําระในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมขึน้ใหม่ดงักล่าวข้างต้น 

อนึง่ ก่อนการใช้สิทธิในข้อ (ก) หรือ (ข) ดงักลา่วข้างต้น กองทนุรวมสงวนสิทธิท่ีจะเสนอ
การดําเนินการดงักล่าวเพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุติั
ก่อน ทัง้นี ้ภายใน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ี
สร้างหรือซ่อมแซมขึน้ใหม่เพ่ือทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้
หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วกองทุนรวมยินยอมลดสดัส่วนการครอบครอง
พืน้ท่ีของกองทนุรวมตามข้อ (ข) ดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควรแก่กรณี  

การโอนสทิธ ิการเช่า
และการให้เช่า 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
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ป่ินเกล้า 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 
 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า ยกเว้นเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิก
กองทนุรวมโดยท่ีกองทนุรวมมิได้ฝ่าฝืน และ/หรือ ปฏิบติัผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/
หรือ กฎระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และ/
หรือไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพฒันาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
และ /หรือบุคคลใด  ๆ  ท่ี เซ็นท รัลพัฒนาเสนอช่ือให้ป ฏิบัติห น้าท่ี เป็นผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์แทน และกองทุนรวมได้แจ้งให้เซ็นทรัลเชียงใหม่ทราบถึงการเลิก
กองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีหน้าท่ีร่วมกนัและได้
ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีร่วมกันเพ่ือไม่ให้สัญญาฉบับนีร้ะงับโดยผลจากการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสั่งของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าท่ีไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือคําสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐท่ีมีผลใช้บังคบัอยู่ในขณะนัน้ เช่น การ
จัดตัง้หรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีกองทุนรวมมีอยู่ตามสัญญา
ฉบบันีแ้ล้วก็ตาม5 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า ยกเว้นเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลเชียงใหม่จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน
สญัญานี ้หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้กองทนุรวมมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้
ได้ทันที และเซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ ให้แก่
กองทนุรวมตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ท่ีเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับไว้ในนามกองทุนรวม ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเชา่ท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทนุรวมไม่สามารถใช้
ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี ้ทัง้นี ้ไม่ตดั
สิทธิของกองทุนรวมในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอันเกิดจาก
การท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ดังกล่าวเกิดจาก
การท่ีกองทนุรวมไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีหรือปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี ้

 เว้นแตใ่นกรณีท่ีกองทนุรวมยงัสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้
ได้ เซน็ทรัลเชียงใหม่ไม่ต้องชําระคืนคา่เช่าคงเหลือให้แก่กองทนุรวม และกองทนุรวมจะ

                                                         
5 หมายเหตุ: กองทุนรวมได้รับความยินยอมจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ ในการโอนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบับนีใ้ห้แก่กองทรัสต์แล้วเม่ือเดือน

ตลุาคม 2560 โดยจะไมใ่ห้ถือวา่การท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลกิกองทนุรวมเน่ืองจากการแปลงสภาพเป็นเหตผุิดนดัตามสญัญาฉบบันี ้
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ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่ง
ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

(2) ในกรณีท่ีเซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบติัผิดเงื่อนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผูกพนั หรือ
ภาระหนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคลใด  ๆ และถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  หรือถูกศาลสั่งให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการ กองทนุรวมมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที และในกรณีท่ีกองทนุรวม
ใช้สิทธิดงักล่าว เซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ ให้แก่กองทนุรวมตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเซ็นทรัล
เชียงใหม่ได้รับไว้ในนามกองทุนรวม ให้แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
เช่าท่ีเหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่ง
ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ทัง้นี  ้ไม่ตัดสิทธิของ
กองทนุรวมในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตุ
ผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตผุิดนดัของเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงักล่าวเกิดจากการท่ีกองทุน
รวมไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี ้

(3) ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขต
สงวน หรือเขตสํารวจเพ่ือการเวนคืน กองทนุรวมมีสิทธิพิจารณาว่าจะให้สญัญาฉบบันี ้
สิน้สดุลงหรือไม่ โดยกองทนุรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดงักล่าวว่ามี
นยัสําคญัเพียงใด ซึ่งในกรณีท่ีกองทุนรวมเห็นควรให้สญัญาฉบบันีสิ้น้สดุลง เซ็นทรัล
เชียงใหม่จะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดท่ีเซ็นทรัลเชียงใหม่ได้รับไว้แทนกองทนุรวม (ถ้ามี) ให้แก่กองทนุรวมตามสดัส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

 
(4.2) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาเช่างานระบบโครงการเซ ็นทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ผู้ ให้เช่า เซน็ทรัลเชียงใหม่ 

ผู้ เช่า กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ 
และระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํา้เสีย และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้และ
ใช้งานอยู่ในอาคารและส่ิงปลกูสร้างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต รวมทัง้สิทธิ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบังานระบบดงักลา่ว (แล้วแตก่รณี) 

ระยะเวลาการเช่า มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกับสญัญาเช่าท่ีดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
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ค่าเช่า กองทนุรวมได้ชําระค่าเช่าทัง้จํานวนในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา
เช่าท่ีดินและอาคาร 

การส่งมอบสิทธ ิ
ครอบครอง 
 

คู่สญัญาตกลงให้สิทธิครอบครองในทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีมี้ผลเป็นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างสมบูรณ์ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามท่ีกําหนดไว้
ในสญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร และได้มีการชําระราคาตามท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันีแ้ล้ว 

การส่งมอบสิทธ ิตาม
สัญญาบริการและการ
รับภาระค่าใช้จ่าย 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า ยกเว้นคูส่ญัญาซึง่เป็นเซ็นทรัลเชียงใหม่  

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า ยกเว้นคูส่ญัญาซึง่เป็นเซ็นทรัลเชียงใหม่  

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า ยกเว้นคูส่ญัญาซึง่เป็นเซ็นทรัลเชียงใหม่  

 
(4.3) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน โครงการเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ผู้ขาย เซน็ทรัลเชียงใหม ่

ผู้ซ ือ้  กองทนุรวม 

ทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้ขาย อปุกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร  รวมทัง้อุปกรณ์
อ่ืนใดท่ีใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการ
อาคารศนูย์การค้า ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของอาคาร
ศนูย์การค้า หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคารศนูย์การค้า และ/หรือบริเวณภายในพืน้ท่ีเช่าของผู้
เช่าพืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้า ซึ่งเซ็นทรัลเชียงใหม่เป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ี
เก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินดงักล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะ
เป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

เงื่อนไขภายหลังการ
จาํหน่ายทรัพย์สนิท ี่
ซ ือ้ขาย 

(1)  กองทุนรวมตกลงให้สิทธิแก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ลูกค้า คู่สัญญาของเซ็นทรัลเชียงใหม่ 
และผู้ เช่าพืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้ารายอ่ืนท่ีมิได้เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารศนูย์การค้าจาก
กองทุนรวมใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันท่ีมีอยู่ก่อน หรือ
ตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่จะร่วมกัน
รับผิดชอบภาระคา่ใช้จ่ายสําหรับทรัพย์สินร่วมกนัตามท่ีจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

(2) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารศนูย์การค้าสิน้สดุลง กองทนุรวมตกลงจะจําหน่าย
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ทรัพย์สินท่ีซือ้ขายกันตามสัญญาฉบับนีห้รือทรัพย์สินอื่นใดท่ีมีการใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะเดียวกัน ให้แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ และเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงซือ้ทรัพย์สิน
ดงักล่าวจากกองทุนรวม ตามสภาพของทรัพย์สินท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ ใน
ราคาตามบญัชีของทรัพย์สินดงักลา่วหกัด้วยคา่เสื่อมราคาท่ีคิดตามระยะเวลา 5 ปี หรือ
ตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนั 

 
(4.4) สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตัง้สทิธ ิและการกระทาํการโครงการเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

คู่สัญญา เซน็ทรัลพฒันาและกองทนุรวม 

การใช้ชื่อและ/หรือ
เครื่ องหมายการค้า 
และ/หรือเครื่ องหมาย
บริการ  

มีเง่ือนไขท่ีเป็นสาระสําคญัเช่นเดียวกบัสญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า 

การดาํรงอ ัตราส่วน
การถอืห ุ้น 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงจะดํารงอัตราส่วนการถือหุ้นในเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 
ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ไว้ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาเก่ียวกับ
การลงทนุในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ยงัมีผลใช้บงัคบั  

 
2.9 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่เก ี่ยวข้องกับทรัพย์สนิท ี่จะลงทนุเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1   

2.9.1 รายการของสัญญาต่าง ๆ  ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทาํสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินท ี่จะลงทุน
เพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยการ (1) เช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
บางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งได้แก่ อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) 
อาคารโรงแรม (ทัง้หมด) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (2) เช่างานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา (3) ซือ้ทรัพย์สินท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้
ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา นอกจากนี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในพืน้ท่ีอาคารบางส่วนของศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช โดยการเช่าช่วงพืน้ท่ีจากซีพีเอ็นพทัยา ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า ทัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้าทําสญัญาตา่ง ๆ ท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) 

(2) สรุปสาระสําคญัของสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคาร 

(3) สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่างานระบบ 

(4) สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน 
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(5) สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการ 

(6) สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ 

(7) สรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ 

2.9.2 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาที่เก ี่ยวกับทรัพย์สนิท ี่จะลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 

(1)  สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร  (บางส่วน)  

ผู้ ให้เช่า บริษัท ซีพเีอน็ พทัยา จํากดั (“ซพีเีอน็พทัยา”) 

ผู้ เช่า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า อาคารและสิ่งปลกูสร้างบางส่วนในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั 
พัทยา ตัง้อยู่เลขท่ี 333/99 หมู่ท่ี 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี และเลขท่ี 333/101 หมู่ท่ี 9 ถนนพทัยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละ
มงุ จังหวดัชลบุรี ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายใน
อาคารตามสดัสว่นพืน้ท่ีของอาคารศนูย์การค้า (บางส่วน) ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีท่ีจะลงทนุประมาณ 
65,268 ตารางเมตร  และอาคารโรงแรม (ทัง้หมด) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคารตาม
สดัส่วนพืน้ท่ีของอาคารโรงแรม (ทัง้หมด) ซึ่งคิดเป็นพืน้ท่ีท่ีจะลงทนุประมาณ 49,686 ตาราง
เมตร 

อนึ่ง ทรัพย์สินท่ีเช่านีไ้ม่รวม (1) พืน้ท่ีในส่วนท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีได้มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ท่ีท่ีอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแผนท่ีจะปรับปรุงในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ 
(2) พืน้ท่ีจอดรถยนต์ในสว่นท่ีเป็นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพทัยา 

ทัง้นี ้ซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจํานวนรวมทัง้สิน้ 15 
โฉนด ซึ่งแบ่งเป็น (1) สิทธิการเช่าท่ีดินจากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ่งเป็น
เจ้าของท่ีดิน จํานวน 8 โฉนด ได้แก่ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 76497, 76498, 111719, 111720, 
111721, 111722, 111723 และ 111724 รวมเนือ้ท่ีดินประมาณ 14 ไร่ 2 งาน 84.70 ตาราง
วา ตามสญัญาเช่าท่ีดินระหว่างซีพีเอ็นพทัยา (ผู้ ให้เช่า) และบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 
2 จํากดั (เจ้าของท่ีดิน) จํานวน 1 ฉบบั มีกําหนด 30 ปี ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2550 สิน้สดุลง
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2581 และ (2) สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินจากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 
2 จํากดั ซึ่งเป็นผู้ เช่าท่ีดินจากบคุคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกิน จํานวน 7 โฉนด ได้แก่ 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1107, 114438, 114439, 114440, 114441, 114442 และ 114443 รวม
เนือ้ท่ีดินประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตามสญัญาเช่าช่วงท่ีดินระหว่างบริษัท เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 จํากดั (ผู้ ให้เช่า) และ ซีพีเอ็นพทัยา (ผู้ เช่า) จํานวน 3 ฉบบั มีกําหนด 30 ปี 
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ลงวันท่ี 10 มกราคม 2550 สิน้สุดลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2581 และตามสัญญาเช่าท่ีดิน
ระหว่าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด กับผู้ทรงสิทธิเก็บกิน (ผู้ ให้เช่า) จํานวน 3 
ฉบบั มีกําหนด 30 ปี ลงวนัท่ี 2 กนัยายน 2548 สิน้สดุลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2581 (รวมเรียก
ทัง้หมดว่า “สัญญาเช่าหลัก ”) ซึ่งท่ีดินดังกล่าวเป็นท่ีตัง้ของอาคารและส่ิงปลูกสร้างใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิเช่าตามสญัญาฉบับนี ้โดย
สทิธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2580 

สทิธ ิในการปฏเิสธ
ก่อนของกองทรัสต์ 
(Right of First 
Refusal) สาํหรับการ
ต่ออายุสัญญาเช่า 

ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพัทยาได้ดําเนินการต่ออายุสัญญาเช่าหลักกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 2 จํากดั ในฐานะเจ้าของท่ีดิน และ/หรือผู้ทรงสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเก่ียวข้อง แล้วเสร็จ 
ซีพีเอ็นพัทยายินยอมให้สิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ในการ
ต่ออายสุญัญาฉบบันีต้่อไป โดยซีพีเอ็นพทัยาตกลงท่ีจะแจ้งเง่ือนไขและราคาในการต่ออายุ
สญัญาฉบบันีใ้ห้กองทรัสต์ทราบอย่างน้อย 12 เดือนล่วงหน้าก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเช่าฉบับนีห้รือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงกัน และหาก
กองทรัสต์ประสงค์จะใช้สิทธิในการเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าต่อไป กองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ซีพีเอ็น
พทัยาทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 6 เดือนนบัแต่กองทรัสต์ได้รับแจ้งจากซีพีเอ็นพทัยา
ดงักล่าวข้างต้น หรือระยะเวลาอื่นใดตามท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงกนั ทัง้นี ้หากกองทรัสต์ตอบ
ปฏิเสธท่ีจะเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าตอ่ไป หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการตอ่อายสุญัญาเช่าให้ซี
พีเอ็นพทัยาทราบภายในระยะเวลา ดงักล่าว ซีพีเอ็นพทัยาสามารถจะนําทรัพย์สินท่ีเช่าไป
จําหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า แก่บุคคลอ่ืนต่อไปได้ แต่ทัง้นี ้ข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีเสนอ
ให้แก่บุคคลอื่นใดจะต้องเป็นข้อเสนอท่ีไม่ดีกว่าข้อเสนอท่ีซีพีเอ็นพทัยาเสนอให้แก่กองทรัสต์ 
อนึ่ง หากกองทรัสต์ได้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ในการต่ออายสุญัญาเช่าแล้ว คู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายตกลงเจรจาเก่ียวกบัข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัการต่อสญัญาฉบบันีต่้อไป 

ค่าเช่า กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าเป็นเงินจํานวน 6,314 ล้านบาท โดยชําระทัง้
จํานวนในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

หน้าท ี่ของกองทรัสต์ (1) กองทรัสต์ตกลงจะบํารุงรักษา ซอ่มแซม และปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่าหรือกระทําการใด ๆ 
ทัง้ปวง เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ี เช่าอยู่ ในสภาพท่ีดี  หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ดังท่ีระบุไว้ในสัญญานีต้ลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์ ทัง้นี  ้เว้นแต่การบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วน
โรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือกระทําการใด ๆ ทัง้ปวงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินการดงักล่าว
บนทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนโรงแรมฮิลตนั พทัยาซึ่งควรจะทําหรือได้ทําแล้วตามแผนการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนโรงแรมฮิลตนั พทัยาโดยผู้ ให้เช่าก่อนวนัจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ซีพีเอ็นพทัยาตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ดงักลา่วทัง้สิน้ 
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(2) เม่ือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพ่ิมเติมทรัพย์สินท่ีเช่า ตามแผนการ
ดําเนินการท่ีได้รับอนมุติัโดยกองทรัสต์ ซีพีเอ็นพทัยาจะดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปล่ียน
แทน หรือเพ่ิมเติมทรัพย์สินท่ีเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของซีพีเอ็นพทัยา โดยให้ถือวา่ทรัพย์สินท่ี
เปล่ียนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพ่ิมเติมดงักล่าวเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้
นอกจากนี ้กองทรัสต์ยินยอมให้ซีพีเอน็พทัยาเพ่ิมมลูค่าสิทธิการเช่าหากซีพีเอ็นพทัยาได้
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแทน หรือเพ่ิมเติมทรัพย์สินท่ีเช่าแล้วเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยมูลค่าสิทธิการเช่าส่วนท่ีเพ่ิมดังกล่าวจะเป็นไปตาม
สดัส่วนความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือ
เพ่ิมเติมดงักล่าว  

(3) กองทรัสต์จะไม่ทําการก่อสร้างส่ิงปลกูสร้างหรือส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินท่ีเช่า และจะ
ไม่ทําการแก้ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์สินท่ีเช่าอันเป็นการทําให้ทรัพย์สินท่ีเช่า
ได้รับความเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของทรัพย์สินท่ีเช่า เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนงัสือจากซีพีเอ็นพทัยา ทัง้นี ้ซีพีเอ็นพทัยาจะพิจารณาการ
ให้ความยินยอมดงักล่าวอย่างไม่ชักช้า และจะไม่ปฏิเสธการให้ความยินยอมโดยไม่มี
เหตผุลอนัสมควร ทัง้นี ้ส่วนก่อสร้าง ตอ่เติม แก้ไข ดดัแปลง และสิ่งปลกูสร้างดงักลา่วให้
ถือเป็นสว่นควบกบัทรัพย์สินท่ีเช่า 

(4) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบับนี ้กองทรัสต์ยินยอมให้ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึง
ลูกค้าและคู่สัญญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้ เช่าพืน้ท่ีรายอ่ืนในส่วนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้
ลงทนุใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีจอดรถ และพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีเช่าซึ่ง
เป็นทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทรัสต์ เฉพาะส่วนท่ีกองทรัสต์จะลงทุน โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ี
เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการ
ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นสําคญั ทัง้นี ้
เว้นแต่ในกรณีท่ีการใช้ประโยชน์ของบุคคลดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระ
ค่าใช้จ่ายแก่กองทรัสต์ ซีพีเอ็นพทัยาตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดงักล่าว และ
ในการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการท่ีจอดรถ คู่สัญญาตกลงท่ีจะ
ร่วมกนัแบง่ผลประโยชน์ตอบแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องตามสดัสว่นรายได้ 

(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ ็นทรัลพ ัฒนา”) และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพัฒนา
เสนอชื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ใช้งานระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช อาทิ งานระบบ
ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์  ลิฟท์  บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ 
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํา้เสีย สําหรับการให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีได้มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) ท่ีมิใช่ผู้ เช่า
พืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้รวมถึงลกูค้า คู่สญัญา และผู้ เช่าพืน้ท่ีรายอื่นท่ี
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เป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีในส่วนท่ียังอยู่ภายใต้สิทธิครอบครองของซีพีเอ็นพัทยา เพ่ือใช้ในการ
ประกอบกิจการของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่ทัง้นี  ้ซีพีเอ็นพัทยาและกองทรัสต์จะ
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากการซ่อมแซมหรือดูแลรักษางานระบบ
สาธารณูปโภคดงักล่าว โดยคํานวณตามอตัราส่วนการครอบครองพืน้ท่ีของคู่สญัญาแต่
ละฝ่าย 

(6) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนา 
และ /หรือบุคคลใด  ๆ  ท่ี เซ็นท รัลพัฒนาเสนอช่ือให้ป ฏิบั ติห น้าท่ี เป็นผู้ บ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ใช้พืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือติดตัง้ส่ือโฆษณา 
รวมทัง้อปุกรณ์และเสาสญัญาณโทรศพัท์ สญัญาณอินเทอร์เน็ต และสญัญาณส่ือสาร
ใด ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เป็นสําคัญ ทัง้นี  ้ซีพีเอ็นพัทยาจะเป็นผู้ รับรับผิดชอบใน
คา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงในกรณีท่ีการใช้ประโยชน์ของบคุคลดงักลา่วก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายแก่กองทรัสต์ ซีพีเอ็นพัทยาตกลงจะรับผิดชอบใน
ความเสียหายดงักลา่ว 

ห น้ า ท ี่ ข อ ง ซี พ ี เ อ ็ น
พทัยา 
 

(1) หากมีผลประโยชน์ใด ๆ (ซึ่งไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าท่ีเกิดขึน้จากทรัพย์สินท่ีเช่า) 
ได้แก่ ค่าเช่าพืน้ท่ี ค่าเช่ารับล่วงหน้า ค่าบริการสาธารณูปโภค รายได้รับล่วงหน้าหรือ
รายได้อ่ืนใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ควรจะได้รับและซีพีเอ็นพทัยาได้รับ
ไว้ล่วงหน้า ทัง้ก่อนและในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า จากผู้ เช่าพืน้ท่ี และ/หรือผู้ พัก
อาศยั (ถ้ามี) ซีพีเอ็นพัทยาจะแจ้งให้กองทรัสต์ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าว
ให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีกองทรัสต์กําหนดเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายใน 14 
วนันบัจากวนัจดทะเบียน หรือในกรณีท่ีซีพเีอน็พทัยาได้รับผลประโยชน์ดงักลา่วภายหลงั
จากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าอีก ซีพีเอ็นพทัยาจะส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่
กองทรัสต์หรือบุคคลท่ีกองทรัสต์กําหนดเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ภายในวนัท่ี 9 ของ
เดือนถดัไป 

(2) สําหรับเงินประกนัการเช่าท่ีกองทรัสต์ควรจะได้รับและซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ล่วงหน้า ทัง้
ก่อนและในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าจากผู้ เช่าพืน้ท่ี และผู้ พักอาศัย (ถ้ามี) ซีพีเอ็น
พัทยาจะส่งมอบเงินประกันการเช่าดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนเงิน
ประกนัการเช่าท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้รับ ณ วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ให้แก่กองทรัสต์ หรือ
บคุคลท่ีกองทรัสต์กําหนดเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า 
และสําหรับเงินประกนัการเช่าส่วนท่ีเหลือ ซีพีเอ็นพทัยาจะส่งมอบให้แก่กองทรัสต์ หรือ
บุคคลท่ีกองทรัสต์กําหนดเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายใน 30 วันนับจากวันจด
ทะเบียนสิทธิการเช่า หรือระยะเวลาอื่นใดท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงกนั นอกจากนี ้หากซีพี
เอ็นพทัยาได้รับเงินประกนัการเช่าสําหรับทรัพย์สินท่ีเช่าภายหลงัจากวนัจดทะเบียนอีก 
ซีพีเอ็นพัทยาจะส่งมอบเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลท่ี
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กองทรัสต์กําหนดเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายในวนัท่ี 9 ของเดือนถดัไป 

(3) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ซีพีเอ็นพัทยายินยอมให้กองทรัสต์ รวมถึง
ลกูค้าและคู่สญัญาของกองทรัสต์ รวมถึงผู้ เช่าพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้
ซึ่งเป็นส่วนท่ีกองทรัสต์ลงทุน ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
รายใหม่ และผู้พกัอาศยัในโรงแรมฮิลตนั พทัยา สามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีท่ีกองทรัสต์
ไม่ได้เข้าลงทนุแต่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินท่ีเช่าได้ อาทิเช่น พืน้ท่ีส่วนกลาง ท่ีจอดรถ และ
ถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช 
และโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยให้ถือเป็นพืน้ท่ีเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกนั (ได้ตามปกติทัว่ไป
ของธุรกิจศนูย์การค้า) โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของ
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พัทยา เป็นสําคญั ทัง้นี ้เว้น
แต่ในกรณีท่ีการใช้ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือภาระ
คา่ใช้จา่ยแก่ซีพีเอ็นพทัยา กองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดงักลา่ว  

ทัง้นี ้“ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์” หมายถึง บริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันา ซึง่มี
ฐานะเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยา ภายใต้สัญญาเช่าช่วง
อาคารระหว่างกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ 

สทิธ ิในการปฏเิสธ
ก่อนของกองทรัสต์ 
(Right of First 
Refusal) สาํหรับพ ืน้ท ี่
ท ี่กองทรัสต์ไม่ได้
ลงทุน  

บรรดาพืน้ท่ีใด ๆ ภายในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ท่ีไม่ได้รวมอยู่ใน
ทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีแ้ละพืน้ท่ีดงักล่าวยงัเป็นกรรมสิทธ์ิของซีพีเอน็พทัยา หาก
ซีพีเอ็นพัทยาประสงค์ให้เช่าพืน้ท่ีดงักล่าวแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ในลักษณะท่ีเป็นการเช่า
พืน้ท่ีขนาดใหญ่เพ่ือประกอบกิจการประเภทค้าปลีก (Shopping Center) เพื่อให้เช่าพืน้ท่ีแก่
ผู้ เช่ารายย่อยต่อไป อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ซีพีเอ็น
พทัยาตกลงให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ในการเช่าพืน้ท่ี
ดงักล่าว โดยซีพีเอ็นพทัยาจะต้องบอกกล่าวให้กองทรัสต์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้
กองทรัสต์พิจารณาลงทุนก่อน และหากกองทรัสต์ประสงค์ท่ีจะเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวจากซีพีเอ็น
พทัยา กองทรัสต์จะต้องแสดงความจํานงในการลงทนุต่อซีพีเอ็นพทัยาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ภายใน 6 เดือน และจะดําเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นบัจาก
วนัท่ีได้แจ้งความจํานงในการลงทุนแก่ซีพีเอ็นพทัยา โดยบรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม
ใด ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของซีพีเอ็นพัทยา) ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจดทะเบียนกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ค่าประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ให้เป็นภาระของกองทรัสต์ทัง้สิน้ แต่
หากกองทรัสต์ตอบปฏิเสธหรือไม่ได้แจ้งความจํานงภายในระยะเวลาดังกล่าว ซีพีเอ็น
สามารถให้เช่าพืน้ท่ีดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกได้ แต่ทัง้นี ้ข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีเสนอ
ให้แก่บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อเสนอท่ีไม่ดีกว่าข้อเสนอท่ีซีพีเอ็นพัทยาเสนอให้แก่
กองทรัสต์ 

อนึ่ง ก่อนการใช้สิทธิดงักล่าวข้างต้น กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะเสนอการดําเนินการดงักล่าว
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เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พจิารณาอนมุติัก่อน  

การประกันภยั 
 

คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้ดําเนินการเก่ียวกับการประกันภัยและการใช้เงินท่ีได้รับเป็น 
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เพ่ือนํามาใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือซ่อมแซม
อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พัทยา 
รวมถึงงานระบบสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้องตามสญัญาฉบบันี ้ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ซีพีเอ็นพทัยาจะจดัให้มีการดําเนินการให้กองทรัสต์เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมและระบุชื่อ
กองทรัสต์เป็นผู้ รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยท่ีจัดทําขึน้สําหรับอาคารและส่ิง
ปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา สําหรับ
ระยะเวลาประกนัภยัท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกนัภยัภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของ
สัญญาฉบับนี  ้ซึ่งได้แก่  ประกันความเส่ียงภัยในทรัพย์สิน  (Property All Risks 
Insurance)  ป ระ กั น ภั ย เค ร่ื อ ง จั ก ร  (Machinery Breakdown Insurance)  แ ล ะ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) รวมทัง้ประกันภัยก่อ
การร้าย (Political Violence Insurance) ซึ่งปัจจุบันมีซีพีเอ็นพทัยาและบริษัทในเครือ
เซ็นทรัลพฒันาเป็นผู้ เอาประกันภัย โดยทําไว้กับผู้ รับประกันภัยท่ีมีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่ง
วงเงินประกันความเส่ียงภัยในท รัพ ย์สิน  (Property All Risks Insurance) ต้อง
ครอบคลมุมลูค่าของทรัพย์สินทัง้หมด (รวมฐานรากของอาคาร) ตามวิธีต้นทนุทดแทน
ใหม่ก่อนหกัค่าเส่ือมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมลูค่าท่ีดิน) โดยให้มี
ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ทัง้นี  ้กองทรัสต์ตกลงท่ีจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองจากการโอนสิทธิ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยดงักล่าว โดยคู่สญัญาตกลงจะรับผิดชอบร่วมกันสําหรับเบีย้
ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว ซึ่งแบ่งได้ตามสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ี
ในอาคารและสิ่งปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา และตามเกณฑ์อื่นท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนัไว้ 

(2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้สัญญาฉบับนีย้ังคงมีผลบังคับ
ใช้ได้ต่อไปในส่วนเฉพาะทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินท่ีเช่าดงักล่าวยงัคงเป็นทรัพย์สินท่ีเช่ากนัตามสญัญา
ฉบบันีต้อ่ไป 

ทรัพย์สินท ี่เช่าเสียหาย
หรือถกูทาํลาย  
 

ให้ “ค่าสิน ไหมทดแทนพืน้ฐาน ” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึง่ได้รับจากการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance) และ/หรือการประกันภัยอ่ืนใดท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ เอาประกันภยัเพ่ิมเติม
ด้วยคา่ใช้จ่ายของคู่สญัญาฝ่ายนัน้เองทัง้สิน้  

(1)  ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช รวมถึงงานระบบ
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สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้องตามสัญญาเช่างานระบบ ได้รับความเสียหายทัง้หมดหรือ
อย่างมีนัยสําคัญไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนทําให้กองทรัสต์ไม่อาจใช้อาคารและสิ่งปลูก
สร้างนัน้เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในส่วนท่ีได้รับความ
เสียหายขึน้ใหม่เพื่อทดแทนอาคารและส่ิงปลูกสร้างตามสัญญาฉบับนีด้้วยค่าใช้จ่าย
ร่วมกนัของคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย ตามสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีในอาคารและสิ่งปลกู
สร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย เพ่ือให้
อาคารและสิง่ปลกูสร้างกลบัคืนสู่สภาพเดิมก่อนท่ีจะได้รับความเสียหาย 

 ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคท่ี
เก่ียวข้องตามสญัญาเช่างานระบบ ได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนยัสําคญัไม่
ว่าด้วยเหตใุด ๆ จนทําให้กองทรัสต์ไม่อาจใช้อาคารและสิ่งปลกูสร้างนัน้เพื่อประโยชน์
ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์ตกลงจะทําการซ่อมแซม และ/หรือก่อสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในส่วนท่ีได้รับความเสียหายเพื่อ
ทดแทนอาคารและส่ิงปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันี ้ด้วยคา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์เอง  

 ทัง้นี ้ซีพีเอ็นพทัยาจะเป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีการก่อสร้างภายใต้แบบแปลน แผนงาน 
และงบประมาณที่คู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกัน และจะต้องทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ปีนบัแต่เกิดความเสียหายดงักล่าว ซีพีเอ็นพทัยาจะร่วมกบักองทรัสต์ในการ
ดําเนินการขอความยินยอมจากบคุคลใด ๆ หรือขออนญุาตตอ่หน่วยงานราชการใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี  ้โดย
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะต้องนําเงินท่ีได้รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานมาใช้ในการ
ดําเนินการก่อสร้างดงักล่าว และให้ถือว่าสิทธิและหน้าท่ีของคู่สญัญาตามสญัญาฉบบั
นีย้ังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้มีการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวขึน้มา
แทนท่ีอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พัทยา ตามสญัญาฉบับนี ้โดยคู่สัญญาจะจัดให้มีการทําสญัญาเช่าทรัพย์สินขึน้
ใหม่ (โดยให้มีวนัครบกําหนดอายสุญัญาเช่า ข้อกําหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกบั
สัญญาฉบับนี )้ ทันทีท่ีการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ (แต่ทัง้นีก้องทรัสต์จะไม่มี
ภาระหน้าท่ีในการชําระค่าเช่าตามสญัญาเช่าฉบบัใหม่อีกแต่อย่างใด) 

(2)  ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้องตามสัญญาเช่างานระบบ ได้รับความเสียหายแต่เพียง
บางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ โดยยงัคงสามารถใช้อาคารและสิ่งปลกูสร้างบางส่วนเพ่ือ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์และซีพีเอ็นพทัยามีหน้าท่ีต้องซ่อมแซม
อาคารและสิ่งปลกูสร้างนัน้ให้คงเดิมตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีท่ีคู่สญัญา
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แต่ละฝ่ายครอบครองในขณะท่ีเกิดความเสียหายดงักล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของคู่สญัญา
แต่ละฝ่ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ีกองทรัสต์ และ/หรือ
ซีพเีอน็พทัยาได้รับมาจากบริษัทประกนัภยัแล้วแตก่รณี  

 ภายใต้บงัคบัของข้อ (3) และเว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน ในกรณี
ท่ีอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคท่ี
เก่ียวข้องตามสญัญาเช่างานระบบได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ โดยยงัคงสามารถใช้อาคารและสิ่งปลกูสร้างบางส่วนเพ่ือประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์มีหน้าท่ีซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน 
พัทยาในส่วนท่ีได้รับความเสียหายให้คงเดิมตามความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง ด้วย
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์เอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานท่ี
กองทรัสต์ และ/หรือซีพีเอ็นพทัยาได้รับมาจากบริษัทประกนัภยัแล้วแตก่รณี  

(3)  เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน หรือกองทรัสต์สามารถจดัหาเงินทุน
จากแหล่งอ่ืนได้ ในกรณีท่ีค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับ
การก่อสร้าง และ/หรือการซอ่มแซมอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ดงักล่าว มีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทน
พืน้ฐานท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้างหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกินดงักล่าวตามสดัส่วนการครอบครองพืน้ท่ีในขณะนัน้ (สําหรับกรณีตาม
ข้อ (1)) หรือตามพืน้ท่ีท่ีคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายครอบครองในขณะท่ีได้รับความเสียหายจริง 
(สําหรับกรณีตามข้อ (2)) แล้วแต่กรณี โดยซีพีเอ็นพทัยาตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวน
ท่ีกองทรัสต์จะต้องรับผิดชอบดงักล่าวแทนกองทรัสต์ไปก่อน 

 สําหรับกรณีท่ีอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้อ (2) กองทรัสต์ตกลง
จะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ซีพีเอ็นพัทยาภายใน 6 เดือนนับแต่วันท่ีเปิด
ให้บริการพืน้ท่ีในอาคารและสิ่งปลกูสร้างท่ีซ่อมแซมแล้วเสร็จ พร้อมทัง้ชดเชยค่าใช้จ่าย
ในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการกู้ ยืมเงิน (Cost of 
Borrowing) ของซีพีเอ็นพทัยาท่ีได้ใช้เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักล่าว โดยคํานวณ
จากวนัท่ีได้มีการทดรองจ่ายเงินดงักล่าวจนถึงวนัท่ีกองทรัสต์ได้ชําระเงินให้แก่ซีพีเอ็น
พัทยา ทัง้นี  ้ซีพีเอ็นพัทยาและกองทรัสต์จะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนท่ี
เหมาะสมเพ่ือการจ่ายเงินทดรองจ่ายดงักลา่ว 

 สําหรับกรณีท่ีอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้รับความเสียหายทัง้หมดหรืออย่างมีนัยสําคัญตามข้อ (1) 
กองทรัสต์มีสิทธิเลือกชดใช้เงินทดรองจ่ายดงักลา่วโดย (ก) การชําระคืนเงินทดรองจ่าย
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีสร้างหรือ
ซ่อมแซมขึน้ใหม่เพ่ือทดแทนอาคารและส่ิงปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันีแ้ล้วเสร็จ พร้อม
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ทัง้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับท่ีระบุใน
วรรคก่อน หรือ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพืน้ท่ีของกองทรัสต์ โดยท่ี
กองทรัสต์ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ซีพีเอ็นพัทยาอีก โดยให้สัดส่วนใหม่ของการ
ครอบครองพืน้ท่ีของกองทรัสต์และซีพีเอ็นพัทยาเป็นไปตามจํานวนค่าก่อสร้างและ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามท่ีคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายได้ชําระไปหรือตกลงว่าจะชําระในการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซมขึน้ใหม่ดงักลา่วข้างต้น 

 ทัง้นี  ้ภายหลังจากท่ีได้เปิดให้บริการพืน้ท่ีในอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีสร้างหรือ
ซ่อมแซมขึน้ใหม่เพ่ือทดแทนอาคารและสิ่งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันีแ้ล้วเสร็จ และ
โดยท่ีกองทรัสต์ไม่ได้จ่ายเงินทดรองคืนให้แก่ซีพีเอ็นพทัยาในระหว่างระยะเวลา 6 เดือน
ข้างต้น กองทรัสต์จะยังไม่ได้รับรายได้ค่าเช่าและไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เฉพาะส่วนท่ี
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเกินจากเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ฐานซึ่งผู้ ให้เช่าได้ทดรอง
จ่าย สําหรับระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ยังไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้แก่ซีพีเอ็นพัทยา ทัง้นี ้
จนกว่ากองทรัสต์จะได้ชําระเงินคืนครบถ้วนให้แก่ซีพีเอ็นพทัยาแล้วอน่ึง ก่อนการใช้สิทธิ
ในข้อ (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวข้างต้น กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะเสนอการดําเนินการ
ดังกล่าวเพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนุมัติก่อน ทัง้นี ้
ภายใน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีเปิดให้บริการพืน้ท่ีในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ท่ีสร้างหรือซ่อมแซมขึน้ใหม่เพ่ือ
ทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาฉบับนี ้ทัง้นี ้หากพ้นกําหนดระยะเวลา
ดงักล่าวแล้วกองทรัสต์ยินยอมลดสดัสว่นการครอบครองพืน้ท่ีของกองทรัสต์ตามข้อ (ข) 
ดงักลา่วข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควรแก่กรณี  

การ โอ น สิท ธ ิก าร เ ช่ า
และการให้เช่า 
 

กองทรัสต์จะไม่นําสิทธิการเช่าในทรัพย์สินท่ีเช่านี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ออกให้เช่าช่วง
แก่บุคคลใด ๆ หรือให้บุคคลใด ๆ เข้ามาอยู่แทน หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ท่ีทําให้
บุคคลอ่ืนมีสิทธิเข้ามาใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่า หรือโอนสิทธิการเช่า ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
แตบ่างสว่น ให้แก่บคุคลใด ๆ  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช 
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซีพีเอ็นพัทยายินยอมให้กองทรัสต์นําทรัพย์สินท่ีเช่าออกให้
บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ท่ีภายในทรัพย์สินท่ีเช่าไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาก่อน ทัง้นี ้เว้นแต่การให้เช่าช่วงพืน้ท่ีภายในทรัพย์สินท่ีเช่า
ส่วนโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ท่ีมีพืน้ท่ีตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป กองทรัสต์
จะต้องได้รับความยินยอมจากซีพีเอ็นพทัยาก่อน ซึ่งการให้ความยินยอมดงักล่าวจะกระทํา
โดยไม่ชกัช้าและการไม่ให้ความยินยอมจะไม่กระทําโดยปราศจากเหตผุลสมควร  

ทัง้นี ้ซีพีเอ็นพัทยารับทราบและยินยอมให้กองทรัสต์นําทรัพย์สินท่ีเช่าส่วนโรงแรมฮิลตัน 
พัทยาออกให้ช่วงแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ โดยให้การดําเนินการดงักล่าวถือว่า
ได้รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาแล้ว และในกรณีท่ีสญัญาเช่าช่วงอาคารระหว่างกองทรัสต์
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และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์สิน้สดุลงไม่วา่กรณีใด ๆ อนัมีผลทําให้กองทรัสต์ต้องนํา
ทรัพย์สินท่ีเช่าส่วนโรงแรมฮิลตนั พทัยาออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายอ่ืน ให้ถือว่าซีพี
เอ็นพัทยารับทราบและยินยอมให้กองทรัสต์ดําเนินการดังกล่าวได้ โดยถือว่าได้รับอนุญาต
จากซีพีเอ็นพทัยาแล้ว 

เ ห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อ เห ตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบใุนกรณีดงัจะกลา่วต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพทัยาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้
หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้ 

(2) ในกรณีซีพีเอ็นพทัยาปฏิบัติผิดเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผูกพนั หรือภาระ
หนีสิ้นอ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมลูค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมลูค่าของส่วน
ของผู้ ถือหุ้นของซีพีเอ็นพทัยา และอาจนําซีพีเอ็นพทัยาไปสู่ภาวะล้มละลาย หรือฟืน้ฟู
กิจการ โดยซีพเีอน็พทัยาไม่สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักล่าวให้เสร็จสิน้ 

(3) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของซีพีเอ็นพทัยา 
ซึ่งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพทัยาในการชําระหนี ้หรือ
ปฏิบติัตามสญัญานี ้

(4) ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือ
ผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้ 

(5) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินท่ีเชา่ตามสญัญาฉบบันี ้ 

(6) คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
 และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ซีพีเอ็นพทัยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์
 อกัษรแล้ว  

 (ข) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงักลา่วมีซีพีเอ็น
พทัยา และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัลงมติให้เลิกกองทรัสต์ เว้นแต่ในกรณีท่ีการลง
มติของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัดงักล่าวเป็นประโยชน์โดยรวม
แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ่งไม่ใช่ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนั และเป็นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์  

  เพ่ือประโยชน์ของข้อ (ข) นี ้“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้เป็นไปตามนิยามท่ีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม 
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(8)  ในกรณี ท่ีมีกฎหมาย  หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“คณะกรรมการ  ก .ล .ต .”) หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานักงาน  ก .ล .ต .”) มีคําสั่งให้เลิกกองทรัสต์โดยท่ีกองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน 
และ/หรือปฏิบติัผิดกฎข้อบงัคบั กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง และ/
หรือไม่ใช่ความผิดของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบคุคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
จากกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ซีพีเอน็พทัยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลาย
ลกัษณ์อักษรแล้ว โดยท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีหน้าท่ีร่วมกันและได้ใช้ความพยายาม
อย่างเต็มท่ีร่วมกันเพ่ือไม่ให้สัญญาฉบับนีร้ะงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย หรือจากคําสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายหรือคําสัง่
ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ เช่น การจดัตัง้หรือจดัหาบคุคล
ใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีกองทรัสต์มีอยู่ตามสญัญาฉบบันีแ้ล้วก็ตาม 

(9) ในกรณีท่ีท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจ เพื่อการเวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอนั
เก่ียวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินท่ีเช่าได้อย่างมีนยัสําคญั 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอ ันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลกิสญัญา 

(1) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพทัยาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้
หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที และ
ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงิน
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

(2) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพทัยาปฏิบติัผิดเงื่อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือภาระ
หนีสิ้นอ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย 
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 
กองทรัสต์มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิ
ดงักล่าว ซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีซีพีเอน็พทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัสว่น
ของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้ไม่ตดั
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการ
ท่ีมีเหตุผิดนัดเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตุผิดนัดของซีพีเอ็นพัทยาดังกล่าวเกิดจากการท่ี
กองทรัสต์ไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี ้
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(3) ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือ
ผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้ซีพีเอ็นพทัยามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยซี
พีเอน็พทัยาไม่ต้องชําระคืนคา่เช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์  

(4) ในกรณีท่ี (ก) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบับนี ้หรือ 
(ข) คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือ (ค) มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดท่ีกําหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือ (ง) มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน 
ก.ล.ต. มีคําสั่งให้เลิกกองทรัสต์ โดยท่ีกองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎ
ข้อบงัคบั กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของซี
พีเอ็นพทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
และ /หรือบุคคลใด  ๆ  ท่ี เซ็นท รัลพัฒนาเสนอช่ือให้ป ฏิบัติห น้าท่ี เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหน่ึงได้ โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่
กองทรัสต์  

ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่
ให้เลิกกองทรัสต์ เน่ืองจากความผิดของซพีีเอ็นพทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพฒันาในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบคุคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือ
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน และ/หรือความผิดของผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที และซีพีเอ็น
พัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดังกล่าวมีซีพีเอ็น
พทัยา และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัลงมติให้เลิกกองทรัสต์ ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุ
ลง โดยท่ีซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) 
ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ี เหลืออยู่  รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วน
ของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเช่าตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

ทัง้นี ้หากเป็นกรณีท่ีการลงมติของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็น
ประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์และเป็นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์ ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย 
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ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
โดยซีพีเอ็นพทัยาไม่ต้องชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

(6) ในกรณีท่ีท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพ่ือการเวนคืน กองทรัสต์มีสิทธิพิจารณาว่าจะ
ให้สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลงหรือไม่ โดยกองทรัสต์จะพิจารณาจากผลกระทบจากการ
เวนคืนดงักล่าวว่ามีนยัสําคญัเพียงใด ซึ่งในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นควรให้สญัญาฉบบันี ้
สิน้สุดลง ซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line)  
รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้แทนกองทรัสต์ (ถ้ามี) ให้แก่
กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
สญัญาฉบบันี ้  

(7) เม่ือสญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนตามสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกับส่วน
ควบและอปุกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินท่ีเช่า รวมทัง้จะส่งมอบเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ได้รับไว้แทน
ซีพีเอ็นพัทยา (ถ้ามี) ให้แก่ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าท่ีกองทรัสต์
ได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ี และ/หรือผู้พกัอาศยั (ถ้ามี) ในทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ี และ/
หรือผู้พกัอาศยั (ถ้ามี) หรือซีพีเอ็นพทัยา (แล้วแต่กรณี) 

พร้อมกันนี  ้ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันท่ีสัญญาฉบับนีส้ิ น้สุดลง 
กองทรัสต์จะใช้ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ท่ีส่งมอบได้ 
และ/หรือไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน และไม่รวมถึงเงินประกนัการเช่า) ท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้
ล่วงหน้าซึ่งเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเช่า ทัง้ก่อนและในวันท่ีสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง 
ให้แก่ซีพีเอ็นพัทยาหรือผู้ มีสิทธิได้รับเงินโดยเร็ว และซีพีเอ็นพัทยาตกลงชําระคืน
กองทรัสต์ในเงินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งกองทรัสต์ได้ชําระไปอนัเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินท่ี
เช่าสําหรับระยะเวลาภายหลงัจากท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง ให้แก่กองทรัสต์ภายใน 5 
วนัทําการนบัแต่วนัท่ีซีพีเอน็พทัยาได้รับแจ้งจากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(8) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทรัสต์สงวน
สิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่าสัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลงและกองทรัสต์
ได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวจากซีพีเอ็นพัทยาแล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
จากซีพีเอ็นพทัยาสําหรับระหว่างระยะเวลานี ้เว้นแต่กองทรัสต์จะพิสจูน์ได้วา่กองทรัสต์
ได้รับความเสียหายจากเหตดุงักล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับสําหรับช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ซีพีเอน็พทัยายินยอมรับผิดชอบในความเสยีหายท่ีเกินดงักล่าว   
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ทัง้นี ้คําว่า “ค่าขาดประโยชน์ ” ข้างต้น ให้อ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามท่ี
ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินล่าสดุก่อนเกิดเหตผิุดนดั
หรือเหตแุห่งการเลิกสญัญา หกัด้วยคา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลอืท่ีได้รับ (Straight Line) โดย
ค่าขาดประโยชน์จะต้องปรับปรุงด้วยรายการท่ีมีผลกระทบเน่ืองจากการท่ีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้
คา่ขาดประโยชน์จะต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากวา่ศนูย์ 

คาํรับรองของ
กองทรัสต์ 

ณ วนัทําสญัญานี ้กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพัทยาว่า กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้
โดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ 
ทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยทรัสตีของกองทรัสต์มี
อํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบติัตามสญัญา การจดัทําเอกสาร และการดําเนินการอื่น
ใดตามท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้ตลอดจนกระทําการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสญัญานี ้ 

คํารับรองของซ ีพ ีเอ ็น
พทัยา 

ณ วนัจดทะเบียน ซีพีเอน็พทัยารับรองแก่กองทรัสต์วา่ 

(1)   ซีพีเอน็พทัยาเป็นบริษัทจํากดัท่ีจดัตัง้และดํารงอยูอ่ย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายไทย 

(2)  ซีพีเอน็พทัยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่า 

(3) ซีพีเอ็นพัทยามีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบัติตามสญัญา การจัดทําเอกสาร 
และการดําเนินการอื่นใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับสญัญานี ้และการกระทําดงักล่าวไม่ขดัต่อวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ
บริษัท 

(4)   การท่ีซีพีเอ็นพทัยาเข้าทําสญัญานีห้รือปฏิบติัตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญานี ้ไม่เป็น
การขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เง่ือนไข หรือคํารับรองใด ๆ ท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้ทําหรือจะ
ทําความตกลงกบับคุคลอ่ืน 

(5)   ก่อนท่ีจะมีการส่งมอบสิทธิครอบครองในทรัพย์สินท่ีเช่า ซีพีเอ็นพทัยาจะจดัให้ไม่มีการ
กระทําการใด ๆ อนัจะมีผลเป็นการรอนสิทธิ หรือกระทบสิทธิ หรือทําให้สิทธิครอบครอง
ทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทรัสต์ด้อยลงหรือด้อยกว่าบุคคลอ่ืน เว้นแต่การกระทําดงักล่าว
ได้มีอยู่ก่อนแล้วในวนัจดทะเบียน และซีพีเอ็นพัทยาเปิดเผยการกระทําดงักล่าวให้แก่
กองทรัสต์ทราบแล้วก่อนวนัจดทะเบียน ทัง้นี ้ให้รวมถึงการไม่กระทําการใด ๆ อนัจะมี
ผลเป็นการก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ ซึ่งสิทธิในการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าตามท่ี
กําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี  ้เว้นแต่เป็นการให้เช่าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินการ
ศนูย์การค้าและโรงแรมตามปกติ 

(6) ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อพิพาทหรือได้รับคําบอกกล่าวถึงกรณีพิพาท หรือมีคดีความกับ
บุคคลใด ๆ หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการทางศาล หรืออยู่ในระหว่างการ
ดําเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบักรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่า หรือ
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สทิธิและหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันีท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินท่ีเช่า  

(7) ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือตวัแทนท่ีได้รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาให้เปิดเผยข้อมูล ได้
เปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่กองทรัสต์แล้วทัง้หมด 
โดยข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูท่ีเป็นจริงและถกูต้องทกุประการ 

 
(2) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงพ ืน้ท ี่อาคาร   

ผู้ ให้เช่าช่วง บริษัท ซีพเีอน็ พทัยา จํากดั (“ซพีเีอน็พทัยา”) 

ผู้ เช่าช่วง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สนิท ี่เช่าช่วง พืน้ท่ีภายในอาคารและสิ่งปลกูสร้างบางสว่นในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ตัง้อยู่
เลขท่ี 333/99 หมู่ท่ี 9 ถนนพทัยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี ซึ่ง
คิดเป็นพืน้ท่ีท่ีจะลงทนุประมาณ 4,827 ตารางเมตร  

ทัง้นี ้ซีพีเอ็นพัทยาเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าพืน้ท่ีดงักล่าว ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร ระหว่าง
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากดั (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) (ผู้ ให้เช่า) และ ซีพีเอ็น
พัทยา (ผู้ เช่า) จํานวน 1 ฉบับ มีกําหนด 29 ปี 1 เดือน 5 วัน ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 
สิน้สดุลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2581 (รวมเรียกทัง้หมดวา่ “สัญญาเช่าพืน้ท ี่อาคารหลัก”)   

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปีนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิเช่าตามสญัญาฉบับนี ้โดย
สทิธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2580 

ค่าเช่า กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าในทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเป็นเงินจํานวน 80 ล้านบาท โดยชําระทัง้
จํานวนในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้

หน้าท ี่ของกองทรัสต์ เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าอาคาร (บางส่วน) ของส่วนโครงการ
เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บชี 

หน้าท ี่ของซีพ ีเอน็
พทัยา 
 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาเช่าอาคาร (บางส่วน) ของส่วนโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช นอกจากนี ้เน่ืองจากเป็นการเช่าช่วงทรัพย์สิน ซีพีเอ็นพทัยาตก
ลงเพ่ิมเติม ดงันี ้ 

(1) หากมีเหตท่ีุอาจทําให้สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารหลกัต้องระงบัลงด้วยเหตกุารณ์ใด ๆ โดยท่ี
ซีพีเอน็พทัยาเป็นฝ่ายผิด และไม่สามารถเยียวยาหรือแก้ไขด้วยวิธีการอื่นใดแล้ว ซีพีเอ็น
พทัยาจะต้องดําเนินการให้กองทรัสต์เข้าเป็นคู่สญัญาโดยตรงกับผู้ ให้เช่าในสญัญาเช่า
พืน้ท่ีอาคารหลกัแทนซีพีเอ็นพทัยาได้ก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารหลกัจะมีผลระงบั
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สิน้ไป และจะต้องให้กองทรัสต์เข้าทําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารฉบับใหม่เฉพาะในส่วนท่ี
เป็นทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงโดยมีข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีเป็นไปสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารหลกั
ตามสัดส่วนการครอบครองพืน้ท่ีทุกประการ ทัง้นี  ้ซีพีเอ็นพัทยาจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
บรรดาค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการสวมสิทธิของกองทรัสต์
ดงักล่าวทัง้หมดแทนกองทรัสต์ หากซีพีเอ็นพัทยามิได้จ่ายเงินและค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้างต้นแทนกองทรัสต์ กองทรัสต์สงวนสิทธิในการจ่ายเงินดงักล่าวโดยตรง และซีพีเอ็น
พทัยาตกลงชดเชยเงินดงักลา่วให้แก่กองทรัสต์ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถเข้าสวมสิทธิดังกล่าวแทนซีพีเอ็นพัทยาได้อย่าง
สมบูรณ์ตามกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่ใช่ความผิดของ
กองทรัสต์ หรือเน่ืองจากซีพีเอน็พทัยาจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทําการใด ๆ ท่ีทําให้
กองทรัสต์ไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ หรือกองทรัสต์เลือกท่ีจะไม่ใช้สิทธิดังกล่าว
เน่ืองจากอาจก่อให้เกิดภาระมากกว่าผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับแก่กองทรัสต์ ให้ถือการ
ดังกล่าวไม่เป็นการจํากัดสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกค่าเสียหาย ได้แก่ ค่าเช่า
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีเหลืออยู่ (Straight Line) ค่า
ขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงได้ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ค่าใช้จ่าย หรือเงินจํานวนใด ๆ ท่ีกองทรัสต์ต้อง
เสียไป เสียหาย หรือไม่ได้รับประโยชน์เน่ืองจากเหตดุงักลา่วเกิดจากซีพีเอน็พทัยา 

ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์สามารถเข้าสวมสิทธิดังกล่าวแทนซีพีเอ็นพัทยาได้อย่าง
สมบูรณ์ตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ในระยะเวลาดงักล่าว ซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงตามสดัส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงท่ีเหลืออยู่ภายใต้สญัญา
ฉบบันีคื้นแก่กองทรัสต์ 

(2) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้เข้าสวมสิทธิเป็นผู้ เช่าตามสัญญาพืน้ท่ีอาคารหลกัแทนซีพีเอ็น
พัทยาตามท่ีระบุไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ให้หน้าท่ีของกองทรัสต์ในการส่งมอบทรัพย์สินท่ี
เช่าช่วงคืนแก่ซีพีเอ็นพัทยาตามสัญญาฉบับนีร้ะงบัลง โดยท่ีกองทรัสต์ไม่ต้องชดเชย
คา่เสยีหายใด ๆ ให้แก่ซีพีเอ็นพทัยา และไม่ถือว่ากองทรัสต์ปฏิบติัผิดสญัญาฉบบันี ้

เงื่อนไขอ ื่น ๆ   ให้เง่ือนไขเก่ียวกับ “การประกันภัย” “ทรัพย์สินท่ีเช่าเสียหายหรือถูกทําลาย” “การโอนสิทธิ

การเช่าและการให้เช่า” “เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการเลิกสญัญา” “ผลของการผิดนัดหรือผล
อันเกิดจากเหตุแห่งการเลิกสญัญา” “คํารับรองของกองทรัสต์” “คํารับรองของซีพีเอ็นพัทยา” 
ตามท่ีสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) ของส่วนโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บชี บงัคบัใช้กบัสรุปสาระสําคญัของร่างสญัญาฉบบันี ้โดยอนโุลม  

หมายเหตุ เหตกุารณ์ท่ีอาจทําให้สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารหลกัต้องระงบัลงจะไม่รวมถึงหน้าท่ีในการชําระ
ค่าเช่าตามสัญญาเน่ืองจากซีพีเอ็นพัทยาได้ชําระค่าเช่าทัง้จํานวนตลอดอายุการเช่าแล้ว 
อยา่งไรก็ด ีเหตกุารณ์อ่ืน ๆ ท่ีอาจทําให้สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารหลกัต้องระงบัลง เชน่  
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1. ซีพีเอ็นพทัยาไม่ดําเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย และ/หรือไม่ส่งแบบก่อสร้าง แบบ
แปลนหรือวสัดท่ีุใช้ให้ผู้ ให้เช่าพิจารณาเห็นชอบ หากประสงค์ท่ีจะปรับปรุงหรือตกแต่ง
ต่อเติมทรัพย์ท่ีเช่า รวมทัง้ไม่ดําเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบท่ีผู้ ให้เช่าหรือผู้ เช่า
ย่ืนขออนญุาตอย่างเคร่งครัด 

2. ซีพีเอ็นพัทยาวางสินค้าหรือสิ่งอ่ืนใดภายนอกบริเวณทรัพย์ท่ีเช่า อย่างไรก็ดี ผู้ ให้เช่า
สงวนสิทธิท่ีจะเรียกค่าเช่าหรือคา่ตอบแทนใด ๆ เพ่ิมเติมได้ โดยจะแจ้งหนงัสือให้ซีพีเอ็น
พทัยาทราบลว่งหน้า 

3. ซีพีเอ็นพัทยา ให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าท่ีเป็นการแข่งขันหรือขัดแย้งกับการ
ประกอบธรุกิจหลกัของผู้ ให้เช่า 

4. ซีพีเอ็นพทัยานําทรัพย์ท่ีเช่าไปจํานํา จํานอง หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ ให้เช่าลว่งหน้า 

5. ซีพีเอ็นพทัยาไม่ชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ค่าอากรแสตมป์ และ/หรือค่าภาษีโรงเรือน
ตามท่ีกําหนดในสญัญา 

6. ซีพีเอน็พทัยาไม่จดัให้มีการประกนัวินาศภยัในอาคารท่ีเช่าตามท่ีผู้ ให้เช่าพิจารณา และ/
หรือไม่ระบุให้ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ และ/หรือซีพีเอ็นพัทยาไม่ชําระเบีย้ประกัน
สาํหรับการประกนัภยัดงักลา่ว 

7. ซีพีเอ็นพทัยากระทําการใด ๆ อนัเป็นการเส่ียงต่อการเกิดภยัอนัตรายหรือทําให้การเอา
ประกันภัยได้รับความเสียหายหรือประโยชน์ท่ีได้จากการเอาประกันภัยลดน้อยลง 
หรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา ระเบียบ ข้อบังคับในการใช้อาคารของบริษัทประกันภัย
อยา่งเคร่งครัด 

8. ซีพีเอ็นพทัยาไม่ดแูลรักษาซ่อมแซมทรัพย์ท่ีเช่าหรืออปุกรณ์ท่ีติดตัง้ในทรัพย์ท่ีเช่า ให้อยู่
ในสภาพดี รวมทัง้ไม่จัดการซ่อมแซมแก้ไขทรัพย์ท่ีเช่าในเวลาอนัควรตามท่ีผู้ ให้เช่าได้
แจ้ง หรือไม่ชําระคืนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ ให้เช่าหรือชําระคืนไม่ทันภายในกําหนดหากผู้ ให้
เช่าดําเนินการแก้ไขซอ่มแซมแทนซีพีเอน็พทัยา 

9. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ดูแลรักษาความสะอาดทรัพย์ท่ีเช่า ปล่อยให้สกปรกรุงรัง มีกล่ินเหม็น 
หรือสง่เสยีงรบกวนเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็น  

10. ซีพีเอน็พทัยานําหรือเก็บวสัดหุรือสารซึง่อนัตรายในทรัพย์ท่ีเช่า หรือกระทําการใด ๆ หรือ
ยอมให้บคุคลอื่นกระทําการใด ๆ อนัทําให้การประกันภยัทรัพย์ท่ีเช่าเป็นการโมฆะ หรือ
ถกูยกเลิกหรือทําให้เบีย้ประกนัภยัสงูขึน้ 

11. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ชําระเงินอื่นใด (ยกเว้นค่าเช่าซึ่งชําระครบถ้วนตลอดอายุสญัญาแล้ว) 
หรือผิดข้อสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง โดยท่ีไม่แก้ไขให้ถกูต้องภายในกําหนด 30 วนั หรือทรัพย์
ท่ีเช่าถูกยึดหรืออายัดตามคําสั่งศาล หรือซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้
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ล้มละลาย 

12. ในกรณีเกิดอคัคีภยัหรือภยัอย่างอ่ืนซึ่งทําให้ทรัพย์ท่ีเช่าเสียหายทัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่ง
ผู้ ให้เช่าได้รับความเห็นจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องหรือจากวิศวกรท่ีได้รับอนญุาต
ให้ประกอบวิชาชีพวา่เป็นการไม่ปลอดภยัท่ีจะใช้ทรัพย์ท่ีเช่าตอ่ไปได้ 

 
(3) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่างานระบบ 

ผู้ ให้เช่า บริษัท ซีพีเอน็ พทัยา จํากดั (“ซพีเีอน็พทัยา”) 

ผู้ เช่า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ 
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํา้เสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้และใช้
งานอยู่ในอาคารและส่ิงปลูกสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พัทยา ทัง้ในส่วนของอาคารศูนย์การค้าและอาคารโรงแรม รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ
หรือเก่ียวเน่ืองกบังานระบบดงักล่าว (แล้วแต่กรณี)  

ระยะเวลาการเช่า มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปีนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสญัญาเช่า
อาคารและสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคาร โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2580 

ค่าเช่า กองทรัสต์ตกลงจะชําระค่าเช่าเป็นเงินจํานวน 5,440 ล้านบาท โดยชําระทัง้จํานวนในวนัจด
ทะเบยีนสิทธิการเชา่ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าอาคารและสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคาร 

การส่งมอบสิทธ ิ
ครอบครอง 

คู่สญัญาตกลงให้สิทธิครอบครองในทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีมี้ผลเป็นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สินท่ีเช่าอย่างสมบูรณ์ในวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามท่ีกําหนดไว้
ในสญัญาเช่าอาคารและสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคาร และได้มีการชําระราคาตามท่ีกําหนดใน
สญัญาฉบบันีแ้ล้ว (“วันส่งมอบสทิธ ิครอบครอง”)   

การส่งมอบสิทธ ิตาม
สัญญาบริการและการ
รับภาระค่าใช้จ่าย 

(1) ซีพีเอ็นพทัยาจะจัดให้มีการดําเนินการเปลี่ยน และ/หรือเพ่ิมเติม ช่ือผู้ รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยท่ีจัดทําขึน้สําหรับทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั 
พทัยา บีช กบัผู้ รับประกนัภยัเป็นกองทรัสต์ สําหรับระยะเวลาประกนัภยัท่ีเหลือของกรม
ธรรม์ประกนัภยั โดยกองทรัสต์ตกลงท่ีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ี
เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว ทัง้นี ้กองทรัสต์
จะร่วมรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภยัดงักล่าวตามสดัส่วนระยะเวลาประกันภยัท่ีคงเหลือ
อยู ่
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 ซีพีเอ็นพทัยาจะจัดให้มีการดําเนินการเปลี่ยน และ/หรือเพ่ิมเติม ช่ือผู้ รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยท่ีจัดทําขึน้สําหรับทรัพย์สินท่ีเช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยา กับ
ผู้ รับประกันภัยเป็นกองทรัสต์ และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ สําหรับ
ระยะเวลาประกันภัยท่ีเหลือของกรมธรรม์ประกันภัย โดยกองทรัสต์จะให้ผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว ทัง้นี  ้กองทรัสต์จะร่วมรับผิดชอบค่าเบีย้ประกันภัยตามสัดส่วนระยะเวลา
ประกนัภยัท่ีคงเหลืออยู่ 

(2) กองทรัสต์มีหน้าท่ีบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่าหรือกระทําการใด ๆ 
ทัง้ปวง  เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ี เช่าอยู่ ในสภาพท่ีดี  หรือเหมาะสมแก่การใช้งานตาม
วตัถปุระสงค์ดงัท่ีระบไุว้ในสญัญานีต้ลอดระยะเวลาการเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
ทัง้นี ้เว้นแตก่ารบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินท่ีเช่าหรือกระทําการใด ๆ ทัง้
ปวงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินการดงักล่าวบนทรัพย์สินท่ีเช่าในสว่นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ซึ่งควรจะทําหรือได้ทําแล้วโดยผู้ ให้เช่าก่อนวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่า
อาคารตามแผนการซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเช่า ซึง่ซีพีเอ็นพทัยาตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ดงักลา่วทัง้สิน้ 

(3) เม่ือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพ่ิมเติมทรัพย์สินท่ีเช่าตามแผนการ
ดําเนินการท่ีได้รับอนมุติัโดยกองทรัสต์ ซีพีเอ็นพทัยาจะดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปล่ียน
แทน หรือเพิ่มเติมทรัพย์สินท่ีเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของซีพีเอ็นพทัยา โดยให้ถือว่าทรัพย์สินท่ี
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพ่ิมเติมดงักล่าวเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สญัญาฉบบันี ้
นอกจากนี ้กองทรัสต์ยินยอมให้ซีพีเอ็นพทัยาเพ่ิมมลูค่าสิทธิการเช่าหากซีพีเอ็นพทัยาได้
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแทน หรือเพ่ิมเติมทรัพย์สินท่ีเช่าแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยมลูคา่สิทธิการเช่าสว่นท่ีเพ่ิมดงักล่าวจะเป็นไปตามสดัส่วน
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพิ่มเติม
ดงักล่าว 

(4) ตราบเท่าท่ีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช กองทรัสต์ยินยอม
ให้สิทธิในการจัดเก็บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับการ
ให้บริการงานระบบท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ มีสิทธิครอบครองดงักล่าวทัง้หมดในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช แก่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพัฒนา
เสนอช่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน เพ่ือให้ เซ็นทรัล
พัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน มีสิทธิในการเก็บผลประโยชน์ทัง้หมดจากการ
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ให้บริการแก่ลูกค้าและคู่สัญญาบริการในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช จากการให้บริการร่วมแก่คูส่ญัญาบริการในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช ได้แก่ บริการส่วนกลาง บริการไอเย็น และบริการดดูควนั คา่นํา้ประปาและค่า
ไฟฟ้า (ตามมิเตอร์ของผู้ เช่าพืน้ท่ีแตล่ะราย) เป็นต้น และนําผลประโยชน์ดงักล่าวไปชําระ
หนีห้รือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร
และส่ิงปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และในการให้บริการดงักล่าว 
ได้แก่ ค่านํา้ประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น กับหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องอื่นใด (ถ้ามี) แทนกองทรัสต์ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเซน็ทรัลพฒันา และ/หรือบคุคลใด ๆ 
ท่ีเซน็ทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน 
มิได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์ยินยอมให้
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย มีสิทธิในการใช้งาน
ระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช ในการให้บริการและจัดเก็บผลประโยชน์จากการให้บริการร่วมดงักล่าว
จากผู้ เช่าพืน้ท่ีเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีซีพีเอ็นพัทยามีสิทธิครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒนา 
และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย จะต้องนําส่งค่าบริการดังกล่าวตาม
สัดส่วนท่ีซีพีเอ็นพัทยาต้องรับผิดชอบให้แก่กองทรัสต์หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกองทรัสต์
มอบหมายเพ่ือให้กองทรัสต์สามารถชําระหนีห้รือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ือง
กบัการใช้ระบบสาธารณูปโภคในอาคารและสิ่งปลกูสร้างในศนูย์การค้าซ็นทรัลเฟสติวลั 
พัทยา บีช และในการให้บริการดังกล่าว แก่หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้องอื่นใด (ถ้ามี) แทนคูส่ญัญาได้ 

(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบับนี ้กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้เซ็นทรัลพัฒนา 
และ /หรือบุคคลใด  ๆ  ท่ี เซ็นท รัลพัฒนาเสนอช่ือให้ป ฏิบัติห น้า ท่ี เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช ในการให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลกัษณะของ
สญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) ท่ีมิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบับนี ้รวมถึง
ลกูค้า คู่สญัญา และผู้ เช่าพืน้ท่ีในส่วนท่ีอยู่ภายใต้สิทธิครอบครองของซีพีเอ็นพทัยา เพ่ือ
ใช้ในการประกอบกิจการของตน โดยไม่มีคา่ตอบแทน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุ
แห่งการเลกิสัญญา 
 

คูส่ญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพทัยาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้
หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้ 

(2) ในกรณีซีพีเอ็นพทัยาปฏิบติัผิดเง่ือนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผูกพนั หรือภาระ
หนีส้ินอ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมลูค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมลูค่าของส่วน
ของผู้ ถือหุ้นของซีพีเอน็พทัยา และอาจนําซีพีเอ็นพทัยาไปสู่สภาวะล้มละลาย หรือฟืน้ฟู
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กิจการ โดยซีพีเอน็พทัยาไม่สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิน้  

(3) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพทัยาถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสัง่ให้ล้มละลาย  หรืออยู่ใน
ขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟกิูจการของซีพีเอ็นพทัยา 
ซึง่กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพทัยาในการชําระหนี ้หรือ
ปฏิบติัตามสญัญานี ้

(4) ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือ
ผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้ 

(5) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าอาคาร 

(6) คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา  

(7) (ก) ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ
กองทรัสต์ได้แจ้งให้ซีพีเอ็นพทัยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร
แล้ว  

(ข) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงักลา่วมีซีพีเอ็น 
พทัยา และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัลงมติให้เลิกกองทรัสต์ เว้นแต่ในกรณีท่ีการลง
มติของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัดงักล่าวเป็นประโยชน์โดยรวม
แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ซึ่งไม่ใช่ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนั และเป็นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์  

 เพ่ือประโยชน์ของข้อ (ข) นี ้“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้เป็นไปตามนิยามท่ีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และท่ีได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม 

(8) ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิก
กองทรัสต์ โดยท่ีกองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคบั กฎหมาย และ/
หรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือ
เซ็นทรัลพฒันาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ี
เซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือไม่ใช่
ความผิดของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้แจ้งให้ซีพีเอ็นพัทยา
ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีหน้าท่ี
ร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีร่วมกันเพ่ือไม่ให้สญัญาฉบบันีร้ะงบัโดยผล
จากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าท่ีไม่
ขดัต่อกฎหมายหรือคําสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ เช่น 
การจดัตัง้หรือจดัหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีกองทรัสต์มีอยู่ตามสญัญา
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ฉบบันีแ้ล้วก็ตาม  

(9) ในกรณี ท่ีท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาเช่าอาคารทัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีสําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจ เพ่ือการเวนคืน
ตามประกาศหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ซึง่ทําให้กองทรัสต์
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้อย่างมีนยัสําคญั 

(10) ในกรณีท่ีไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนการเช่าตามสญัญาเช่าอาคารภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนดในสญัญาเช่าอาคาร 

(11) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลงเน่ืองจากเหตุตามท่ีระบุไว้ในสญัญาเช่า
อาคาร  

ผลของการผิดนัดหรือ
ผ ล อั น เ กิ ด จ าก เ ห ตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

(1) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพทัยาจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้
หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที และ
ซีพีเอ็นพทัยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงิน
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

(2) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพทัยาปฏิบติัผิดเงื่อนไขของสญัญากู้ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือภาระ
หนีส้ินอ่ืนใด กับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย 
หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 
กองทรัสต์มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทันที และในกรณีท่ีกองทรัสต์ใช้สิทธิใน
การเลิกสัญญาฉบับนี  ้ซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ
(Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้ในนาม
กองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และค่าขาด
ประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้ไม่ตดัสิทธิของกองทรัสต์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดอนัเกิดจากการท่ีมีเหตผิุดนดัเกิดขึน้นัน้ เว้นแต่เหตผิุดนดัของซี
พีเอ็นพัทยาดังกล่าวเกิดจากการท่ีกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ผิดพลาดตามสญัญาฉบบันี ้

(3) ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือ
ผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้ซีพีเอ็นพทัยามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยซี
พีเอ็นพทัยาไม่ต้องชําระคืนคา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ 

(4) ในกรณีท่ี (ก) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาฉบับนี ้หรือ 
(ข) คู่สญัญาตกลงเลิกสญัญา หรือ (ค) มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดท่ีกําหนดใน
สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือ (ง) ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
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สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิกกองทรัสต์โดยท่ีกองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบติัผิด
กฎข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิด
ของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ให้ถือ
วา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย 
ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
โดยซีพีเอ็นพทัยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้น
แตคู่ส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน  

ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่
ให้เลิกกองทรัสต์ เน่ืองจากความผิดของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพฒันาในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือ
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์แทน และ/หรือความผิดของผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ้ด้ทันที และซีพีเอ็น
พัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วน
ของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

(5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงักลา่วมีซีพีเอ็นพทัยา 
และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัลงมติให้เลิกกองทรัสต์ ให้ถือวา่สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดย
ท่ีซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) ให้แก่
กองทรัสต์ตามสดัสว่นของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้ในนามกองทรัสต์ให้แก่กองทรัสต์ตามสดัส่วนของระยะเวลาการ
เช่าท่ีเหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ซึ่ง
ทรัพย์สินท่ีเช่าตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

ทัง้นี ้หากเป็นกรณีท่ีการลงมติของซีพีเอ็นพทัยา และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็น
ประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์และเป็นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์ ให้ถือว่า
สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ีคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกคา่เสียหาย คา่ใช้จ่าย ค่า
เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าหรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้ โดย
ซีพีเอ็นพทัยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ ทัง้นี ้เว้นแต่
คูส่ญัญาจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

(6) ในกรณีท่ีท่ีดินอนัเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาเช่าอาคารทัง้หมดหรือบางส่วน
ท่ีสําคญัตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพ่ือการเวนคืน กองทรัสต์
มีสิทธิพิจารณาว่าจะให้สญัญาฉบับนีส้ิน้สุดลงหรือไม่ โดยกองทรัสต์จะพิจารณาจาก
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ผลกระทบจากการเวนคืนดงักล่าวว่ามีนยัสําคญัเพียงใด ซึ่งในกรณีท่ีกองทรัสต์เห็นควร
ให้สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง ซีพีเอ็นพัทยาจะต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ 
(Straight Line) รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้รับไว้แทนกองทรัสต์ 
(ถ้ามี) ให้แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

(7) ในกรณีท่ี (ก) ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสญัญาเช่าอาคาร หรือ (ข) 
สญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลงเนื่องจากเหตตุามท่ีระบไุว้ในสญัญาเช่าอาคาร และ
เหตุการณ์ดงักล่าวไม่ได้เกิดจากเหตุผิดนัดหรือผิดสญัญาของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือ
เซ็นทรัลพฒันาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ี
เซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน และ/หรือผู้ เช่า
ช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาเช่าอาคาร และ/หรือสญัญาเช่าช่วง
พืน้ท่ี ซีพีเอ็นพทัยามีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยท่ีซีพีเอ็นพทัยาไม่ต้องชําระ
คืนคา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี (ก) ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสัญญาเช่า
อาคาร หรือ (ข) สญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บงัคบัลงเน่ืองจากเหตตุามท่ีระบไุว้ในสญัญา
เช่าอาคาร และเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดจากเหตุผิดนัดหรือผิดสญัญาของซีพีเอ็นพัทยา 
และ/หรือเซ็นทรัลพฒันาในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรือบคุคล
ใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์แทน และ/
หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าอาคาร และ/หรือ
สญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ี กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัที โดยท่ีซีพีเอ็นพทัยา
จะต้องชําระคืนค่าเช่าท รัพ ย์สิน ท่ี เช่ าคงเหลือ  (Straight Line) รวมถึ งเงินห รือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีซีพีเอ็นพัทยาได้รับไว้แทนกองทรัสต์ (ถ้ามี) ให้แก่กองทรัสต์ตาม
สดัส่วนของระยะเวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการท่ีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ซึง่ทรัพย์สินท่ีเช่าตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

(8) ทัง้นี ้หากเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดขึน้เน่ืองจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีผิดพลาด หรือปฏิบติับกพร่องต่อหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันี ้ให้ถือ
ว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง โดยท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย 
หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยซีพีเอ็นพทัยาไม่
ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือให้แก่กองทรัสต์ เว้นแต่คู่สญัญาจะตกลงกัน
เป็นอยา่งอ่ืน 

(9) เม่ือสญัญาเช่าฉบับนีส้ิน้สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญาฉบับนี ้
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนตามสภาพท่ีเป็นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้อมกับพร้อม
กบัส่วนควบและอปุกรณ์ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากบัทรัพย์สินท่ีเช่า รวมทัง้จะส่ง
มอบเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีกองทรัสต์ และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ 
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ได้รับไว้แทนซีพีเอ็นพทัยา (ถ้ามี) ให้แก่ซีพีเอ็นพทัยา รวมถึงการคืนเงินประกนัการเช่าท่ี
กองทรัสต์ได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ี และ/หรือผู้พกัอาศยั (ถ้ามี) ในทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่า
พืน้ท่ี และ/หรือผู้พกัอาศยั (ถ้ามี) หรือซีพีเอ็นพทัยา (แล้วแตก่รณี) 

พร้อมกนันี ้ในระหวา่งระยะเวลา 6 เดือนหลงัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง กองทรัสต์
จะใช้ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ท่ีส่งมอบได้ และ/หรือไม่
ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า) ท่ีกองทรัสต์ได้รับไว้ล่วงหน้าซึ่ง
เก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเช่า ทัง้ก่อนและในวนัท่ีสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลง ให้แก่ซีพีเอ็น
พทัยาหรือผู้ มีสิทธิได้รับเงินโดยเร็ว และซีพีเอ็นพทัยาตกลงชําระคืนกองทรัสต์ในเงินหรือ
คา่ใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งกองทรัสต์ได้ชําระไปอนัเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สินท่ีเช่าสําหรับระยะเวลา
ภายหลงัจากท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง ให้แก่กองทรัสต์ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีซี
พีเอ็นพทัยาได้รับแจ้งจากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(10) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามข้อ (1) และ (2) แล้ว กองทรัสต์สงวน
สิทธิท่ีจะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าจนกว่าสัญญาฉบับนีสิ้น้สุดลงและกองทรัสต์
ได้รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากซีพีเอ็นพัทยาแล้วเสร็จ โดยกองทรัสต์ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจาก
ซีพีเอน็พทัยาสําหรับระหวา่งระยะเวลานี ้เว้นแตก่องทรัสต์จะพิสจูน์ได้ว่ากองทรัสต์ได้รับ
ความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ได้รับสําหรับช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ซีพีเอ็นพทัยายินยอมรับผิดชอบในความเสยีหายท่ีเกินดงักล่าว 

ทัง้นี ้คําว่า “ค่าขาดประโยชน์ ” ข้างต้น ให้อ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามท่ี
ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินล่าสดุก่อนเกิดเหตผิุดนดั
หรือเหตแุห่งการเลิกสญัญา หกัด้วยคา่เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าคงเหลือท่ีได้รับ (Straight Line) โดย
ค่าขาดประโยชน์จะต้องปรับปรุงด้วยรายการท่ีมีผลกระทบเน่ืองจากการท่ีกองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดในสญัญาฉบับนี ้ทัง้นี ้
คา่ขาดประโยชน์จะต้องไม่จํานวนต่ํากว่าศนูย์ 

คาํรับรองของ
กองทรัสต์ 
 

ณ วนัทําสญัญานี ้กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพัทยาว่า กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจัดตัง้ขึน้
โดยชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติท
รัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยทรัสตีของกองทรัสต์มี
อํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบติัตามสญัญา การจดัทําเอกสาร และการดําเนินการอื่น
ใดตามท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้ตลอดจนกระทําการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสญัญานี ้

คาํรับรองของซีพ ีเอ ็น
พทัยา 
 

ณ วนัจดทะเบียน ซีพีเอน็พทัยารับรองแก่กองทรัสต์วา่ 

(1)   ซีพีเอน็พทัยาเป็นบริษัทจํากดัท่ีจดัตัง้และดํารงอยู่อย่างสมบรูณ์ตามกฎหมายไทย 
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(2)   ซพีีเอ็นพทัยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่า 

(3)   ซีพีเอ็นพัทยามีอํานาจในการเข้าทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทําเอกสาร 
และการดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบุไว้ในสัญญานี  ้ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับสญัญานี ้และการกระทําดงักล่าวไม่ขดัต่อวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของ
บริษัท 

(4)   การท่ีซีพีเอ็นพทัยาเข้าทําสญัญานีห้รือปฏิบติัตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญานี ้ไม่เป็น
การขดัแย้งหรือฝ่าฝืนข้อกําหนด เง่ือนไข หรือคํารับรองใด ๆ ท่ีซีพีเอ็นพทัยาได้ทําหรือจะ
ทําความตกลงกบับคุคลอ่ืน 

(5)   ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อพิพาทหรือได้รับคําบอกกล่าวถึงกรณีพิพาท หรือมีคดีความกับ
บุคคลใด ๆ หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการทางศาล หรืออยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการอนญุาโตตลุาการใด ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่า หรือสิทธิและ
หน้าท่ีตามสัญญาฉบับนีท่ี้เก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีเช่า และมิได้ผิดนัดหรือผิดสญัญา 
หรือเข้าทําสัญญา หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ หรือฝ่าผืนกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่า หรือสิทธิและหน้าท่ีของซีพีเอ็นพทัยาตามสญัญาฉบบันีท่ี้เก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัตอ่การให้เช่าทรัพย์สินท่ีเช่าโดย
ซีพีเอน็พทัยาหรือการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าของกองทรัสต์ภายใต้สญัญาฉบบันี ้

(6)   ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือตัวแทนท่ีได้รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาให้เปิดเผยข้อมูล ได้
เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์แล้วทัง้หมด โดยข้อมูลดงักล่าว
เป็นข้อมลูท่ีเป็นจริงและถกูต้องทกุประการ 

 
(4) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาซือ้ขายทรัพย์สิน  

ผู้ขาย บริษัท ซีพีเอน็ พทัยา จํากดั (“ซพีเีอน็พทัยา”) 

ผู้ซ ือ้  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สนิท ี่ซ ือ้ขาย อปุกรณ์ตกแตง่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืน
ใดท่ีใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้พกัอาศยัและ
ผู้ใช้บริการอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั 
พัทยา ทัง้ในส่วนของอาคารศูนย์การค้าและอาคารโรงแรม ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่
บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของอาคารและส่ิงปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพืน้ผิวของตวัอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือบริเวณภายในพืน้ท่ีเช่าของผู้
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เช่าพืน้ท่ีในอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ่งซีพีเอ็นพทัยา
เป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่
กรณี) แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการ
เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บชี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ราคาซือ้ขาย กองทรัสต์จะชําระราคาซือ้ขายเป็นเงินจํานวน 75 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) โดยชําระ
ทัง้จํานวนภายในวันท่ีมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสัญญาเช่าอาคารต่อ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบไุว้ในสญัญาเช่าอาคาร  

การ โอนกรรมสิทธ ิ์ ใน
ทรัพย์สนิ 

คู่สญัญาตกลงให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีซือ้ขายภายใต้สญัญาฉบบันีมี้ผลเป็นการโอนอย่าง
สมบูรณ์ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าอาคารและสญัญาเช่า
ช่วงพืน้ท่ีอาคาร และได้มีการชําระราคาตามท่ีกําหนดในสัญญาฉบับนีแ้ล้ว (“วัน โอ น
กรรมสทิธ ิ์”) 

เห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อ เห ตุ
แห่งการเลกิสัญญา 
 

ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ สญัญานีอ้าจสิน้สดุลงได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัเลกิสญัญา 

(2) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพทัยา จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้
หรือผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัที 

(3) ในกรณีท่ีซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลสัง่พิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ฟืน้ฟูกิจการของซีพีเอ็นพทัยา ซึ่ง
กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพัทยาในการชําระหนี ้หรือ
ปฏิบตัติามสญัญานี ้กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัที 

(4) ในกรณีท่ีไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนเช่าตามสญัญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าช่วง
พืน้ท่ีอาคารภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญาเช่าอาคาร 

(5) ในกรณีท่ีสญัญาเช่าอาคารสิน้ผลใช้บังคับลงเน่ืองจากเหตุตามท่ีระบุไว้ในสญัญาเช่า
อาคารและสญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคาร 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผ ล อั น เ กิ ด จ าก เ ห ตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

เม่ือมีการเลิกสญัญา ให้ถือว่าคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายปราศจากภาระหน้าท่ีซึ่งจะต้องผกูพนักนั
ตามสญัญาฉบบันี ้แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงภาระหน้าท่ีใด ๆ ซึง่เกิดก่อนการเลิกสญัญา และย่อมไม่
ตดัสิทธิในการเรียกร้องคา่เสียหาย ในกรณีท่ีการผิดสญัญานัน้ เกิดจากความผิดของคูส่ญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้จากการไม่ได้รับโอน ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน  

นอกจากนี  ้ในกรณี ท่ีสัญญาเช่าอาคาร และ/หรือสัญญาเช่าช่วงพืน้ท่ีอาคารสิน้สุดลง 
กองทรัสต์ตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีซือ้ขายกันตามสญัญาฉบับนีห้รือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมี
การใช้ประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั ให้แก่ซีพีเอ็นพทัยา และซีพีเอ็นพทัยาตกลงซือ้ทรัพย์สิน
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ดังกล่าวจากกองทรัสต์ ตามสภาพของทรัพย์สินท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ ในราคา
ต้นทุนของทรัพย์สินดงักล่าวหักด้วยค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง (Straight Line) ท่ีคิดตาม
ระยะเวลา 5 ปี หรือตามราคาอ่ืนใดตามท่ีคูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

คาํรับรองของ 
กองทรัสต์ 
 

(1)   ณ วนัทําสญัญานี ้กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพทัยาว่า กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์ท่ีจดัตัง้
ขึ น้ โดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ .ศ . 2535 
พระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
โดยทรัสตีของกองทรัสต์มีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา การจดัทํา
เอกสาร และการดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสญัญานี ้ 

(2)   กองทรัสต์ตกลงให้สิทธิแก่ซีพีเอ็นพัทยา ลูกค้า คู่สัญญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้ เช่า
พืน้ท่ีรายอ่ืนในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ท่ีมิได้เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา จากกองทรัสต์ ใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
ตามธุรกิจปกติ ตามภาระผูกพันท่ีมีอยู่ก่อน หรือตามท่ีคู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ โดย
กองทรัสต์และซีพีเอ็นพทัยาจะร่วมกนัรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายสําหรับทรัพย์สินร่วมกนั
ตามท่ีจะได้ตกลงกนัตอ่ไป 

คํารับรองของซีพ ีเอ ็น
พทัยา 

ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ ซพีีเอน็พทัยารับรองต่อกองทรัสต์วา่ 

(1) ซีพีเอ็นพัทยาเป็นบริษัทจํากัดท่ีจดัตัง้ขึน้และดํารงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายของ
ประเทศไทย 

(2) ซีพีเอ็นพัทยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิและมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการขายทรัพย์สิน โดย
ปราศจากภาระผกูพนั หรือการนําไปเป็นหลกัประกนัโดยประการอ่ืนใด  

(3) ซีพีเอ็นพทัยามีอํานาจในการเข้าทําสญัญา การปฏิบตัิตามสญัญา จดัทําเอกสาร และ
การดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้ตลอดจนกระทําการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
สญัญานี ้และการกระทําดงักลา่วไม่ขดัตอ่วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท 

(4) การท่ีซีพีเอ็นพทัยาเข้าทําสญัญานีห้รือปฏิบตัิตามความผกูพนัใด ๆ ในสญัญานี ้ไม่เป็น
การขัด แย้งหรือฝ่าฝืน ข้อกําหนด เง่ือนไข หรือคํารับรองใด ๆ ท่ีซีพีเอ็นพัทยา ได้ทํา
ความตกลงไว้กบับคุคลอ่ืน 

(5) นบัแต่วนัทําสญัญาฉบบันีถึ้งวนัโอนกรรมสิทธ์ิ ซีพีเอ็นพทัยาไม่มีข้อพิพาท หรือได้รับคํา
บอกกล่าวถึงกรณีพิพาท หรือมีคดีความกับบุคคลใด ๆ หรืออยู่ในระหว่างการดําเนิน
กระบวนการทางศาล หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการใด ๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน หรือสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันีท่ี้เก่ียวเน่ือง
กับทรัพย์สิน และมิได้ผิดนัดหรือผิดสัญญา หรือเข้าทําสัญญา หรือก่อให้เกิดภาระ
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ผกูพนัใด ๆ หรือฝ่าผืนกฎหมายใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สิน หรือสิทธิและหน้าท่ีของซีพีเอ็น
พัทยาตามสัญญาฉบับนีท่ี้เก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสําคัญต่อการซือ้ขายทรัพย์สินโดยซีพีเอ็นพทัยาหรือการใช้ทรัพย์สินของกองทรัสต์
ภายใต้สญัญาฉบบันี ้

(6) ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือตัวแทนท่ีได้รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาให้เปิดเผยข้อมูล ได้
เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์แล้วทัง้หมด โดยข้อมลูดงักล่าวเป็น
ข้อมลูท่ีเป็นจริงและถกูต้องทกุประการ 

 
(5)  สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาก่อตัง้สิทธ ิและการกระทาํการ  

คู่สัญญา (1) บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) (“เซน็ทรัลพฒันา”) และ 

(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการ
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

การใช้ชื่อ  และ/หรือ
เครื่ องหมายการค้า 
และ/หรือเครื่ องหมาย
บริการ  
 

ตลอดระยะเวลาท่ีเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทนเซ็นทรัลพัฒนาตามข้อกําหนดแห่ง
สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 
และตราบเท่าท่ีกองทรัสต์ยงัคงลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ/หรือโรงแรม
ฮิลตนั พทัยา เซน็ทรัลพฒันาตกลงยินยอมดงัต่อไปนี ้

(1) ให้กองทรัสต์ใช้ช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการ และ/หรือ
ตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีใช้ในการสื่อความหมาย
ให้ประชาชนทัว่ไปเข้าใจว่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทนุในหรือมีไว้นัน้ เป็นทรัพย์สินของ
เซ็นทรัลพฒันาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช ทัง้นี ้ให้รวมถึงช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมาย
บริการ และ/หรือตราสัญลักษณ์  และ/หรือรูปภาพ  และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวเน่ืองกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ท่ีเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือ
เซน็ทรัลพฒันาจะได้มีในอนาคตด้วย 

(2) ใช้ความพยายามอย่างสูงสุด เพ่ือให้กองทรัสต์ และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจาก
กองทรัสต์ สามารถใช้ช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการ 
และ/หรือตราสัญลักษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีใช้ในการสื่อ
ความหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ลงทุนในหรือมีไว้นัน้ เป็น
ทรัพย์สินของบคุคลอื่นซึง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโรงแรมฮิลตนั พทัยา และ/หรือเคร่ืองหมายของ
เครือโรงแรมอ่ืนใดท่ีบริหารอาคารโรงแรม  



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 2 - 149 

อนึ่ง ในกรณีท่ีเซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทนเซ็นทรัลพัฒนาตามข้อกําหนดแห่งสัญญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไม่ได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามสญัญา
แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีชอีกต่อไป กองทรัสต์จะ
ดําเนินการระงบัการใช้ช่ือ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการ และ/
หรือตราสญัลกัษณ์ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดดงักล่าว โดยกองทรัสต์จะ
ดําเนินการดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเซ็นทรัลพฒันา และ/หรือบคุคลใด 
ๆ ท่ีเซ็นทรัลพฒันาเสนอช่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์แทน 
ดงักล่าว ไม่ได้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช  

ค่าใช้จ่ายที่เก ี่ยวข้อง
กับการลงท ุนใน
ทรัพย์สนิเพ ิ่มเตมิของ
กองทรัสต์ 

เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้ สนับสนุนของกองทรัสต์ (Sponsor) ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวข้องกับการลงทุนเพ่ิมของกองทรัสต์เพ่ือลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช
และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนั  

การดาํรงอ ัตราส่วน
การถอืห ุ้น 

ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาเก่ียวกับการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตนั พัทยา ยังมีผลใช้บังคบั เซ็นทรัลพัฒนาจะไม่ขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรือก่อ
ภาระผกูพนัใด ๆ ซึง่หุ้นของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั (“เซ ็นทรัลพระราม 2”) 
และ/หรือซีพีเอ็นพทัยา  และ/หรือของบริษัท ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล จํากัด (“ซีพ ีเอ ็นพ ัทยา โฮ
เทล”) ท่ีเซ็นทรัลพฒันาถืออยู่ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสดัส่วนการถือหุ้น
บริษัทดงักลา่ว ดงันี ้ 

- ในเซ็นทรัลพระราม 2 ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของเซน็ทรัลพระราม 2 

- ในซีพีเอ็นพทัยา ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของซีพี
เอน็พทัยา และ 

- ในซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 99.99 ของหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล   

การควบคุมการปฏิบัต ิ
ตามสัญญา 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงควบคมุ ดูแล และดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นในการป้องกันและเยียวยา 
เพ่ือให้ (ก) ซีพีเอ็นพัทยา ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีเช่าตามสัญญาลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรือ (ข) เซ็นทรัล 
พระราม 2 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และมีสิทธิครอบครองในท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของ
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตาม สัญญาเช่าท่ีดินกับ
บคุคลภายนอก สญัญาเช่าท่ีดินและสญัญาเช่าช่วงท่ีดินกับเซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรือ (ค) 
ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ซึ่งเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
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เง่ือนไขในสัญญาท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 
สัญญาเช่าท่ีดินกับบุคคลภายนอก สัญญาเช่าท่ีดินและสัญญาเช่าช่วงท่ีดินกับเซ็นทรัล 
พระราม 2 สญัญาลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
สญัญาจดัหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทัง้เอกสารและสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ือง
และเก่ียวกบัการลงทนุของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา และ/หรือการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งมีบริษัทท่ีเซ็นทรัลพฒันามีอํานาจ
ควบคุมมีความเก่ียวข้องหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซ็นทรัลพัฒนาจะใช้ความพยายามอย่างสุด
ความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ 
ได้แก่ การให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทย่อย การลงทุนเพ่ิมเติมในหุ้นของบริษัทย่อยกรณีท่ีมีการเพ่ิม
ทุน เป็นต้น อนึ่ง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล จะไม่ได้มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการรับประกันรายได้ให้แก่กองทรัสต์ แต่จะเป็นการใช้เงินเพ่ือสนบัสนุน
และเป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของซีพีเอน็พทัยา โฮเทล) ทัง้นี ้เพ่ือมิให้ซีพี
เอ็นพทัยา และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรือซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ผิดนดั กระทําการฝ่า
ฝืนเง่ือนไข หรือก่อให้เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรือกระทําผิดข้อสัญญาใด ๆ ตามท่ี
กําหนดไว้ในสญัญา  

การจัดหาผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สนิจาก
กองทรัสต์ หรือการ
เข้าเป็นผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สนิจาก
กองทรัสต์  

ตราบเท่าท่ีกองทรัสต์ยงัคงลงทุนในโรงแรมฮิลตนั พทัยา และภายใต้เง่ือนไขในสญัญาจ้าง
บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ฉบบัปัจจบุนั ซึง่ได้เข้าทํากบับริษัทในกลุ่มฮิลตนั ยงัมีผลใช้บงัคบั 
(ซึ่งปัจจุบนัคงเหลือประมาณ 8 ปี) (“สัญญาจ้างบริหารโรงแรม”) ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์
ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  หากซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ได้จําหน่าย จ่าย หรือโอน ซึ่ง (ก) สิทธิ และ/หรือหน้าท่ีใด ๆ 
ตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรม หรือ (ข) กรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า หรือสิทธิครอบครองใด 
ๆ บนทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องหรือเก่ียวเน่ืองกบัโรงแรมฮิลตนั พทัยา อนัเข้าเง่ือนไขการโอน
สทิธิของซีพีเอ็นพทัยาตามสญัญาจ้างบริหารโรงแรม หรือ  

(2)  ในกรณีท่ีอาคารและส่ิงปลูกสร้างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา เสียหายทัง้หมดหรือถูก
ทําลายเกินกว่าร้อยละ 25 ของพืน้ท่ีทัง้หมด และเป็นเหตใุห้สญัญาจ้างบริหารโรงแรม
สิน้สดุลงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาจ้างบริหารโรงแรม และโดยท่ีกองทรัสต์ได้ทํา
การซ่อมแซม และ/หรือก่อสร้างอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในส่วน
ท่ีได้รับความเสียหายหรือถกูทําลายเพ่ือทดแทนอาคารและสิ่งปลกูสร้างตามสญัญาเช่า
อาคาร ภายในระยะเวลา 36 เดือนนบัจากวนัท่ีสญัญาจ้างบริหารโรงแรมสิน้สดุลง ทัง้นี ้
ไม่วา่ซีพีเอน็พทัยา โฮเทล จะยงัคงเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์หรือไม่ก็ตาม 

เซ็นทรัลพฒันาตกลงยินยอมท่ีจะจัดหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์รายใหม่ และ/หรือ
ดําเนินการให้ซีพีเอ็นพทัยา โฮเทล หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์รายใหม่ดงักล่าว เข้า
ทําสัญญาจ้างบริหารโรงแรมฉบับใหม่กับบริษัทในกลุ่มฮิลตนั ทัง้นี ้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจาก
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กองทรัสต์รายใหม่ท่ีเซ็นทรัลพฒันาจะจดัหามานัน้จะต้องมีเซ็นทรัลพฒันาถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้ นทัง้หมดของบริษัทดังกล่าว และในกรณีท่ีเซ็นทรัลพัฒนาไม่
สามารถดําเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมท่ีจะเข้าทําสญัญาจ้าง
บริหารโรงแรมฉบบัใหม่กบับริษัทในกลุ่มฮิลตนัเอง  

 
(6) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ  

ผู้ เช่าช่วง บริษัท ซีพเีอน็ พทัยา โฮเทล จํากดั (“ผู้ เช่าช่วง”) 

ผู้ ให้เช่าช่วง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สนิท ี่เช่าช่วง 1. อาคารและสิ่งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตัง้อยู่เลขท่ี 333/101 หมู่ท่ี 9 ถนนพทัยา
สาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย อาคารโรงแรม 
(ทัง้หมด) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายในอาคารเฉพาะส่วนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
(ทัง้หมด) ซึง่คิดเป็นพืน้ท่ีท่ีจะเช่าช่วงประมาณ 49,686 ตารางเมตร  

2. งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับ
อากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบดันํา้เสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ง
ติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทัง้สิทธิใด ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบังานระบบดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) 

ระยะเวลาการเช่า สญัญาเช่าช่วงฉบบัแรกจะมีกําหนดระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ีกองทรัสต์เข้าเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า
ในทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงภายใต้สญัญาเช่าอาคาร จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 (“วันท ี่ส ัญญา
ฉบบันีม้ผีลใช้บังคับ”)  

เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงเมื่อ
สัญญาเช่าช่วงครบ
กาํหนด  

1. คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงให้คํามั่นแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายว่า เม่ือสัญญาเช่าช่วงครบ
กําหนด และคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเรียกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วง คู่สญัญาฝ่ายนัน้จะต่ออายสุญัญาเช่าช่วงต่อไปอีก 3 คราว ๆ ละไม่เกิน 
3 ปี  (สิน้สุดไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม  2569) ทัง้นี  ้ภายใต้เง่ือนเวลาท่ีระบุในข้อ 2 
ด้านล่างนี ้โดยคู่สญัญาตกลงให้เง่ือนไขเก่ียวกับการเช่า และค่าเช่า ทัง้ค่าเช่าคงท่ีและ
คา่เช่าแปรผนั รวมทัง้เง่ือนไขในการตอ่อายขุองสญัญาเช่าช่วงฉบบัตอ่อายเุหมือนกนักบั
ท่ีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงฉบับแรก ทัง้นี ้ในการใช้สิทธิในข้อ 1 นี ้คู่สัญญาฝ่ายท่ี
ประสงค์จะให้การเช่าช่วงดําเนินต่อไปจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาเช่าช่วงหรือระยะเวลาการเช่าท่ีได้ตอ่ออกไป ทัง้นี ้ยกเว้นกรณีการตอ่
อายุสัญญาเช่าช่วงฉบับแรก คู่สัญญาฝ่ายท่ีประสงค์จะให้การเช่าช่วงดําเนินต่อไป
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จะต้องแจ้งให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าช่วง  

2. คู่สัญญาตกลงว่าเง่ือนไขในการต่ออายุของสญัญาเช่าช่วงตามข้อ 1 จะใช้ได้ไม่เกิน 3 
คราว นบัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั โดยการต่ออายคุรัง้สดุท้ายจะครบกําหนด
ภายในปีท่ี 6 นับจากวันท่ีสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกมีผลใช้บังคับ (“วันท ี่
ส ัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกมีผลใช้บังคับ”) และสญัญาเช่าช่วงฉบับต่อ
อายฉุบบัสดุท้ายจะสิน้สดุภายในวนัท่ีครบกําหนดปีท่ี 9 นบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าช่วงฉบบั
ตอ่อายฉุบบัแรกมีผลใช้บงัคบั 

3. ภายหลังจากท่ีสิน้สุดระยะเวลาการเช่าท่ีได้ต่อออกไปตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 – ข้อ 2 
ข้างต้น หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยงัคงประสงค์ท่ีจะต่ออายุสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่อ
อายฉุบบัสดุท้ายต่อไป คู่สญัญาฝ่ายท่ีประสงค์จะให้การเช่าช่วงดําเนินตอ่ไปจะต้องแจ้ง
ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
12 เดือนก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการเช่าท่ีได้ต่อออกไป  ทัง้นี  ้ในกรณี ท่ี มี
บุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์ต่อกองทรัสต์ท่ีจะเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง โดย
ข้อเสนอเร่ืองราคาและเง่ือนไขการเช่าท่ีสําคัญของบุคคลดังกล่าวดีกว่าข้อเสนอเร่ือง
ราคาและเง่ือนไขการเช่าท่ีสําคญัของผู้ เช่าช่วง กองทรัสต์จะเจรจากบัผู้ เช่าช่วง เพื่อให้ผู้
เช่าช่วงพิจารณาและปรับเปล่ียนข้อเสนอของผู้ เช่าช่วงเพ่ือเสนอให้กองทรัสต์พิจารณา
ต่อไป อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะเสนอการดําเนินการดงักล่าวเพ่ือให้ท่ีประชุม
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนมุติัก่อน  

4. (1)  ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิในการต่ออายุสญัญาตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 แต่ผู้ เช่า
ช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสยัด้วยเหตขุาดคณุสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ซึ่ง
เป็นเหตุในการเลิกสัญญาของสัญญาฉบับนี ้และ/หรือเหตุอ่ืนใดท่ีมิได้เกิดจาก
ความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ เช่าช่วง อันทําให้ผู้ เช่าช่วงไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาได้ ให้ถือ
วา่ผู้ เช่าช่วงไม่มีหน้าท่ีท่ีจะเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงตอ่ไป 

 (2) อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิในการต่ออายสุญัญาตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1 
แต่ผู้ เช่าช่วงมีข้อจํากดัทางกฎหมายหรือพ้นวิสยั แต่ผู้ เช่าช่วงยงัคงสามารถเช่าช่วง
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาได้ชัว่คราว ผู้ เช่าช่วงและ
กองทรัสต์จะร่วมกันหาผู้ เช่าช่วงรายอ่ืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพื่อประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปแทนผู้ เช่าช่วง ทัง้นี ้ผู้ เช่าช่วงตกลงท่ีจะเช่าช่วง
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาต่อไปจนกว่าจะสามารถ
หาผู้ เช่าช่วงรายอ่ืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยท่ีกองทรัสต์และผู้ เช่า
ช่วงจะร่วมกนักําหนดเง่ือนไขของการเช่าช่วงท่ีตอ่ออกไป แตท่ัง้นี ้ระยะเวลาการเช่า
ท่ีต่อออกไปดงักล่าวจะไม่เกิน 180 วนันับจากวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 2 - 153 

โดยให้ถือว่าผู้ เช่าช่วงไม่มีหน้าท่ีท่ีจะเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงต่อไปในระหว่าง
ระยะเวลาดงักล่าว 

 (3) นอกจากกรณีท่ีระบุไว้ใน (1) – (2) ข้างต้น หากผู้ เช่าช่วงไม่ประสงค์ท่ีจะต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วงหรือการต่ออายสุญัญาเช่าช่วงโดยผู้ เช่าช่วงมีข้อจํากดัทางกฎหมาย
หรือพ้นวิสยั แตผู่้ เช่าช่วงยงัคงสามารถเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพ่ือประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตนั พัทยาได้ชัว่คราว หากกองทรัสต์ร้องขอ ผู้ เช่าช่วงและกองทรัสต์จะ
ร่วมกันหาผู้ เช่าช่วงรายอ่ืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม
ฮิลตนั พัทยาต่อไปแทนผู้ เช่าช่วง ทัง้นี ้ผู้ เช่าช่วงตกลงท่ีจะเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่า
ช่วงเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาตอ่ไปจนกวา่จะสามารถหาผู้ เช่าช่วงราย
อ่ืนมาเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยท่ีกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงจะร่วมกัน
กําหนดเง่ือนไขของการเช่าช่วงท่ีต่อออกไป แต่ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าท่ีต่อออกไป
ดงักล่าวจะไม่เกิน 180 วนันบัจากวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ถือวา่ผู้
เช่าช่วงไม่มีหน้าท่ีท่ีจะเชา่ชว่งทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงตอ่ไปภายหลงัระยะเวลาดงักลา่ว  

 (4) อนึ่ง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากผู้ เช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้นวิสยัโดยไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาต่อไปได้
เลย คู่สัญญาตกลงว่าผู้ เช่าช่วงจะไม่เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงต่อไปในระหว่าง
ระยะเวลาท่ีกองทรัสต์หาผู้ เช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงโดยไม่ถือ
เป็นเหตผิุดนดัผิดสญัญาของผู้ เช่าช่วง   

ค่าเช่า  เว้นแต่กรณีท่ีมีการเลื่อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย 
หรือการเลื่อนชําระค่าเช่ากรณีปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญาฉบับนี ้ผู้ เช่าช่วงตกลงชําระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของ
สญัญาฉบบันี ้โดยค่าเช่าภายใต้สญัญาฉบบันีป้ระกอบด้วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเช่าคงท่ี
และค่าเช่าแปรผนั โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยใช้วิธีการคํานวณ 
ซึง่มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

1. การคาํนวณค่าเช่าตัง้แต่วันท ี่ส ัญญาฉบับนีม้ผีลใช้บังคับจนถงึสิน้ปี 2560 

1.1 ค่าเช่าคงท ี่ (Fixed Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงท่ีจะชําระค่าเช่าคงท่ีภายใน 45 วนันับจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้
หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ีสญัญา
ฉบับนีมี้ผลใช้บังคบัถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าคงท่ีต่อปีของปี 2560 
คํานวณจากค่าเช่าคงท่ีต่อปีของปี 2561 ปรับลดด้วยอตัราร้อยละ 3.5 ต่อปี โดย
แบ่งชําระจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส ยกเว้นไตรมาสแรกของการเร่ิม
ระยะเวลาการเช่าตามสญัญาฉบบันี ้ให้ใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการ
เช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเร่ิมระยะเวลาการเช่าจะคิดตามอัตราส่วนของ
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จํานวนวนั จากค่าเช่าคงท่ีรายไตรมาส หารด้วยจํานวนวนัในไตรมาสนัน้ ๆ คูณ
ด้วยจํานวนวนันบัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบัจนถงึวนัท่ีสิน้ไตรมาส 

1.2 ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

 ผู้ เช่าช่วงตกลงท่ีจะชําระค่าเช่าแปรผนัภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้
หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ีสญัญา
ฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบัถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้วิธีการคํานวณท่ีกําหนดใน
ข้อ 2.2 ด้านล่างนี ้

2. การคํานวณค่าเช่าในกรณีท ี่มีการ ต่ออายุสัญญาเช่าช่วง ตัง้แ ต่วันท ี่ 1 มกราคม 
2561 จนถงึวันท ี่ 31 ธันวาคม 2563 

2.1 ค่าเช่าคงท ี่ (Fixed Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าคงท่ีภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2561 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปีตามท่ีระบุในตาราง
ด้านลา่ง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเท่า ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงท ี่รายปี (บาท) 

2561 199,500,000 

2562 206,482,500 

2563 213,709,388 

2.2 ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงท่ีจะชําระค่าเช่าแปรผนัภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้เกณฑ์ยอด
สะสม กล่าวคือ ในรอบปีบัญชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผันของไตรมาสปัจจุบนั คํานวณ
จาก ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วนัท่ีสิน้สุดไตรมาสปัจจุบัน หักด้วย ค่าเช่าแปรผัน
สะสม ณ วันท่ีสิน้สุดไตรมาสท่ีแล้วของปีเดียวกัน โดยค่าเช่าแปรผันดังกล่าว
คํานวณได้ดงันี ้

คา่เช่าแปรผนั =  ร้อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง ) 

โดยท่ี 

ก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน ค่าบริการ (Service 
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Charge) ท่ีเรียกเก็บจากผู้ รับบริการ รายได้หรือเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากการประกันภยั (ยกเว้น
คา่สินไหมทดแทนซึง่ได้รับจากการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business 
Interruption Insurance)) เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
และดอกเบีย้รับ 

ข = ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ใน
รอบไตรมาสสะสมนัน้ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
ต้นทุนวัตถุดิบและของใช้ในการดําเนินงาน (Operating Supplies) 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจดัหาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานทดแทน
ของเดิมหรือเพ่ิมเติม ต้นทนุเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่าย
ให้แก่ลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมลูกจ้างและ
พนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ให้อยู่ในสภาพดี ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ตา่ง ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล) ค่าธรรมเนียมในการบริหารงานและ
ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา เรียกเก็บ และต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดใน
ทํานองเดียวกนั และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้เงินทนุท่ีกัน
ไว้ในอดีตของซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบีย้
จ่าย ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการกู้ ยืมเงินหรือการจัดหาเงินท่ีไม่ใช่
ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ
ธรุกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

ค = เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพ่ือทดแทนหรือจัดหา
เพ่ิมเติมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์  และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา (FF&E Reserve Deduction) ตามท่ีระบุในสัญญาจ้างบริหาร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งทําระหว่างผู้ เช่าช่วงกับผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา  

ง = ค่าเช่าคงท่ีในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1.1 ข้อ 2.1 
(แล้วแตก่รณี) บวกด้วยคา่เช่าตามสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ 

หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วนัท่ีสิน้สุดไตรมาสปัจจุบันท่ีคํานวณตามสูตรดังกล่าวมี
จํานวนน้อยกว่าศนูย์ ให้ถือวา่ค่าเช่าแปรผนัดงักลา่วเท่ากบัศนูย์ และหาก คา่เช่าแปรผนั
สะสม ณ วนัท่ีสิน้สดุไตรมาสปัจจบุนัท่ีคํานวณตามสตูรดงักลา่วมีจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 
50 ของค่าเช่าคงท่ีสะสม ณ วนัท่ีสิน้สุดไตรมาสปัจจุบัน ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวจะถูก
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ปรับลดให้มีจํานวนร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงท่ีสะสม ณ วนัท่ีสิน้สดุไตรมาสนัน้ ๆ  

ทัง้นี  ้ หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ  วันท่ีสิน้สุดไตรมาสท่ีแล้วท่ีผู้ เช่าช่วงได้ชําระแก่
กองทรัสต์ มีจํานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัท่ีสิน้สุดไตรมาสปัจจุบนัท่ีผู้ เช่า
ช่วงควรจะชําระตามผลลัพธ์ท่ีได้จากการคํานวณตามสูตรในข้อ 2.2 ตามข้อมูลทาง
การเงินของผู้ เช่าช่วงท่ีปรากฏในรายงานทางการเงินท่ีจัดทําโดยผู้ เช่าช่วงสําหรับการ
คํานวณค่าเช่าแปรผันรายไตรมาส กองทรัสต์ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผันในส่วนท่ีได้รับ
ชําระเงินไว้เกินดงักล่าวไปหกักลบกบัค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสถดัไปท่ีกองทรัสต์มีสิทธิ
ได้รับจากผู้ เช่าช่วงจนกระทั่งยอดค่าเช่าแปรผันดังกล่าวท่ีกองทรัสต์รับชําระเกินจะ
คงเหลือเป็นศนูย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสดุท้าย กองทรัสต์ตกลงจะนํายอดคงเหลือของ
ค่าเช่าแปรผนัท่ีกองทรัสต์ได้รับชําระเกินทัง้หมดท่ีเหลืออยู่ดงักล่าวไปหกักลบกับค่าเช่า
คงท่ีของไตรมาสสุดท้ายท่ีกองทรัสต์มีสิทธิได้รับจากผู้ เช่าช่วง อย่างไรก็ดี หากค่าเช่า
คงท่ีในไตรมาสสุดท้ายมีจํานวนเงินน้อยกว่าค่าเช่าแปรผันท่ีกองทรัสต์ได้รับชําระเกิน
ทัง้หมดท่ีเหลืออยู่ กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินค่าเช่าแปรผนัท่ีได้รับไว้เกินทัง้หมดคืนให้แก่
ผู้ เช่าช่วงภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีผู้สอบบญัชีรับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปี
บญัชีของผู้ เช่าช่วง  

นอกจากนี  ้หากค่าเช่าแปรผันท่ีกองทรัสต์ได้รับสําหรับรอบปีบัญชีใด ๆ มีจํานวน
มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าเช่าแปรผนัสําหรับรอบปีบญัชีเดียวกันท่ีกองทรัสต์ควรจะได้รับ
ตามผลลพัธ์ท่ีได้จากการคํานวณตามสตูรในข้อ 2.2 ตามข้อมลูทางการเงินของผู้ เช่าช่วง
ท่ีปรากฏในรายงานทางการเงินท่ีรับรองโดยผู้สอบบญัชีของผู้ เช่าช่วงสําหรับปรับปรุงค่า
เช่าแปรผนัประจํารอบปีบญัชี กองทรัสต์จะชําระคืนคา่เช่าท่ีได้รับไว้เกิน หรือผู้ เช่าช่วงจะ
จ่ายชําระค่าเช่าท่ีชําระไว้ขาด (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนั นับจากวนัท่ีผู้ สอบบัญชี
รับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปีบญัชีของผู้ เช่าช่วง  

3. การคํานวณค่าเช่าในกรณีท ี่มีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงครัง้ท ี่สองและครัง้ท ี่สาม
เมื่อสัญญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุฉบับแรกครบกาํหนด 

ในกรณีท่ีมีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเม่ือสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุฉบับแรกครบ
กําหนด คู่สญัญาตกลงให้ค่าเช่าคงท่ีสําหรับสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายคุรัง้ท่ี 2 (วนัท่ี 1 
มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566) และสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง้ท่ี 3 
(วนัท่ี 1 มกราคม 2567 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2569) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

3.1 ค่าเช่าคงท ี่ (Fixed Rent) 

 ผู้ เช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าคงท่ีภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2564 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปีตามท่ีระบุในตาราง
ด้านลา่ง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเท่า ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส  
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ปี ค่าเช่าคงท ี่รายปี (บาท) 

2564 221,189,216 

2565 228,930,839 

2566 236,943,418 

2567 245,236,438 

2568 253,819,713 

2569 262,703,403 

3.2 ค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) 

 ผู้ เช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผนัภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้วิธีการคํานวณท่ีกําหนดในข้อ 
2.2  

อนึ่ง ในกรณีท่ีข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ชําระค่าเช่าคงท่ี และ/หรือค่าเช่าแปรผนัมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไป กองทรัสต์
และผู้ เช่าช่วงตกลงจะพิจารณาและหารือข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการชําระ
คา่เช่าคงท่ี และ/หรือคา่เช่าแปรผนั ตอ่ไป  

ในกรณีท่ีผู้ เช่าช่วงไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าได้เต็มจํานวนเม่ือถึง
กําหนดชําระแล้ว ให้ถือวา่ค่าเช่าในจํานวนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้รับชําระเป็นคา่เช่าค้าง
ชําระ (Accrued Rental Revenue) และให้ผู้ เช่าช่วงชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่
กองทรัสต์ภายใน 30 วนันับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ อนึ่ง การค้างชําระค่าเช่า
ดังกล่าว ผู้ เช่าช่วงจะต้องชําระดอกเบีย้จากการผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
โดยคํานวณตามจํานวนเงินท่ีค้างชําระและจํานวนวันนับตัง้แต่วันท่ีถึงกําหนด
ชําระจนถึงวนัท่ีชําระเสร็จสิน้ เว้นแต่การค้างชําระคา่เช่าครัง้แรกตอ่ปีและผู้ เช่าช่วง
ได้ชําระค่าเช่าค้างชําระดังกล่าวแล้วภายใน 30 วนันับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ 
ทัง้นี ้หากผู้ เช่าช่วงชําระค่าเช่าค้างชําระครัง้แรกต่อปีเกินกําหนดระยะเวลา 30 วนั
ดังกล่าว ผู้ เช่าช่วงจะต้องชําระดอกเบีย้จากการผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
โดยคํานวณตามจํานวนเงินท่ีค้างชําระและจํานวนวันนับตัง้แต่วันท่ีถึงกําหนด
ชําระจนถึงวนัท่ีชําระเสร็จสิน้ ทัง้นี ้เง่ือนไขดงักล่าวในวรรคนีไ้ม่ใช้บงัคบักับกรณี
การเลื่ อนการชําระค่าเช่าห รือการยกเว้นค่าเช่าบางส่วนหรือทั ง้หมดอัน
เน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย หรือการเล่ือนการชําระค่าเช่าในเดือนท่ีมีปรับปรุงหรือ
ซอ่มแซมใหญ่ (Renovation) 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 2 - 158 

การเลื่อนการชาํระค่า
เช่าอ ันเนื่องมาจาก
เหตุสุดวสิัย 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนีใ้นระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
ให้ผู้ เช่าช่วงเลื่อนชําระค่าเช่าบางสว่นหรือทัง้หมดในระหวา่งไตรมาสนัน้ โดยไม่ถือเป็นเหตผิุด
นดัผิดสญัญาโดยฝ่ายผู้ เช่าช่วง ทัง้นี ้ผู้ เช่าช่วงยงัคงมีหน้าท่ีในการชําระค่าเช่าส่วนท่ียังคงมี
ความสามารถในการชําระ (“ค่าเช่าส่วนที่มีความสามารถในการช ําระ”) (ถ้ามี) สําหรับ
ไตรมาสนัน้ตามหลกัเกณฑ์การคํานวณท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

1. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตุสุดวิสัยท่ีมีผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง ซึ่งไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ี
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนุัน้จะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบคุคลทัว่ไป
จะทําได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ เช่น อัคคีภัย นํา้ท่วม แผ่นดินไหว อุบัติเหตุท่ีไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา ไม่ว่าจะ
ในเดือนท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั หรือมีผลต่อเน่ืองในระยะเวลาต่อมา และ (3) ทําให้รายได้ค่า
ห้องพกัเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต่ํากว่ารายได้
ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกว่า ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 

2. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตสุุดวิสยัไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกบัสถานท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง เช่น 
การบญัญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื่นใดของรัฐ สงคราม ข้อจํากัดทางกฎหมาย 
จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตใุด ๆ ท่ีมีผลทํานองเดียวกนัซึ่งคู่สญัญาท่ี
ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ไม่ว่าจะในเดือนท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั หรือมีผลต่อเน่ืองในระยะเวลาต่อมา และ (3) 
ทําให้ 

(ก)  รายได้ค่าห้องพกัเฉล่ียต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ลดลงต่ํากวา่รายได้คา่ห้องพกัเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน
หน้า เท่ากบั หรือมากกวา่ ร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 และ 

(ข)  รายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการแข่งขันท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา ลดลงต่ํากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกวา่ ร้อยละ 15 (ถ้ามี) 

3. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตสุดุวิสยั ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกบัสถานท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง เช่น 
การบญัญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื่นใดของรัฐ สงคราม ข้อจํากัดทางกฎหมาย 
จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตใุด ๆ ท่ีมีผลทํานองเดียวกนัซึ่งคู่สญัญาท่ี
ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ไม่ว่าจะในเดือนท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั หรือมีผลต่อเน่ืองในระยะเวลาต่อมา และ (3) 
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ทําให้ 

(ก) รายได้ค่าห้องพกัเฉล่ียต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ลดลงต่ํากวา่รายได้คา่ห้องพกัเฉล่ียตอ่เดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน
หน้า เท่ากบั หรือมากกวา่ ร้อยละ 50 และ 

(ข) รายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการแข่งขันท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา ลดลงต่ํากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกวา่ ร้อยละ 15 แตไ่ม่ถึงร้อยละ 30 (ถ้ามี)  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัใน
ปีก่อนหน้าด้วยเช่นกัน ให้นํารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรือ 
รายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการแข่งขันท่ีมีมาตรฐานเดียวกันใน
เมืองพทัยา (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดังกล่าว ซึ่งเป็นปีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสดุวิสัย หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีตา่ง ๆ ข้างต้นแทน  

นอกจากนี ้ผู้ เช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉลี่ยต่อห้องของ
โรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยา เพ่ือประโยชน์
ในการพิจารณาว่าได้มีเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีท่ีไม่สามารถหารายได้เฉลี่ยต่อ
ห้องของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีล่าสดุก่อนหน้าได้ หรือไม่สามารถหารายได้ค่าห้องพกัเฉลี่ยต่อเดือน
ท่ีนํามาใช้ในการอ้างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าได้ กองทรัสต์และผู้ เช่า
ช่วงจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอ่ืนใดท่ี
สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ่ง หาก
คู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณาจากรายได้ค่าห้องพกัเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรม
ฮิลตัน พัทยาเป็นหลัก และในกรณีท่ีกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงกําหนดโรงแรมในกลุ่มการ
แข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพทัยามากกว่าหนึ่งแห่ง ให้คํานวณรายได้เฉลี่ยต่อห้อง
ของกลุม่การแข่งขนั โดยอาศยัคา่เฉลี่ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี่ยตอ่ห้องของแตล่ะ
โรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุม่ดงักลา่ว 

การยกเว้นค่าเช่าอ ัน
เนื่องมาจากเหตุ
สุดวสิ ัย 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนีใ้นระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
ยกเว้นค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้หมดในระหว่างไตรมาสนัน้ให้แก่ผู้ เช่าช่วง โดยผู้ เช่าช่วงไม่
จําเป็นต้องชําระคา่เช่าบางส่วนหรือทัง้หมดของช่วงระยะเวลานัน้ โดยไม่ถือเป็นเหตผุิดนดัผิด
สัญญาโดยฝ่ายผู้ เช่าช่วง อย่างไรก็ดี ผู้ เช่าช่วงยังคงมีหน้าท่ีในการชําระค่าเช่าส่วนท่ีมี
ความสามารถในการชําระ (ถ้ามี) ในระหวา่งไตรมาสนัน้ตามหลกัเกณฑ์การคํานวณท่ีกําหนด
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ไว้ในสญัญาฉบบันี ้

1. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตุสุดวิสัยท่ีมีผลกระทบต่อทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง ซึ่งไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลท่ี
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนุัน้จะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบคุคลทัว่ไป
จะทําได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ เช่น อัคคีภัย นํา้ท่วม แผ่นดินไหว อุบัติเหตุท่ีไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา ไม่ว่าจะ
ในเดือนท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั หรือมีผลต่อเน่ืองในระยะเวลาต่อมา และ (3) ทําให้รายได้ค่า
ห้องพกัเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ต่ํากว่ารายได้
ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกว่า ร้อยละ 50 

2. ในกรณีท่ี (1) เกิดเหตสุดุวิสยั ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงโดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกบัสถานท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง เช่น 
การบญัญัติกฎหมายหรือการดําเนินการอื่นใดของรัฐ สงคราม ข้อจํากัดทางกฎหมาย 
จลาจล การก่อการร้าย โรคระบาด หรือสาเหตใุด ๆ ท่ีมีผลทํานองเดียวกนัซึ่งคู่สญัญาท่ี
ได้รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ไม่ว่าจะในเดือนท่ีเกิดเหตุสดุวิสยั หรือมีผลต่อเน่ืองในระยะเวลาต่อมา และ (3) 
ทําให้ 

(ก)  รายได้ค่าห้องพกัเฉล่ียต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ลดลงต่ํากวา่รายได้คา่ห้องพกัเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน
หน้า เท่ากบั หรือมากกวา่ ร้อยละ 50 และ 

(ข) รายได้เฉล่ียต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการแข่งขันท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกันในเมืองพัทยา ลดลงต่ํากว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องสําหรับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปีก่อนหน้า เท่ากับ หรือ
มากกวา่ ร้อยละ 30 (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัในช่วงระยะเวลาเดียวกนัใน
ปีก่อนหน้าด้วยเช่นกัน ให้นํารายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรือ 
รายได้เฉลี่ยต่อห้องของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการแข่งขันท่ีมีมาตรฐานเดียวกันใน
เมืองพทัยา (แล้วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวของปีปัจจุบนั เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปีล่าสุดก่อนหน้าปีดังกล่าว ซึ่งเป็นปีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุสดุวิสัย หรือการปิดปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีตา่ง ๆ ข้างต้นแทน 

นอกจากนี ้ผู้ เช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามโดยสุจริตในการหารายได้เฉลี่ยต่อห้องของ
โรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยา เพ่ือประโยชน์
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ในการพิจารณาว่าได้มีเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้หรือไม่ โดยในกรณีท่ีไม่สามารถหารายได้เฉลี่ยต่อ
ห้องของโรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัในเมืองพทัยาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัของปีล่าสดุก่อนหน้าได้ หรือไม่สามารถหารายได้ค่าห้องพกัเฉลี่ยต่อเดือน
ท่ีนํามาใช้ในการอ้างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีลา่สดุก่อนหน้าได้ กองทรัสต์และผู้ เช่า
ช่วงจะตกลงร่วมกันในการใช้ข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรืออัตราส่วนอ่ืนใดท่ี
สามารถหาได้จากธุรกิจโรงแรมทั่วไปมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแทน อนึ่ง หาก
คู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้พิจารณาจากรายได้ค่าห้องพกัเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา เป็นหลัก และในกรณีท่ีกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงกําหนดโรงแรมในกลุ่มการ
แข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพทัยามากกว่าหนึ่งแห่ง ให้คํานวณรายได้เฉลี่ยต่อห้อง
ของกลุม่การแข่งขนั โดยอาศยัคา่เฉลี่ย (Simple Average) ของรายได้เฉลี่ยตอ่ห้องของแตล่ะ
โรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุม่ดงักลา่ว 

การคํานวณค่าเช่าใน
กรณีท ี่ม ีเลื่อนหรือการ
ยกเว้นการชําระค่าเช่า
อ ันเนื่องมาจากเหตุ
สุดวสิ ัย 

ในกรณีท่ีมีการเลื่อนหรือยกเว้นการชําระค่าเช่าอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งเกิดขึน้ใน
ระหว่างไตรมาสใด ให้ผู้ เช่าช่วงมีสิทธิเลื่อนหรือได้รับการยกเว้นการชําระค่าเช่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดอนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัของเดือนท่ีเกิดเหตกุารณ์สําหรับไตรมาสนัน้ อย่างไรก็ดี ผู้
เช่าช่วงยงัคงมีหน้าท่ีในการชําระค่าเช่าของเดือนท่ีเกิดเหตกุารณ์สําหรับไตรมาสนัน้ หากเม่ือ
คํานวณตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนีแ้ล้วพบว่าผู้ เช่าช่วงยังคงมีความสามารถในการชําระค่า
เช่าสําหรับไตรมาสนัน้ได้ โดยการชําระค่าเช่าในส่วนนีจ้ะต้องไม่กระทบต่อความสามารถใน
การประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยาของผู้ เช่าช่วง โดยค่าเช่าส่วนท่ีมีความสามารถในการ
ชําระให้คํานวณตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

คา่เช่าส่วนท่ีมีความสามารถในการชําระ =   กก – ขข – คค – จ 

โดยท่ี 

กก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
รอบไตรมาสนัน้ ๆ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด
ในทํานองเดียวกนั ค่าบริการ (Service Charge) ท่ีเรียกเก็บจากผู้ รับบริการ รายได้
หรือเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากการ
ประกันภัย (ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance)) เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
และดอกเบีย้รับ 

ขข = ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พัทยา ในรอบไตร
มาสนัน้ ๆ ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม ต้นทุนวตัถดิุบและของ
ใช้ในการดําเนินงาน (Operating Supplies) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานทดแทนของเดิมหรือเพ่ิมเติม ต้นทนุเงินเดือน ค่าแรง 
และผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายให้แก่ลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
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ลูกจ้างและพนักงาน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตัน พทัยา 
ให้อยู่ในสภาพดี ค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล) คา่ธรรมเนียมในการบริหารงานและคา่ใช้จ่ายท่ีผู้บริหารโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา เรียกเก็บ และต้นทนุและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานและประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้เงินทนุท่ี
กันไว้ในอดีตของซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบีย้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการกู้ยืมเงินหรือการจดัหาเงินท่ีไม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

คค = เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพ่ือทดแทนหรือจัดหาเพ่ิมเติม
เฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา (FF&E Reserve 
Deduction) ตามท่ีระบุในสญัญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ่งทําระหว่างผู้
เช่าช่วงกบัผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

จ = เงินสํารองสําหรับรายการตามข้อ ขข และ คค สําหรับช่วงเวลา 45 วนันบัจากวนัท่ี
สิน้สดุไตรมาสนัน้ ๆ 

การชาํระค่าเช่าใน
กรณีท ี่มกีารเลื่อนการ
ชาํระเนื่องจากเหตุ
สุดวสิ ัย 

หากในไตรมาสใดท่ีมีการเล่ือนการชําระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้หมดอันเน่ืองมาจากเหตุ
สดุวิสยั ให้ผู้ เช่าช่วงชําระค่าเช่าสว่นท่ีมีความสามารถในการชําระในรอบไตรมาสนัน้ ๆ (ถ้ามี) 
โดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ท่ีระบุในหัวข้อ “การคํานวณค่าเช่าใน

กรณีท่ีมีเล่ือนการชําระค่าเช่าอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย” 

ทัง้นี ้หากในไตรมาสใด ๆ ซึง่เป็นไตรมาสท่ีพ้นเหตกุารณ์ในกรณีท่ีมีการเล่ือนการชําระค่าเช่า
บางส่วนหรือทัง้หมดอนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั ให้ผู้ เช่าช่วงชําระค่าเช่าในรอบไตรมาสของ
เหตกุารณ์ปกติดงักล่าวนัน้ให้แก่กองทรัสต์ตามลําดบัการชําระหนีด้งัตอ่ไปนี ้

1. คา่เช่าผิดนดัใด ๆ (ถ้ามี) 

2. คา่เช่าคงท่ีของเหตกุารณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ๆ  

3. คา่เช่าแปรผนัของเหตกุารณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ๆ (ถ้ามี) 

4. คา่เช่าคงท่ีสว่นท่ีได้มีการเลื่อนการชําระเน่ืองจากเหตสุดุวิสยั (ถ้ามี)  

5. คา่เช่าแปรผนัสว่นท่ีได้มีการเลื่อนการชําระเน่ืองจากเหตสุดุวิสยั (ถ้ามี) 

6. ดอกเบีย้ของค่าเช่าผิดนดัใด ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง หากในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ ซึ่งเป็นไตรมาสท่ีพ้นเหตกุารณ์ในกรณีท่ีมีการเลื่อนการ
ชําระค่าเช่าบางส่วนหรือทัง้หมดอนัเน่ืองมาจากเหตุสดุวิสยั และผู้ เช่าช่วงยังคงมีกําไรสุทธิ
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หลังหักภาษีซึ่งคงเหลือหลงัจากท่ีได้มีการคํานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ปกติตามท่ีระบุใน
สัญญาแล้ว ผู้ เช่าช่วงตกลงท่ีจะชําระค่าเช่าส่วนท่ีได้มีการเลื่อนการชําระเน่ืองจากเหตุ
สดุวิสยัตามข้อ 4 และข้อ 5 ข้างต้น ในรอบไตรมาสสะสมดงักลา่วจนถึงวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลา
การเช่าตามสญัญาฉบบันี ้(ทัง้นี ้ให้เงื่อนไขในข้อนีบ้งัคบัใช้กับวนัท่ีสิน้สุดระยะเวลาการเช่า
ของสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุโดยอนุโลม) อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ตกลงให้ผู้ เช่าช่วงไม่ต้อง
ชําระดอกเบีย้จากการผิดนดัชําระค่าเช่าในงวดใด ๆ หรือค่าเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากการค้าง
ชําระค่าเช่าหรือการชําระค่าเช่าล่าช้าใด ๆ อนัเกิดขึน้หรือเป็นผลเก่ียวเน่ืองมาจากการเลื่อน
การชําระอนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยัดงักล่าว 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการต่ออายสุญัญาเช่าช่วง ผู้ เช่าช่วงจะต้องไม่ค้างชําระค่าเช่าไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วน หากผู้ เช่าช่วงมีค่าเช่าค้างชําระ ผู้ เช่าช่วงจะต้องชําระค่าเช่าค้างชําระแก่
กองทรัสต์ให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายจุะมีผลใช้บงัคบั 

โรงแรมและรีสอร์ตที่ 
อยู่ในกลุ่มการแข่งข ัน
ท ี่มีมาตรฐานเดียวกัน
ในเมอืงพ ัทยา 

ให้หมายถึง โรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุม่การแข่งขนัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนักบัโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา ในเมืองพัทยา ตามท่ีกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงอาจกําหนดหรือตกลงกันขึน้ และจะได้
ระบใุนงบประมาณการดําเนินการประจําปี (Annual Operating Budget) ของโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา หรือท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงกนัในแต่ละปีภายหลงัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั 
โดยอาจพิจารณาจากสถานท่ีและระยะห่างจากโรงแรมฮิลตนั พัทยา รายละเอียดลกัษณะ
ของทรัพย์สินโดยละเอียด หรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีกองทรัสต์จะสามารถนํามาใช้ในการ
เทียบเคียงได้ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวขึน้ อาทิเช่น โรงแรมท่ีตัง้อยู่บนถนนพทัยาสาย 
2 และถนนพทัยา-นาเกลือ และมีระดบัราคาใกล้เคียงกนั เป็นต้น 

หน้าท ี่ของกองทรัสต์ 1. กองทรัสต์จะดําเนินการให้ผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าอาคารส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงใน
สภาพท่ีเป็นอยู่ ณ วนัเร่ิมระยะเวลาการเช่า  

2. กองทรัสต์จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง หรือส่วนประกอบท่ีสําคญัของ
อาคาร  (Structural Repairs) ค่าใช้จ่ายท่ี เป็นทุน  (Capital Expenditure) ซึ่ งไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายท่ีเป็น FF&E รวมทัง้ค่าใช้จ่ายท่ีเป็น FF&E ในส่วนท่ีเกิน FF&E Reserve ทัง้นี ้
ผู้ เช่าช่วงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเป็น FF&E ในส่วนท่ีไม่เกิน FF&E Reserve 
นอกจากนี ้ในกรณีท่ีสญัญาฉบับนีสิ้น้สุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญัญาหรือในกรณีท่ี
สญัญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตนัพทัยาสิน้สดุลง แล้วแต่อย่างใดจะเกิดขึน้ภายหลงั ผู้ เช่า
ช่วงตกลงท่ีจะส่งมอบเงินท่ีคงเหลือในบญัชีซึง่สํารองเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็น FF&E ทัง้หมด
ให้แก่กองทรัสต์หรือบคุคลท่ีกองทรัสต์กําหนด  

นอกจากนี ้ผู้ เช่าช่วงยินยอมให้กองทรัสต์ปรับปรุงค่าเช่าคงท่ีหากกองทรัสต์ได้ดาํเนินการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัโครงสร้าง หรือสว่นประกอบ
ท่ีสําคญัของอาคาร (Structural Repairs) แล้ว โดยคู่สญัญาตกลงท่ีจะร่วมกนัพิจารณา
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ค่าเช่าใหม่ โดยกองทรัสต์จะต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 6 เดือนนบัจากวนัท่ีกองทรัสต์ได้ดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ใหญ่ (Renovation) ดงักลา่ว หรือระยะเวลาใดท่ีคูส่ญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั 

3. หากกองทรัสต์ได้ดําเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในรอบปีบญัชีใด 
ๆ กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ เช่าช่วงเลื่อนชําระค่าเช่าในเดือนท่ีมีปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ 
(Renovation) ในระหว่างไตรมาสนัน้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดผิดสญัญาโดยผู้ เช่าช่วง 
และผู้ เช่าช่วงจะต้องชําระค่าเช่าในส่วนนีภ้ายในรอบปีบญัชีเดียวกัน โดยการชําระค่า
เช่าจะไม่สร้างปัญหาสภาพคล่องแก่ผู้ เช่าช่วงและไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีในการดแูล
รักษาทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง  

ทัง้นี  ้ผู้ เช่าช่วงจะต้องระบุแผนการปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่  (Renovation) ใน
งบประมาณการดําเนินการประจําปี  (Annual Operating Budget) ซึ่ งได้แจ้งให้
กองทรัสต์ทราบ  และงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเป็นทุนประจําปี  (Annual Capital 
Expenditure Budget) ของโรงแรมฮิลตนั พทัยาท่ีได้รับอนุมติัจากคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
ร่วมกนัแล้ว  

4. เม่ือจะต้องมีการเปล่ียนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพ่ิมเติมทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง กองทรัสต์จะ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแทน หรือเพ่ิมเติมทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงด้วยค่าใช้จ่ายของ
กองทรัสต์ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินท่ีเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแทน หรือเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็น
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงภายใต้สญัญาฉบบันี ้

5. กองทรัสต์จะดําเนินการร่วมกับผู้ ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าอาคารดังต่อไปนี ้โดยจะใช้
ความพยายามดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้
บงัคบั หรือระยะเวลาใดท่ีคู่สญัญาจะได้ตกลงร่วมกนั ทัง้นี ้หากมีเหตขุดัข้องประการใด 
กองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ เช่าช่วงทราบโดยพลนั 

(ก)  ดําเนินการให้มีการแปลงหนีใ้หม่ภายใต้สญัญาเช่าห้องพกั และสญัญาบริการต่าง 
ๆ เพื่อให้ผู้ เช่าช่วงเข้าเป็นคู่สญัญาภายใต้สญัญาดงักล่าว โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี
สญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั   

(ข)  ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นตามสมควรเพ่ือให้ผู้ เช่าช่วงสามารถประกอบธุรกิจโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา และได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวบนทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงได้
อยา่งตอ่เน่ืองนบัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั 

6. กองทรัสต์จะไม่กระทําการใด ๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระทําการใด ๆ ท่ีมีผลหรือจะ
ส่งผลทําให้ผู้ เช่าช่วงไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงได้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางสว่น 

7. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ ได้แก่ คา่เช่ารับล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าอ่ืนใด (ถ้ามี) ซึ่ง
รวมถึงเงินประกนัท่ีเกิดขึน้จากทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง ซึ่งเป็นผลประโยชน์ท่ีผู้ เช่าช่วงควรจะ
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ได้รับจากผู้พกัอาศยั และผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่าอาคารได้รับไว้ล่วงหน้าทัง้ก่อนและ
ในวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั กองทรัสต์จะดําเนินการให้ผู้ ให้เช่าภายใต้สญัญาเช่า
อาคารแจ้งให้ผู้ เช่าช่วงทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าช่วงภายใน 30 
วันนับจากวันท่ีสัญญาฉบับนีมี้ผลใช้บังคับ หรือในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าภายใต้สัญญาเช่า
อาคารได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากวันท่ีสัญญาฉบับนีมี้ผลใช้บังคับ 
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ผู้ ให้เชา่ภายใต้สญัญาเช่าอาคารส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าว
ให้แก่ผู้ เช่าช่วงภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รับผลประโยชน์ดงักลา่ว 

หน้าท ี่ของผู้ เช่าช่วง  1. ผู้ เช่าช่วงจะต้องใช้ความพยายามอย่างสงูสดุเย่ียงผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัว่ไปใช้
ในการคดัเลือกและการจ้างบคุคลใดเพ่ือเข้าบริหารกิจการโรงแรม ฮิลตนั พทัยา หรือเพ่ือ
เข้าปฏิบัติงานหรือหน้าท่ีใด ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเช่าช่วงตามท่ีระบุไว้ใน
สญัญาฉบบันี ้โดยจะต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้การดแูลทรัพย์สินท่ีเช่า
ช่วงให้อยูใ่นสภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาการเช่า 

2. เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงอยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์
ดังท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ผู้ เช่าช่วงจะรับผิดชอบในการดูแล  (Maintenance) 
ซ่อมแซม (Repairs) หรือการกระทําใด ๆ ทัง้ปวงบนทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงในกรณีท่ีจําเป็น
ตามความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในสญัญา เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงมี
ลกัษณะเป็นโรงแรม โดยให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนินงานตามงบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) ซึง่ได้แจ้งให้กองทรัสต์
ทราบ และงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเป็นทุน (Capital Expenditure Budget) ท่ีคู่สญัญา
ทัง้สองฝ่ายร่วมกนัอนมุติัตามข้อกําหนดในสญัญาฉบบันี ้

3.    ผู้ เช่าช่วงจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาฉบับนี ้สญัญาเช่าท่ีดิน และ
สญัญาเช่าอาคารอย่างเคร่งครัด และผู้ เช่าช่วงจะไม่กระทําการใด ๆ อนัเป็นการผิดนดั
หรือผิดสัญญา หรืออาจเป็นการผิดนัดหรือผิดสญัญาเช่าท่ีดินและสัญญาเช่าอาคาร 
หรือเง่ือนไขใด ๆ หรือกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้สัญญาเช่าท่ีดินและสัญญาเช่า
อาคารถูกบอกเลิกหรือเพิกถอนโดยผู้ ให้เช่าตามสญัญาเช่าท่ีดินและสญัญาเช่าอาคาร 
และผู้ เช่าช่วงจะบอกกล่าวให้กองทรัสต์ทราบเป็นหนังสือทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ อนั
เป็นการผิดนดัหรือผิดสญัญา หรืออาจเป็นการผิดนดัหรือผิดสญัญาเช่าท่ีดินและสญัญา
เช่าอาคาร หรือเง่ือนไขใด ๆ หรือการกระทําการใด ๆ อนัอาจทําให้สญัญาเช่าท่ีดินและ
สญัญาเช่าอาคารถกูบอกเลิกหรือเพิกถอนโดยผู้ ให้เช่าตามสญัญาเช่าท่ีดินและสญัญา
เช่าอาคารดงักล่าว 

4.    ผู้ เช่าช่วงต้องไม่กระทําการหรือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําการใด ๆ บน
ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง ซึ่งเป็นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย หรือการกระทําดังกล่าวอาจเป็น
อนัตรายต่อสขุภาพ โดยไม่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง หรือมีลกัษณะเป็น
ท่ีน่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดภยันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนรําคาญแก่
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บุคคลภายนอกและกองทรัสต์ และกรณีท่ีเกิดปัญหาหรือความเสียหายดงักล่าว ผู้ เช่า
ช่วงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการแก้ไขปัญหาหรือความเสียหาย
ดงักล่าว รวมถึงการทําความตกลงและเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระทํา
ของบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

5. ผู้ เช่าช่วงตกลงจะไม่จ่ายเงินปันผลหรือลดทุนจดทะเบียนของผู้ เช่าช่วง หากผู้ เช่าช่วงมี
ค่าเช่าค้างชําระต่อกองทรัสต์ ในกรณีท่ีมีเลื่อนหรือการยกเว้นการชําระค่าเช่าอัน
เน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั และ/หรือในกรณีท่ีผู้ เช่าช่วงผิดนดัหรือผิดสญัญาตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดในสญัญาฉบบันี ้

6. ผู้ เช่าช่วงตกลงจะไม่ก่อหนีห้รือภาระผูกพันใด ๆ เว้นแต่การก่อหนีห้รือภาระผูกพันอัน
เกิดขึน้ในทางการค้าปกติของผู้ เช่าช่วง หรือเน่ืองจากหรือเพ่ือวตัถุประสงค์ของการเช่า
ช่วงท่ีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีแ้ละธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการ
ดําเนินการของกิจการโรงแรม หรือการปฏิบติัตามสญัญาฉบบันีห้รือสญัญาท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ผู้ เช่าช่วงตกลงจะดํารงสดัส่วนของหนีส้ินต่อทนุ (Debt to Equity Ratio) ของผู้ เช่า
ช่วงไว้ในอัตราไม่เกิน 2 ต่อ 1 โดยคํานวณเฉพาะการก่อหนีซ้ึ่งเป็นการกู้ ยืมเงินจาก
สถาบนัการเงินหรือการออกตราสารหนี ้โดยไม่รวมถงึการกู้ ยืมเงินจากผู้ ถือหุ้น   

7. ผู้ เช่าช่วงตกลงจะจัดให้มีและจะดํารงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ท่ีสําคญัต่อการประกอบ
กิจการโรงแรมตลอดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี ้

8. ผู้ เชา่ชว่งจะไม่ก่อให้เกิดภาระผกูพนัใด ๆ เหนือทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง 

9. ผู้ เช่าช่วงจะต้องรับผิดชดใช้ และกระทําการใด ๆ อนัเป็นการป้องกนัให้กองทรัสต์ปลอด
จากการเรียกร้องใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพ่ือการประกอบธุรกิจของผู้
เช่าช่วง และ/หรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือภาระผูกพันในส่วนของผู้ เช่าช่วง
ตามท่ีระบุในสญัญานี ้รวมถึงการกระทําของตวัแทน และ/หรือบริวารของผู้ เช่าช่วง ใน
กรณีท่ีกองทรัสต์ถูกฟ้องร้อง ถูกเรียกร้องให้รับผิด หรือถูกดําเนินคดีเน่ืองจากเหตุ
ดงักล่าว ผู้ เช่าช่วงจะปลดเปลือ้งความรับผิดให้แก่กองทรัสต์โดยทนัที โดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้ เช่าช่วงแต่เพียงฝ่ายเดียว ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าช่วงในส่วนนีไ้ม่ถือเป็นคา่ใช้จ่ายตาม
งบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) ซึ่งได้แจ้งให้กองทรัสต์ทราบ หรือ
งบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเป็นทนุ (Capital Expenditure Budget) ท่ีคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
ได้ร่วมกนัอนมุติั 

10. การกระทําท่ีสําคญับางประการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของผู้ เช่าช่วงทัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน, การก่อหลกัประกนัในทรัพย์สินของผู้ เช่าช่วง ซึง่รวมถึง
ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พัทยา, การให้เช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่า
ช่วงซึ่งคิดเป็นพืน้ท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงแก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว เป็นต้น ผู้ เช่าช่วงจะทําได้ก็ต่อเม่ือ (ก) ได้รับความ
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ยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทรัสต์ หรือ (ข) เป็นกรณีท่ีได้ระบไุว้ในงบประมาณ
การดําเนินการประจําปี (Annual Operating Budget) ซึ่งได้แจ้งให้กองทรัสต์ทราบแล้ว 
และงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเป็นทุนประจําปี (Annual Capital Expenditure Budget) 
ของโรงแรมฮิลตนั พทัยาท่ีได้รับอนมุติัร่วมกนัโดยคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายแล้ว 

11. หน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีระบุภายใต้สญัญาเช่าช่วง เช่น การจัดทําและนําส่งรายงานทางการเงิน 
งบประมาณการดําเนินการและงบประมาณค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุให้แก่กองทรัสต์ การชําระ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) เป็นต้น 

การประกันภยั 1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ เชา่ชว่งตกลงจะจดัให้มีการทําประกนัภยัดงัต่อไปนี ้

1.1 ประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) ประกันภัย
เค ร่ืองจักร  (Machinery Breakdown Insurance) ประกันภัย ธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance)  แ ล ะป ระกั น ภั ย ก่ อ ก า ร ร้ า ย  (Political 
Violence Insurance) กับผู้ รับประกันภัย ท่ี มีอยู่  ณ  ปั จจุบัน  โดยระบุ ช่ือให้
กองทรัสต์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมกบัผู้ เช่าช่วง รวมทัง้ผู้ ให้เช่าอาคารแก่กองทรัสต์ 
และบริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันาหรือบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลพฒันา ซึง่วงเงินประกนั
ความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (Property All Risks Insurance) ต้องครอบคลุมมูลค่า
ของทรัพย์สินทัง้หมด (รวมฐานรากของอาคาร) ตามวิธีต้นทุนทดแทนใหม่ก่อนหกั
คา่เสือ่มราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมลูค่าท่ีดิน)  

1.2 ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  (Public Liability Insurance) เพ่ือ
คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิต และความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ต่อ
ทรัพย์สินของบคุคลภายนอก 

ทัง้นี  ้ภายใต้จํานวนทุนประกัน ข้อกําหนดและเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยท่ี
กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงเห็นชอบร่วมกัน นอกจากนี ้ผู้ เช่าช่วงตกลงรับผิดชอบในเบีย้
ประกนัภยัตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวแต่เพยีงผู้ เดียว  

2. ผู้ เช่าช่วงตกลงท่ีจะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุด ในการร่วมดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็น 
เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทประกนัภยัจ่ายคา่สินไหมทดแทนอนัพงึได้รับโดยเร็ว  

การ โอ น สิท ธ ิก าร เ ช่ า
ช่วงและการให้เช่าช่วง 

1.  ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี  ้ผู้ เช่าช่วงไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ีภายใต้
สญัญาฉบับนี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอ่ืนใด โดยไม่ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าจากกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อกัษร เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ี
ดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งมีคุณสมบัติและมีความสามารถท่ีจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ เช่าช่วงโอนสิทธิ และ/
หรือหน้าท่ีภายใต้สญัญาฉบบันี ้ผู้ เช่าช่วงจะต้องดําเนินการให้ผู้ รับโอนยินยอมเข้าผกูพนั
ตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันี ้โดยระยะเวลาการเช่าท่ีโอนไปยงัผู้ รับโอน
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จะต้องมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่าช่วงท่ีเหลืออยู่
ตามสญัญาฉบบันี ้ 

 ทัง้นี ้“บริษัทในเครือเซ ็นทรัลพ ัฒนา” หมายถึง (ก) บริษัทท่ีเซ็นทรัลพฒันาถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ (ข) บริษัทท่ี
บริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทนัน้ หรือ (ค) บริษัทท่ีถกูถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษัท
ตาม (ข) ในบริษัทท่ีถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจํานวน
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทท่ีถกูถือหุ้นนัน้ (ง)
 บริษัทท่ีเซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้ นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทท่ี
ถูกถือหุ้ นนัน้ หรือ (จ) บริษัทท่ีเซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มี
อํานาจควบคุมในเร่ืองการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท
เพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจการตา่ง ๆ ของบริษัทนัน้ 

2.  กองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ เช่าช่วงสามารถให้เช่าช่วงพืน้ท่ีในทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงตาม
วตัถปุระสงค์ของการเช่าช่วงตามท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้

3.  ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี  ้กองทรัสต์ไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ีภายใต้
สญัญาฉบับนี ้ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากผู้ เช่าช่วงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทรัพ ย์สิน เสียหายและ
การถกูเวนคืน 

1. ในกรณีท่ีท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงถูกเวนคืนหรือทรัพย์สินท่ีเช่าช่วง
เสียหายไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัโดยไม่ใช่ความผิดของคู่สญัญาฝ่ายใด ทําให้
ผู้ เช่าช่วงไม่อาจใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ 
ให้ถือว่าสัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลงในวันท่ีทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือถูก
เวนคืน โดยท่ีคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย เงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได้ เว้นแต่ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการ
ปฏิบตัผิิดสญัญาก่อนวนัท่ีสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง 

2.  ในกรณีท่ีทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเสียหายหรือถกูเวนคนืบางส่วน และกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วง
มีความเห็นร่วมกนัว่าทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงซึ่งเสียหายหรือถกูเวนคืนบางส่วนยงัสามารถใช้
เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้ ให้ถือว่าสัญญานีย้ังมีผลใช้บังคับ
ต่อไป เฉพาะในส่วนของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงในส่วนท่ีไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพท่ี
สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยให้ถือว่าทรัพย์สินดงักล่าวยังคงเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงกัน
ตามสญัญาฉบบันีต้่อไปโดยคู่สญัญาจะร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับ
อัตราค่าเช่าให้สอดคล้องกับสภาพของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงท่ีเสียหายหรือถูกเวนคืน
บางสว่นตามสมควร 
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เ ห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อ เห ตุ
แห่งการเลกิสัญญา 

ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีระบใุนกรณีดงัจะกลา่วต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีท่ีผู้ เช่าช่วงจงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ในสญัญานี ้หรือ
ผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้ 

(2) ในกรณีผู้ เช่าช่วงปฏิบติัผิดเงื่อนไขของสญัญากู้ ยืมเงิน หรือภาระผกูพนั หรือภาระหนีส้ิน
อ่ืนใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมลูค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมลูค่าของส่วนของผู้
ถือหุ้นของผู้ เช่าช่วง และอาจนําผู้ เช่าช่วงไปสู่ภาวะล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการ โดยผู้
เช่าช่วงไม่สามารถทําการแก้ไขเหตดุงักลา่วให้เสร็จสิน้ 

(3) เม่ือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนงัสือรับรอง หนังสือ
ยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีผู้ เช่าช่วงได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ี บุคคล 
หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งผู้ เช่าช่วงจําเป็นต้องมีไว้ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลกั ของผู้
เช่าช่วงและเหตุดังกล่าวเป็นเหตุท่ีไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ี
กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงจะได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่การดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

(4) เม่ือผู้ เช่าช่วงถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคําสั่งของรัฐ หรือเพราะกรณีอ่ืนใด
อนัมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถในการปฏิบัติตามสญัญา
ฉบบันีข้องผู้ เช่าช่วง หรืออํานาจในการดําเนินการหรือประกอบธุรกิจ ของผู้ เช่าช่วงต้อง
เปล่ียนแปลงหรือสะดุดลง หรือทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ เช่าช่วง ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน ต้องถูกยึด อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของรัฐ ซึ่งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของผู้ เช่าช่วงในการปฏิบติัตามสญัญานี ้

(5) ในกรณีท่ีผู้ เช่าช่วงได้หยุดประกอบกิจการทัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญซึ่งทําให้
กองทรัสต์ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงได้ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ
อยา่งมีนยัสําคญัต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

(6) ในกรณีท่ีผู้ เช่าช่วงถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย หรืออยู่ใน
ขัน้ตอนการเลิกบริษัท การชําระบญัชี หรือศาลมีคําสัง่ให้ฟื้นฟูกิจการของผู้ เช่าช่วง ซึ่ง
กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ เช่าช่วงในการชําระหนี ้หรือปฏิบตัิ
ตามสญัญานี ้

(7) ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้ เช่าช่วง มีมติให้ขาย
หรือโอนกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือควบบริษัทกับบุคคล
อ่ืน ซึ่งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อการชําระค่าเช่าหรือ
การปฏิบัติตามสญัญาฉบับนี ้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจาก
กองทรัสต์ 

(8) ในกรณีท่ีกองทรัสต์จงใจฝ่าฝืนหรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ในสญัญานี ้หรือ
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ผิดคํารับรองท่ีให้ไว้ในสญัญานี ้ 

(9) เม่ือกองทรัสต์ไม่สามารถเข้าเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าในทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงภายใต้สญัญา
เช่าอาคารได้ หรือกองทรัสต์ไม่มีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเน่ืองจากการเลิก
สญัญาเช่าอาคาร 

(10) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินท่ีเชา่ช่วงตามสญัญาฉบบันี ้ 

(11) คูส่ญัญาตกลงเลิกสญัญา  

(12) ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ให้เลิก
กองทรัสต์โดยท่ีกองทรัสต์มิได้ฝ่าฝืน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎข้อบังคบั กฎหมาย และ/
หรือกฎระเบียบอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่าช่วง และกองทรัสต์ได้
แจ้งให้ผู้ เช่าช่วงทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยท่ีคู่สญัญาทัง้
สองฝ่ายมีหน้าท่ีร่วมกันและได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีร่วมกันเพ่ือไม่ให้สัญญา
ฉบบันีร้ะงบัโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําสัง่ของหน่วยงานใด 
ๆ ของรัฐ เท่าท่ีไม่ขดัตอ่กฎหมายหรือคําสัง่ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐท่ีมีผลใช้บงัคบัอยู่
ในขณะนัน้ เช่น การจดัตัง้หรือจดัหาบคุคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้าท่ีท่ีกองทรัสต์มี
อยูต่ามสญัญาฉบบันีแ้ล้วก็ตาม 

(13) ในกรณีท่ีท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญตกอยู่
ภายใต้เขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจ เพ่ือการเวนคืนตามประกาศหรือ
กฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งทําให้กองทรัสต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเชา่ชว่งได้อย่างมีนยัสําคญั 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอ ันเกิดจากเหตุแห่ง
การเลกิสญัญา  

1.  สญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยไม่มีการต่ออายสุญัญา ผู้ เช่าช่วงตกลงจะดําเนินการต่อไปนี ้ 

1.1 ส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงคืนให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีกองทรัสต์กําหนดเพ่ือ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ในสภาพท่ีเหมาะสมและใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์ดงัท่ี
ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

1.2 ชําระค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในสญัญาฉบบันี ้โดย
คํานวณตามสัดส่วนจากระยะเวลาการเช่าจริงให้แก่กองทรัสต์ภายใน 60 วนันับ
จากวนัท่ีมีผลเป็นการเลิกสญัญาฉบบันี ้

1.3   ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ท่ีผู้ เช่าช่วงได้รับไว้ล่วงหน้า อาทิเช่น 
ค่าเช่ารับล่วงหน้า และรายได้รับล่วงหน้าอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมทัง้เงินประกันให้แก่ 
กองทรัสต์ หรือบคุคลท่ีกองทรัสต์กําหนดเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์  

 อนึ่ง (ก) ในกรณีท่ีผู้ เช่าช่วงได้รับผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลังจากวนัท่ีสญัญา
ฉบบันีส้ิน้สดุลง ผู้ เช่าช่วงตกลงท่ีจะส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าว ให้แก่ กองทรัสต์ 
หรือบคุคลท่ีกองทรัสต์กําหนดเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้อกําหนดในข้อนี ้
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และ (ข) ในกรณีท่ีกองทรัสต์ หรือบุคคลอ่ืนใดได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเป็น
ผลประโยชน์ท่ีผู้ เช่าช่วงควรจะได้รับก่อนวนัท่ีสญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลง กองทรัสต์
ตกลงท่ีจะดําเนินการให้มีการส่งมอบผลประโยชน์ดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ เช่าช่วง โดย
ทัง้สองกรณีดงักล่าว คูส่ญัญาตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่คูส่ญัญา
อีกฝ่ายหน่ึงภายใน 30 วนันับจากวันท่ีสัญญาฉบับนีจ้ะสิน้สุดลงหรือวนัท่ีได้รับ
ผลประโยชน์นัน้ (แล้วแตก่รณี)  

1.4 ให้ความร่วมมือตามจําเป็นและสมควรเพื่อให้บุคคลท่ีกองทรัสต์กําหนดเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ สามารถดําเนินกิจการโรงแรมได้อย่างต่อเน่ืองตาม
กฎหมาย และ/หรือตามท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกําหนด ภายในเวลาอัน
สมควรหลังได้รับคําร้องขอจากกองทรัสต์เป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้นี  ้โดยไม่
เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทรัสต์ รวมทัง้ให้ความช่วยเหลือกองทรัสต์หรือ
บุคคลท่ีกองทรัสต์กําหนดเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ในการโอนหรือการให้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรือการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญาต่าง ๆ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วงรายใหม่มาเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่า
ช่วงแทนได้ ผู้ เช่าช่วงตกลงท่ีจะเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงเพ่ือประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตนั พัทยาต่อไปจนกว่ากองทรัสต์จะสามารถหาผู้ เช่าช่วงรายอ่ืนมาเช่า
ช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงต่อไปได้ โดยท่ีระยะเวลาการเช่าท่ีต่อออกไปดงักล่าวจะไม่
เกิน 180 วนันบัจากวนัท่ีครบกําหนดระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ดี ให้ถือว่าผู้ เช่า
ช่วงไม่มีหน้าท่ีท่ีจะเช่าช่วงทรัพย์สินท่ีเช่าช่วงต่อไปในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว
หากการต่ออายสุญัญาเช่าช่วงโดยผู้ เช่าช่วงมีข้อจํากดัหรือพ้นวิสยั 

2.    ในกรณีท่ีสญัญานีเ้ลิกกัน คู่สญัญาย่อมไม่สิน้สิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย
ใด ๆ ท่ีได้มีอยู่ก่อนมีการเลิกสญัญา ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองจากการ
เลิกสญัญา และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

อนึ่ง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสญัญานีแ้ละระยะเวลาใด ๆ ท่ีได้ขยายออกไป 
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าช่วงกบัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง หาก
ไม่มีเหตผิุดนดัผิดสญัญาใด ๆ ท่ีเกิดโดยคูส่ญัญาฝ่ายนัน้  
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(7) สรุปสาระสาํคัญของร่างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์  

ผู้ เช่า บริษัท ซีพเีอน็ พทัยา โฮเทล จํากดั (“ผู้ เช่า”) 

ผู้ ให้เช่า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์”) 

ทรัพย์สนิท ี่เช่า อปุกรณ์ตกแตง่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ท่ีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อ่ืน
ใดท่ีใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้พกัอาศยั และ/
หรือผู้ ใช้บริการอาคารและส่ิงปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ่งตัง้ และ/หรือติดตรึงตราอยู่
บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ท่ีของอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบน
พืน้ผิวของตวัอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ่งกองทรัสต์เป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ 
รวมทัง้สิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินท่ีมี
ลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคารและสิง่ปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ระยะเวลาการเช่าและ 
เงื่อนไขในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเมื่อสัญญา
เช่าครบกาํหนด 

เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั และคู่สญัญาตกลงต่ออายสุญัญา
เช่าฉบบันีโ้ดยอตัโนมติัเม่ือมีการต่ออายุสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบ
ระหว่างผู้ เช่าและกองทรัสต์ โดยให้สญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ท่ีต่อออกไปนัน้มีระยะเวลาการ
เช่าเท่ากบัระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบท่ีได้ต่อ
ออกไปในแต่ละคราว 

การส่งมอบสิทธ ิ
ครอบครอง 

กองทรัสต์ตกลงส่งมอบสิทธิครอบครองในทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่ผู้ เช่าในวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผล
ใช้บงัคบั 
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ค่าเช่า เว้นแต่กรณีท่ีมีการเลื่อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย 
ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้ผู้ เช่าตกลงชําระคา่เช่าสาํหรับทรัพย์สินท่ีเช่าให้แก่กองทรัสต์
ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาฉบับนีต้ลอดระยะเวลาการเช่า ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การคาํนวณค่าเช่าตัง้แต่วันท ี่ส ัญญาฉบับนีม้ผีลใช้บังคับจนถงึสิน้ปี 2560 

ผู้ เช่าตกลงท่ีจะชําระค่าเช่าภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าต่อปีของปี 2560 คํานวณจากค่าเช่าต่อปีของปี 
2561 ปรับลดด้วยอตัราร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่งชําระจํานวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส 
ยกเว้นไตรมาสแรกของการเร่ิมระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ให้ใช้หลักเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเร่ิมระยะเวลาการเช่าจะคิด
ตามอตัราส่วนของจํานวนวนั จากค่าเช่ารายไตรมาส หารด้วยจํานวนวนัในไตรมาสนัน้ ๆ 
คณูด้วยจํานวนวนันบัจากวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบัจนถงึวนัท่ีสิน้ไตรมาส 

2. การคํานวณค่าเช่าในกรณีท ี่มีการต่ออายุสัญญาเช่า ตัง้แ ต่วันท ี่ 1 มกราคม 2561 
จนถงึวันท ี่ 31 ธ ันวาคม 2563 

ผู้ เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าคงที่ภายใน 45 วนันับจากวันสิน้ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปีตามท่ีระบุในตารางด้านล่าง โดยแบ่งชําระเป็น
จํานวนเท่า ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส  

ปี ค่าเช่ารายปี (บาท) 

2561 10,500,000 

2562 10,867,500 

2563 11,247,863 

ในกรณีท่ีผู้ เช่าไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าดงักล่าวได้เต็มจํานวนเม่ือถึงกําหนด
ชําระแล้ว ให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวนท่ีกองทรัสต์ไม่ได้รับชําระเป็นค่าเช่าค้างชําระ 
(Accrued Rental Revenue) และให้ผู้ เช่าชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่กองทรัสต์ภายใน 
30 วนันับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นกรณีการเลื่อนการชําระค่าเช่าหรือ
การยกเว้นค่าเช่าบางสว่นหรือทัง้หมดอนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั  

อนึ่ง การค้างชําระค่าเช่าดงักล่าว ผู้ เช่าจะต้องชําระดอกเบีย้จากการผิดนดัในอตัราร้อย
ละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินท่ีค้างชําระและจํานวนวันนับตัง้แต่วันท่ีถึง
กําหนดชําระจนถึงวนัท่ีชําระเสร็จสิน้ เว้นแตก่ารค้างชําระค่าเช่าครัง้แรกตอ่ปีและผู้ เช่าได้
ชําระค่าเช่าค้างชําระดงักล่าวแล้วภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีถึงกําหนดชําระ ทัง้นี ้หากผู้
เช่าชําระค่าเช่าค้างชําระครัง้แรกต่อปีเกินกําหนดระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ผู้ เช่าจะต้อง
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ชําระดอกเบีย้จากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินท่ีค้าง
ชําระและจํานวนวนันบัตัง้แตว่นัท่ีถึงกําหนดชําระจนถึงวนัท่ีชําระเสร็จสิน้ 

3. การคํานวณค่าเช่าในกรณีท ี่มีการต่ออายุสัญญาเช่าครัง้ท ี่สองและครัง้ท ี่สามเมื่อ
สัญญาเช่าฉบับต่ออายุฉบับแรกครบกาํหนด 

ในกรณีท่ีมีการต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือสัญญาเช่าฉบับต่ออายุฉบับแรกครบกําหนด 
คู่สญัญาตกลงให้ค่าเช่าสําหรับสญัญาเช่าฉบับต่ออายุครัง้ท่ี 2 (วนัท่ี 1 มกราคม 2564 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566) และสญัญาเช่าฉบบัต่ออายุครัง้ท่ี 3 (วนัท่ี 1 มกราคม 2567 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2569) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

ผู้ เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณ
ตามระยะเวลาการเช่าจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2569 ในอตัราต่อปีตามท่ีระบใุนตารางด้านล่าง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเท่า ๆ 
กนัในแตล่ะไตรมาส  

ปี ค่าเช่ารายปี (บาท) 

2564 11,641,538 

2565 12,048,992 

2566 12,470,706 

2567 12,907,181 

2568 13,358,932 

2569 13,826,495 
 

การเลื่อนการช ําระค่า
เช่าและการยกเว้นค่า
เ ช่ าอ ัน เนื่ อ งม าจ าก
เหตุสุดวสิัย 

คู่สญัญาตกลงให้นําข้อสญัญาว่าด้วย “การเล่ือนการชําระค่าเช่าอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสยั” 
“การยกเว้นค่าเช่าอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย” “การคํานวณค่าเช่าในกรณีท่ีมีเล่ือนหรือการ

ยกเว้นการชําระค่าเช่าอันเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย” และ “โรงแรมและรีสอร์ตท่ีอยู่ในกลุ่มการ
แข่งขันท่ีมีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยา” ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วงอาคารมา
บงัคบัใช้โดยอนโุลมเท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งกบัสญัญาฉบบันี ้

หน้าท ี่ของผู้ เช่า 1. เพ่ือให้ทรัพย์สินท่ีเช่าอยู่ในสภาพท่ีดีและเหมาะสมแก่การใช้งานตามวตัถุประสงค์ดงัท่ี
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี  ้ผู้ เช่าจะรับผิดชอบในการดูแล  (Maintenance) ซ่อมแซม 
(Repairs) หรือการกระทําใด ๆ ทัง้ปวงบนทรัพย์สินท่ีเช่าในกรณี ท่ีจําเป็น เพ่ือให้
ทรัพย์สินท่ีเช่ามีลกัษณะตามวตัถปุระสงค์ของการเช่าตามท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้โดย
ให้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณ
การดําเนินการ (Operating Budget) ซึง่ได้แจ้งให้กองทรัสต์ทราบ  

2. เม่ือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน  หรือเพ่ิมเติมทรัพย์สินท่ีเช่า ผู้ เช่าจะ
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ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแทน หรือเพ่ิมเติมทรัพย์สินท่ีเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่า 
และให้ถือว่าทรัพย์สินท่ีได้เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพ่ิมเติมดงักล่าวเป็นทรัพย์สิน
ของผู้ เช่า  

หน้าท ี่ของกองทรัสต์ 1. ในวนัท่ีสญัญาฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั กองทรัสต์จะสง่มอบทรัพย์สนิท่ีเช่าในสภาพท่ีเป็นอยู่ 
ณ วนัเร่ิมระยะเวลาการเช่า  

2. กองทรัสต์จะไม่กระทําการใด ๆ ให้เกิดการรอนสิทธิหรือกระทําการใด ๆ ท่ีมีผลหรือจะ
สง่ผลทําให้ผู้ เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท่ีเชา่ได้ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน 

การโอนสทิธ ิการเช่า
และการให้เช่าช่วง 

1. ตลอดอายุของสญัญาฉบับนี ้ผู้ เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ีภายใต้สญัญา
ฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคลอ่ืนใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า
จากกองทรัสต์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ีดังกล่าว
ให้แก่บริษัทในเครือเซ็นทรัลพฒันา ซึ่งมีคณุสมบติัและมีความสามารถท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ี
ตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยินยอมให้ผู้ เช่าโอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ีภายใต้
สญัญาฉบบันี ้ผู้ เช่าจะต้องดําเนินการให้ผู้ รับโอนยินยอมเข้าผกูพนัตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ี
กําหนดในสัญญาฉบับนี  ้โดยระยะเวลาการเช่าท่ีโอนไปยังผู้ รับโอนจะต้องมีกําหนด
ระยะเวลาการเช่าไม่เกินกวา่ระยะเวลาการเช่าของผู้ เช่าท่ีเหลืออยู่ตามสญัญาฉบบันี ้ 

2. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี  ้กองทรัสต์ไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรือหน้าท่ีภายใต้
สญัญาฉบับนี ้ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม
ลว่งหน้าจากผู้ เช่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เหตุผิดนัดและผลของ
การผิดนัด 

1. เม่ือสญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบได้สิน้สดุลง เว้นแต่คู่สัญญาจะ
ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ให้สัญญาฉบับนีส้ิน้สุดลงด้วยทันที โดยให้การเรียกค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่าย เงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดระหว่างคู่สัญญา เป็นไปตามข้อกําหนด
เก่ียวกบัเหตผุิดนัดหรือผิดสญัญาท่ีเกิดขึน้จริงภายใต้สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญา
เช่าช่วงงานระบบท่ีสง่ผลให้สญัญาดงักล่าวสิน้สดุลง 

2. เม่ือคูส่ญัญาตกลงร่วมกนัโดยสมคัรใจในการเลิกสญัญาฉบบันี ้

3. เม่ือสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง ผู้ เช่าตกลงจะส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าตามสญัญาฉบบันี ้หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดท่ีมีการใช้ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันให้แก่กองทรัสต์ หรือบุคคลท่ี
กองทรัสต์กําหนดเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ในสภาพท่ีเหมาะสมและใช้งานได้ตาม
วตัถปุระสงค์ดงัท่ีระบุไว้ในสญัญาฉบบันีโ้ดยปราศจากภาระหน้าท่ีหรือภาระผกูพนัใด ๆ  
แต่ทัง้นี  ้ผู้ เช่าไม่จําต้องส่งมอบทรัพย์สินท่ีเช่าคืนให้แก่กองทรัสต์ หากทรัพย์สินท่ีเช่า
ดังกล่าวสูญหายหรือเสื่อมสลายไปทัง้หมดหรือไม่สามารถส่งมอบได้ เน่ืองจากเหตุ
สดุวิสยั หรือการใช้งานตามปกติหรือตามอายกุารใช้งานของทรัพย์สินท่ีเช่า หรือทรัพย์สิน
ท่ีเช่าเสียหาย ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ เช่า และทําให้ผู้
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เช่าไม่อาจใช้ทรัพย์สินท่ีเช่าเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธรุกิจโรงแรมต่อไปได้ 

4. กองทรัสต์ตกลงซือ้ทรัพย์สินท่ีเช่าภายใต้สัญญาฉบับนีท่ี้ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล เป็น
ผู้ ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรือเพิ่มเติมภายใต้สญัญาฉบบันี ้ตามสภาพของ
ทรัพย์สินท่ีมีการใช้งานจริงอยู่ในขณะนัน้ ในราคาต้นทนุของทรัพย์สินดงักลา่วหกัด้วยค่า
เสื่อมราคาโดยใช้วิธีเส้นตรง (Straight Line) ท่ีคิดตามระยะเวลา 5 ปี หรือตามราคาอ่ืน
ใดตามท่ีคู่สญัญาได้ตกลงกนั  
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3. ข้อพพิาทหรือข้อจาํกัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ท ี่ไม่ใช่การได้มาจากการแปลงสภาพ  

-ไม่มี- 
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4. การจดัหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

4.1 ลักษณะการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

ในการรับโอนทรัพย์สินจากกองทนุรวม CPNRF และการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์ 
CPNREIT มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัท่ีดีและต่อเน่ืองในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีดําเนินการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการกําหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่
กองทรัสต์ CPNREIT และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะทําสัญญา
แต่งตัง้และว่าจ้าง CPN ให้ทําหน้าท่ีผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ ในส่วนท่ีเป็น
ศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ทัง้นี ้CPN เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ (จากการท่ี CPN เป็นผู้
ถือหุ้ นรายใหญ่ร้อยละ 99.99 และผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์) โดย CPN มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการโครงการศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานมานานกวา่ 30 ปี สําหรับทรัพย์สินใน
สว่นท่ีเป็นโรงแรมนัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่าว (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น 
พทัยา โฮเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะแต่งตัง้กลุ่มฮิลตนั ซึ่งเป็นเครือข่าย
การบริหารจดัการโรงแรมในระดบันานาชาติ ตามเง่ือนไขสญัญาบริหารโรงแรมท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผัน
จากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตามท่ีระบไุว้ในสญัญา 

 เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีจะบริหารทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนให้ประสบความสําเร็จในระยะ
ยาวและสามารถสร้างผลตอบแทนในระดบัท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ จดัการกองทรัสต์มีกลยุทธ์ในการจดัหาประโยชน์
จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุดงันี ้ 

- การติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอดีต และหากผลประกอบการของกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ รวมถึง
ปรับปรุงและพฒันาแผนการดําเนินงานท่ีจําเป็น เพื่อให้สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือปรับเปลี่ยนสัดส่วนประเภทของร้านค้า
ภายในศนูย์การค้าอย่างเหมาะสมตอ่ความต้องการของลกูค้า ควบคู่ไปกบัการสรรหาร้านค้าใหม่ ๆ จากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับให้ศูนย์การค้ามีความทันสมัยและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ให้กบัลกูค้า 

- การดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมุ่งเน้นในการดึงดดูลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการ เพื่อผลกัดัน
ยอดขายให้กับร้านค้า และสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้า โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ดงักล่าว โดยอาศยัข้อมลูจากการวิจัยตลาดและการทํางานร่วมกับห้างสรรพสินค้า 
และบริษัทในเครือเซ็นทรัล และพนัธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ซึง่จะดําเนินควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมท่ีมีความ
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โดดเด่น แปลกใหม่ สร้างสรรค์ (Signature Events) ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะมีการสื่อสารถึงลูกค้าผ่านช่องทาง 
ตา่ง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาบุคลากรและยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า และลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การพัฒนาระบบ
จอดรถ จดุประชาสมัพนัธ์ และห้องนํา้ เป็นต้น 

- การสร้างผลตอบแทนเพ่ิมเติมจากอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การปรับผงัพืน้ท่ีและร้านค้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์พืน้ท่ี
และการเพ่ิมค่าเช่า รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน เพ่ือรักษาภาพลกัษณ์
ท่ีดีและความทนัสมยัตอ่ผู้ เช่าและลกูค้า 

- การกําหนดอตัราคา่เช่าและค่าบริการให้มีความเหมาะสม 

ทัง้นี ้หลงัจากท่ีมีการโอนทรัพย์สินจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และกองทรัสต์ CPNREIT 
ได้มีการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเข้า
ลงทุนดังกล่าว โดยลักษณะของการจัดหาประโยชน์โดยกองทรัสต์ CPNREIT ขึน้อยู่กับประเภทของทรัพย์สินว่าเป็น
ศนูย์การค้า/อาคารสํานกังาน หรือโรงแรม โดยมีลกัษณะของการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินแตล่ะประเภทดงัตอ่ไปนี ้

4.1.1 การจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน 

สําหรับทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทนี ้โดยการนําพืน้ท่ีของทรัพย์สินออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ให้เช่าพืน้ท่ี โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง้ CPN ให้ทําหน้าท่ีผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดย CPN จะจัดการและ
บริหารงานท่ีเก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การนําทรัพย์สินไปจดัหาประโยชน์ในรูปของการให้เช่าพืน้ท่ี รวมถึงการ
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการให้เช่าพืน้ท่ี ตามนโยบายและแผนธุรกิจของผู้ จัดการกองทรัสต์ การจัดหาผู้ เช่าพืน้ท่ีภายใน
โครงการ การติดต่อ ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าพืน้ท่ี การจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการเพื่อนําส่ง
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และพร้อมจดัหาประโยชน์ ทัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสญัญาเช่ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ี/ผู้ รับบริการ โดยตรง โดยสญัญาท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําโดยส่วนใหญ่ จะมีความเป็นมาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขหลักของสัญญาท่ี
คล้ายคลงึกนัสาํหรับผู้ เช่าพืน้ท่ีและผู้ รับบริการทกุราย  

จากรูปแบบการจัดหาประโยชน์ดงัท่ีกล่าวข้างต้น รายได้หลกัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานจะเป็นรายได้ค่าเช่าและค่าบริการซึ่งเกิดจากการนําพืน้ท่ีของ
ทรัพย์สินประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ ออกให้เช่าและให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การให้เช่าพืน้ท่ี แก่ลกูค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและบริการประเภทต่าง ๆ (สําหรับศนูย์การค้า) และลกูค้าท่ีเป็น
องค์กรธรุกิจ หน่วยงานราชการ สถาบนัการเงิน (สาขาของธนาคารพาณิชย์และห้องค้าหลกัทรัพย์) สถาบนัการศกึษา (เช่น 
โรงเรียนกวดวิชา สถาบนัภาษา ศนูย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์) ฯลฯ (สําหรับอาคารสํานกังาน) โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
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คิดค่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการให้เช่าพืน้ท่ี ตามขนาด ท่ีตัง้ของพืน้ท่ีเช่า รูปแบบการเช่า ระยะเวลาท่ีเช่าและ
ประเภทธุรกิจของผู้ เช่า โดยอ้างอิงจากรายการอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการ (Price List) ของแต่ละศนูย์ โดยกองทรัสต์ 
CPNREIT จะยงัมีรายได้อ่ืน ๆ ในรูปของรายได้ส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัรายได้ค่าเช่าและคา่บริการ เช่น คา่บริการท่ีจอดรถ และ
คา่ปา้ยโฆษณา เป็นต้น  

4.1.2  การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนที่เป็นโรงแรม 

ภายหลงัจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา กองทรัสต์ 
CPNREIT จะให้เช่าช่วงทรัพย์สินดงักล่ว (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ร้อยละ 99.99 ของ CPN เพ่ือนําไปจัดหาประโยชน์ต่อไป  โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะยังคงแต่งตัง้กลุ่มฮิลตันซึ่งเป็น
เครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเง่ือนไขสัญญาบริหารโรงแรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ให้ทําหน้าท่ีเป็น
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม ในการนําทรัพย์สินหลกัในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ออกให้เช่าช่วงแก่ซี
พีเอ็น พทัยา โฮเทล กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําสญัญาเช่าช่วงฉบบัแรกหลงัจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งมีอายุสญัญาตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคบัจนถึงสิน้ปี 2560 โดยเม่ือสิน้สดุสญัญาเช่าช่วง
ดงักล่าว ทัง้กองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล สามารถใช้สิทธิในการต่ออายสุญัญาได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี 
โดยมีการคิดคา่เช่าทัง้ในรูปแบบค่าเช่าคงท่ี (Fixed Rent) และคา่เช่าแปรผนั (Variable Rent)  

ทัง้นี ้ค่าเช่าท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ่งอยู่
ในรูปแบบค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผัน  โดยค่าเช่าจะประกอบไปด้วยค่าเช่าคงท่ีไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทัง้หมด 
อนัเป็นการลดความเสี่ยงบางส่วนของความผนัผวนของรายได้คา่เช่าอนัเน่ืองจากผลการดําเนินงานของโรงแรมและเป็นไป
ตามเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยประมาณการกําไรก่อนค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย ดอกเบีย้และภาษีเงินได้ หกั
เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง (FF&E Reserve Deduction) สําหรับปี 2561 มีจํานวนประมาณ 296 ล้านบาท 
(อ้างอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจได้ว่า
ทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน ในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พัทยา จะมีผลการดําเนินงานและกําไรท่ี
เพียงพอในการจ่ายชําระค่าเช่าคงท่ีในปี 2561 จํานวน 210 ล้านบาท ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ประกอบกับทําเลท่ีตัง้
และศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินอนัจะสง่ผลถึงความสามารถในการเติบโตของผลการดําเนินงานของทรัพย์สินใน
อนาคต โดยรายละเอียดการจัดหาผลประโยชน์สําหรับทรัพย์สินหลักส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ภายหลังจากท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินสว่นนีแ้ล้ว เป็นดงันี ้

เว้นแต่กรณีท่ีมีการเลื่อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอนัเน่ืองมาจากเหตสุดุวิสยั หรือการเลื่อนชําระค่า
เช่ากรณีปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงชําระค่า
เช่าให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาเช่าช่วง โดยค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าช่วง
ประกอบด้วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าแปรผนั โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง 
โดยใช้วิธีการคํานวณ ซึง่มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
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(1) การคาํนวณค่าเช่าตัง้แต่วันท ี่ส ัญญาเช่าช่วงมีผลใช้บังคับจนถงึสิน้ปี 2560 

(1.1) ค่าเช่าคงท ี่ (Fixed Rent) 

ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงท่ีสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ 
และสงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคบัถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยคา่เช่าคงท่ี
ต่อปีของปี 2560 คํานวณจากค่าเช่าคงท่ีต่อปีของปี 2561 ปรับลดด้วยอตัราร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่ง
ชําระจํานวนเท่า ๆ กนัในแตล่ะไตรมาส ยกเว้นไตรมาสแรกของการเร่ิมระยะเวลาการเช่าช่วงตามสญัญา
เช่าช่วง ให้ใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเร่ิมระยะเวลาการ
เช่าช่วงจะคิดตามอัตราส่วนของจํานวนวนั จากค่าเช่าคงท่ีรายไตรมาส หารด้วยจํานวนวนัในไตรมาส 
นัน้ ๆ คณูด้วยจํานวนวนันบัจากวนัท่ีสญัญาเชา่ช่วงมีผลใช้บงัคบัจนถงึวนัท่ีสิน้ไตรมาส 

(1.2) ค่าเช่าแปรผัน  (Variable Rent) 

ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงท่ีจะชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลกูสร้าง และ
งานระบบ ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
สาํหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าชว่งมีผลใช้บงัคบัถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยใช้วิธีการคํานวณท่ี
กําหนดในข้อ (2.2) ด้านลา่งนี ้

(2) การคาํนวณค่าเช่าตัง้แต่วันท ี่ 1 มกราคม 2561 จนถงึวันท ี่ 31 ธันวาคม 2563 

(2.1) ค่าเช่าคงท ี่ (Fixed Rent) 

ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงท่ีสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ 
และสงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราต่อปีตามท่ี
ระบใุนตารางด้านล่าง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเทา่ ๆ กนัในแต่ละไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงท ี่รายปี (บาท) 
2561 210,000,000 
2562 217,350,000 
2563 224,957,250 

 
(2.2) ค่าเช่าแปรผัน  (Variable Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผนัสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลกูสร้าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
สําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้เกณฑ์
ยอดสะสม กล่าวคือ ในรอบปีบญัชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสปัจจุบนั คํานวณจากค่าเช่าแปรผัน
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สะสม ณ วนัท่ีสิน้สุดไตรมาสปัจจุบัน หักด้วย ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วนัท่ีสิน้สุดไตรมาสท่ีแล้วของปี
เดียวกนั โดยคา่เช่าแปรผนัดงักลา่วคํานวณได้ดงันี ้

คา่เช่าแปรผนั =  ร้อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง ) 

โดยท่ี 

ก = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในรอบไตร
มาสสะสมนัน้ ทัง้นี ้ไม่รวมถึงภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง
เดียวกัน ค่าบริการ (Service Charge) ท่ีเรียกเก็บจากผู้ รับบริการ รายได้หรือเงินท่ีได้รับ
จากการจําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับจากการประกนัภยั (ยกเว้นคา่สินไหม
ทดแทนซึ่งได้รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) 
เงินคา่ทดแทนการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ และดอกเบีย้รับ  

ข = ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในรอบไตรมาส
สะสมนัน้ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม ต้นทุนวตัถุดิบและของใช้ใน
การดําเนินงาน (Operating Supplies) ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การดําเนินงานทดแทนของเดิมหรือเพ่ิมเติม ต้นทนุเงินเดือน คา่แรง และผลประโยชน์อ่ืนท่ี
จ่ายให้แก่ลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายฝึกอบรมลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุ
และค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 
ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตนั พัทยา ให้อยู่ในสภาพดี ค่าเบีย้ประกันภัย ค่าภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ค่าธรรมเนียมในการบริหารงาน
และค่าใช้จ่ายท่ีผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา เรียกเก็บ และต้นทนุและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ใน
การดําเนินงานและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการซ่อมแซม
โดยใช้เงินทนุท่ีกนัไว้ในอดีตของซีพีเอ็นพทัยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบีย้
จ่าย ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการกู้ ยืมเงินหรือการจัดหาเงินท่ีไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการทํา
ธรุกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ค = เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จดัหาเพ่ือทดแทนหรือจดัหาเพ่ิมเติมเฟอร์นิเจอร์ 
อปุกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา (FF&E Reserve Deduction) ตามท่ี
ระบุในสัญญาจ้างบริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งทําระหว่างซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล กับ
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

ง = คา่เช่าคงท่ีในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ (1.1) ข้อ (2.1) (แล้วแตก่รณี)  

ถ้าค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัท่ีสิน้สดุไตรมาสปัจจบุนัท่ีคํานวณตามสตูรดงักล่าวมีจํานวนน้อยกว่าศนูย์ 
ให้ถือว่าค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวเท่ากบัศนูย์ และหากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัท่ีสิน้สดุไตรมาสปัจจบุนัท่ี
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คํานวณตามสูตรดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงท่ีสะสม ณ วันท่ีสิน้สุดไตรมาส
ปัจจบุนั ค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวจะถกูปรับลดให้มีจํานวนร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่สะสม ณ วนัท่ีสิน้สดุ
ไตรมาสนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้หากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัท่ีสิน้สุดไตรมาสท่ีแล้วท่ีซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ได้ชําระแก่กองทรัสต์ 
CPNREIT มีจํานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ  วันท่ีสิน้สุดไตรมาสปัจจุบันท่ีซีพีเอ็น พัทยา            
โฮเทล ควรจะชําระตามผลลพัธ์ท่ีได้จากการคํานวณตามสูตรในข้อ (2.2) ตามข้อมลูทางการเงินของซีพี
เอ็น พทัยา โฮเทล ท่ีปรากฏในรายงานทางการเงินท่ีจดัทําโดยซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล สําหรับการคํานวณ
ค่าเช่าแปรผนัรายไตรมาส กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผนัในส่วนท่ีได้รับชําระเงินไว้เกิน
ดงักล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าแปรผันของไตรมาสถัดไปท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้รับจากซีพีเอ็น 
พัทยา โฮเทล จนกระทั่งยอดค่าเช่าแปรผนัดังกล่าวท่ีกองทรัสต์ CPNREIT รับชําระเกินจะคงเหลือเป็น
ศนูย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสดุท้ายของรอบปีบญัชี กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนํายอดคงเหลือของค่า
เช่าแปรผนัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับชําระเกินทัง้หมดท่ีเหลืออยู่ดงักล่าวไปหกักลบกบัค่าเช่าคงท่ีของ
ไตรมาสสดุท้ายท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้รับจากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล อย่างไรก็ดี หากค่าเช่าคงท่ี
ในไตรมาสสุดท้ายมีจํานวนเงินน้อยกว่าค่าเช่าแปรผันท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับชําระเกินทัง้หมดท่ี
เหลืออยู่ กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําเงินค่าเช่าแปรผนัท่ีได้รับไว้เกินทัง้หมดคืนให้แก่ซีพีเอ็น พทัยา 
โฮเทล ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีผู้สอบบญัชีรับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปีบญัชีของซีพีเอ็น 
พทัยา โฮเทล  

นอกจากนี ้หากค่าเช่าแปรผนัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับสําหรับรอบปีบญัชีใด ๆ มีจํานวนมากกวา่หรือ
น้อยกว่าค่าเช่าแปรผนัสําหรับรอบปีบัญชีเดียวกันท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ควรจะได้รับตามผลลพัธ์ท่ีได้
จากการคํานวณตามสูตรในข้อ (2.2) ตามข้อมูลทางการเงินของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ท่ีปรากฏใน
รายงานทางการเงินท่ีรับรองโดยผู้ สอบบัญชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สําหรับปรับปรุงค่าเช่าแปรผัน
ประจํารอบปีบัญชี กองทรัสต์ CPNREIT จะชําระคืนค่าเช่าท่ีได้รับไว้เกิน หรือซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะ
จ่ายชําระค่าเช่าท่ีชําระไว้ขาด (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนั หลงัวนัท่ีผู้สอบบญัชีรับรองรายงานทางการ
เงินสําหรับรอบปีบญัชีของซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการชําระค่าเช่าคงท่ี 
และ/หรือ ค่าเช่าแปรผันมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไป กองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล 
ตกลงจะพิจารณาและหารือข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการชําระค่าเช่าคงท่ี และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั 
ตอ่ไป  

ในกรณีท่ีซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าดงักลา่วได้เต็มจํานวนเม่ือถึงกําหนด
ชําระแล้ว ให้ถือว่าค่าเช่าในจํานวนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้รับชําระ เป็นค่าเช่าค้างชําระ (Accrued 
Rental Revenue) และให้ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ชําระค่าเช่าค้างชําระให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายใน 
30 วนันบัจากวนัท่ีถึงกําหนดชําระ ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นกรณีการเล่ือนการชําระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่า
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บางส่วนหรือทัง้หมดอนัเน่ืองมาจากเหตุสดุวิสยั หรือการเลื่อนการชําระค่าเช่าในเดือนท่ีมีปรับปรุงหรือ
ซอ่มแซมใหญ่ (Renovation)  

อนึ่ง การค้างชําระค่าเช่าดงักล่าว ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะต้องชําระดอกเบีย้จากการผิดนดัในอตัราร้อย
ละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินท่ีค้างชําระและจํานวนวนันับตัง้แต่วนัท่ีถึงกําหนดชําระจนถึง
วนัท่ีชําระเสร็จสิน้ เว้นแต่การค้างชําระค่าเช่าครัง้แรกต่อปีและซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ได้ชําระค่าเช่าค้าง
ชําระดงักล่าวแล้วภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีถึงกําหนดชําระ ทัง้นี ้หากซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ชําระค่าเช่า
ค้างชําระครัง้แรกต่อปีเกินกําหนดระยะเวลา 30 วนัดงักล่าว ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะต้องชําระดอกเบีย้
จากการผิดนัดในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินท่ีค้างชําระและจํานวนวนันบัตัง้แต่
วนัท่ีถงึกําหนดชําระจนถงึวนัท่ีชําระเสร็จสิน้ 

(3) การคาํนวณค่าเช่าในกรณีท ี่มีการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเมื่อสัญญาเช่าช่วงครบกาํหนด 

เน่ืองจากสญัญาเช่าช่วงฉบบัแรกหลงัจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ มีอายุสญัญา ตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่า
ช่วงมีผลบงัคบัใช้จนถึงสิน้ปี 2560 โดยเม่ือสิน้สดุอายุสญัญาเช่าช่วงดงักล่าว ทัง้กองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พทัยา 
โฮเทล สามารถใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี ซึ่งค่าเช่าของสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง้ท่ี 1 
(ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) จะเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 2 โดยในกรณีท่ีมีการต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วงดงักล่าวอีก เม่ือสญัญาเช่าช่วงครบกําหนด คู่สญัญาตกลงให้ค่าเช่าคงท่ีสําหรับสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุ
ครัง้ท่ี 2 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566) และสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายุครัง้ท่ี 3 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2567 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2569) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

(3.1) ค่าเช่าคงท ี่ (Fixed Rent) 

ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงท่ีสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลกูสร้าง งานระบบ 
และสงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริงสําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2569 ในอตัราต่อปีตามท่ี
ระบใุนตารางด้านล่าง โดยแบง่ชําระเป็นจํานวนเทา่ ๆ กนัในแต่ละไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงท ี่รายปี (บาท) 
2564 232,830,754 
2565 240,979,830 
2566 249,414,124 
2567 258,143,619 
2568 267,178,645 
2569 276,529,898 
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(3.2) ค่าเช่าแปรผัน  (Variable Rent) 

ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผนัสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลกูสร้าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ไตรมาส โดยใช้หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง
สําหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้วิธีการคํานวณท่ีกําหนด
ในข้อ (2.2)  

ทัง้นี ้ค่าเช่าคงท่ีและคา่เช่าแปรผนัจะถกูแบ่งสดัสว่นในสญัญาเช่าท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกองทรัสต์ CPNREIT และซีพี
เอ็น พทัยา โฮเทล จะตกลงกัน โดยมีรายละเอียดตามสญัญาท่ีเก่ียวข้อง อนัได้แก่ สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่า
ช่วงงานระบบ และสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์  

4.2 ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะได้รับจากกองทรัสต์ CPNREIT 

CPN ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทําหน้าท่ีผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน โดยเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ
รายได้ค่าเช่าสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT โดยรายได้ค่าเช่าสุทธิ หมายถึง รายได้ทัง้หมดก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ รวมถึงรายได้ท่ีได้รับจาก
พืน้ท่ีส่งเสริมการขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
กิจการศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวม
เงินชดเชย เงินทดรองจ่าย (Reimbursement) เช่น เงินเฉลี่ยค่าภาษีโรงเรือน (ภาษีอ่ืนใดในทํานอง
เดียวกนั) สว่นเฉลี่ยค่าเบีย้ประกนัท่ีได้รับจากผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วง แล้วหกัด้วยอตัราส่วนลดคา่เช่า 

2. ค่านายหน้า (Commission) ในการจัดหาผู้ เช่าและการบริหารจัดการผู้ เช่าทุกประเภทของกองทรัสต์ 
CPNREIT  เม่ือมีการทําสัญญาเช่ากับผู้ เช่ารายใหม่ หรือมีการต่อสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทุก
ประเภท ทัง้สญัญาเช่าระยะสัน้และระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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ผู้ เช่าพ ืน้ท ี่ในโครงการศูนย์การค้า 

 ค่านายหน้าซ ึ่งคาํนวณจากอัตราค่า
เช่ารายเดือนของผู้ เช่ารายนัน้  ๆ   

1.  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมต่อสญัญา 
2.  ในกรณีทําสญัญากบัผู้ เช่ารายใหม ่มี 4 อตัรา 
 ขึน้อยูก่บัอายสุญัญาเช่า 

-  ผู้ เชา่ท่ีทําสญัญาเช่าอายไุม่ถึง 1 ปี 
- ผู้ เชา่ท่ีทําสญัญาเช่าอาย ุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไปแต ่
 ไม่ถงึ 3 ปี 
-  ผู้ เชา่ท่ีทําสญัญาเช่าอายตุัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 
-  ผู้ เช่าท่ีทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้ เช่า

ได้ชําระคา่สิทธิการเช่าลว่งหน้า (ค่าเซ้ง) 

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
1.5 เดือน 

ร้อยละ 3.0 ของคา่สิทธิการเช่าลว่งหน้าท่ี
ได้รับจากผู้ เช่า 

 

ผู้ เช่าพ ืน้ท ี่ในอาคารสาํนักงาน  

 ค่านายหน้าซ ึ่งคาํนวณจากอัตราค่า
เช่ารายเดือนของผู้ เช่ารายนัน้  ๆ   

1.  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมต่อสญัญา 
2.  ในกรณีทําสญัญากบัผู้ เช่ารายใหม ่มี 3 อตัรา 
 ขึน้อยูก่บัอายสุญัญาเช่า 

-  ผู้ เชา่ท่ีทําสญัญาเช่าอายไุม่ถึง 3 ปี 
- ผู้ เชา่ท่ีทําสญัญาเช่าอายตุัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 
-  ผู้ เช่าท่ีทําสญัญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้ เช่า

ได้ชําระคา่สิทธิการเช่าลว่งหน้า (คา่เซ้ง) 

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

ร้อยละ 3.0 ของคา่สิทธิการเช่าลว่งหน้า 
ท่ีได้รับจากผู้ เช่า 

 

ทัง้นี ้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะคิดคา่นายหน้าสําหรับสญัญาท่ีมีอายตุัง้แต ่1 เดือนขึน้ไป แตจ่ะไม่คิดค่า
นายหน้าสําหรับสญัญาบริการพืน้ท่ีส่งเสริมการขาย (Promotion Area) และสญัญาท่ีเก่ียวข้องกับสื่อ
โฆษณาต่าง ๆ เช่น Video Wall และ Light Box เป็นต้น 

ทัง้นี  ้หากการทําสัญญาเช่าระหว่างกองทรัสต์  CPNREIT และผู้ เช่าเป็นไปในรูปแบบอ่ืนใดท่ี
นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวข้างต้น ให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขของการจ่ายค่า
นายหน้า ตามท่ีเห็นสมควร 
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3. ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน (Investment Properties) จากรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีรับรอง
โดยทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละเดือน ซึ่งคํานวณ ณ วนัสดุท้ายของเดือน ทัง้นี ้ไม่รวมมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุประเภทโรงแรม 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของ
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ (Net Property Income) หมายถึง 
รายได้ทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ี
เกิดขึน้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี  ้ไม่รวมค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของ 
กองทรัสต์ CPNREIT  เช่น ค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และค่าตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ เป็น
ต้น) 

5. ค่าธรรมเนียมจากการลงทุนเพ่ิมเติมหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะได้รับคา่ธรรมเนียมจากการลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติมในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของ
มลูค่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนเพ่ิม และได้รับค่าธรรมเนียมจากการจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์  CPNREIT ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT จําหน่ายไป  ทั ง้นี  ้เฉพาะการลงทุน เพ่ิมเติมหรือจําหน่ายไปซึ่ งท รัพย์ สิน ท่ีผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์เป็นผู้จดัหามาหรือเสนอให้กองทรัสต์ CPNREIT พิจารณา 

6. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT  ซึง่เป็นคา่ตอบแทนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จ่ายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการควบคมุให้มี
การดําเนินการของงานในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรวมถึงการให้
คําแนะนําด้านการปรับปรุงและ /หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์  CPNREIT เพื่อให้
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีศกัยภาพและสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 
มากยิ่งขึน้ (Value Enhancement) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่าต้นทนุในการปรับปรุง และ/หรือ 
พัฒนาทัง้หมดของอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีมีการปรับปรุง และ/หรือ พัฒนา ทัง้นี ้
ต้นทุนการปรับปรุง และ/หรือ พฒันาดงักล่าวรวมถึงต้นทนุในการซือ้พืน้ท่ีซึ่งจะได้ทําการปรับปรุง และ/
หรือ พฒันา คืนจากผู้ เช่าเดิมด้วย แตไ่ม่รวมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ค่าท่ีปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อ่ืน ๆ ทัง้นี ้ให้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์เสนอโครงการปรับปรุง และ/หรือ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ดงักล่าว พร้อมทัง้ค่าธรรมเนียมในการควบคมุงาน และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่อ
ผู้จดัการกองทรัสต์ เพ่ือพิจารณาอนมุติัเป็นคราว ๆ ไป 

4.3 ความเกี่ยวข้องระหว่างผู้จ ัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารโรงแรม 

CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้าและ
อาคารสํานกังาน มีความสมัพนัธ์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ จากการท่ี CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 99.99 และผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ 
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กลุ่มฮิลตนั (ซึ่งเป็นเครือข่ายบริหารโรงแรมในระดบันานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึ่งจะได้รับการแต่งตัง้
จากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตามเง่ือนไขสญัญาบริหารโรงแรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ให้ทําหน้าท่ีผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ตอ่ไปตามเดิม ไม่ได้มีความสมัพนัธ์กบัผู้จดัการกองทรัสต์และ CPN แตอ่ยา่งใด 

4.4 อสังหาริมทรัพย์อ ื่นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารโรงแรมที่อาจ
แข่งข ันในทางธุรกจิกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

4.4.1 ข้อมูลพ ืน้ฐานทางธุรกจิของ CPN ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560 

ชื่อบริษัท บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนนิตบิุคคล 0107537002443 
ที่ต ัง้บริษัท อาคารสํานกังานเซ็นทรัลเวิลด์, 999/9  

ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
วันที่จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท 17 มิถนุายน 2523 
ลักษณะการดาํเนินธ ุรกจิ พฒันา บริหารและให้เช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าขนาดใหญ่ และ

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง เช่น อาคารสํานกังาน โรงแรม อาคารท่ีพัก
อาศัยและศูน ย์อาหาร  รวมทั ง้ล งทุน ในกองทุน รวม
อสงัหาริมทรัพย์และเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ทนุจดทะเบียน ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560 2,244 ล้านบาท 

4.4.2 ลักษณะและขอบเขตการดาํเนินธุรกจิ 

CPN ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2523 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ พฒันาและบริหารศนูย์การค้าขนาดใหญ่แบบ
ครบวงจร  CPN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2538 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 
CPN มีทนุท่ีออกและชําระแล้วทัง้สิน้ 2,244 ล้านบาท โดยมีบริษัท เซ็นทรัล โฮลดิง้ จํากดั และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒัน์
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกัของ CPN ประกอบด้วยธุรกิจพฒันาศนูย์การค้าขนาดใหญ่และธุรกิจให้เช่าและให้บริการ
พืน้ท่ีค้าปลีกภายในศูนย์การค้า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 CPN มีโครงการศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวมทัง้สิน้ 
30 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการท่ีเป็นของ CPN 26 โครงการ และ โครงการที่ CPN ให้เช่าแก่กองทุนรวม CPNRF 4 
โครงการ นอกจากนี ้CPN ยงัประกอบธุรกิจพฒันา บริหารและให้เช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน อาคารท่ีพักอาศยั และธุรกิจ
โรงแรม ซึง่เป็นธุรกิจ สนบัสนนุเพ่ือเพ่ิมประโยชน์จากการใช้ท่ีดิน การขยายฐานรายได้ และสนบัสนนุธุรกิจศนูย์การค้าให้มี
ผู้ ใช้บริการเพ่ิมมากขึน้ พร้อมกันนี ้CPN ยังประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งเสริมกัน อาทิ การให้บริการสวนนํา้ ศูนย์
ประชมุอเนกประสงค์ สวนพกัผ่อนและศนูย์อาหารภายในศนูย์การค้าบางโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลกูค้าท่ีเข้า
มาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลท่ีตัง้และความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เปา้หมายเป็นสําคญั 
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4.4.3 การประกอบธุรกจิของ CPN แยกตามกลุ่มธ ุรกจิ (ณ วนัท ี่ 30 มถิุนายน 2560) 

การแบง่ธรุกิจของ CPN ตามแหลง่ท่ีมาของรายได้สามารถแบง่ได้เป็น 6 กลุม่ธรุกิจ ดงันี ้

1)  ธุรกจิศูนย์การค้า 

ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักซึ่งเป็นท่ีมาของรายได้โดยส่วนใหญ่ของ CPN รายได้จากธุรกิจ
ศนูย์การค้านัน้ประกอบไปด้วยรายได้คา่เช่าพืน้ท่ีค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณปูโภคและระบบ
รักษาความปลอดภัย รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการ
ให้บริการพืน้ท่ีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์และรายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา นอกจากนี ้CPN ยงัมีรายได้
จากการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับ CPNRF จํานวน 4 โครงการ และรายได้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ใน CPNRF การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าของ CPN จะเร่ิมตัง้แต่การจัดหาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
โครงการศนูย์การค้า การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคมุการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง 
การบริหารงานขาย ตลอดจนเป็นผู้ บริหารศูนย์การค้าหลังจากท่ีศูนย์การค้าเปิดให้บริการแล้ว รวมถึงการ
ให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภยั และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายใน
ศนูย์การค้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 CPN มีโครงการศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานรวมทัง้สิน้ 30 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สินจํานวน 26 โครงการ และเป็นโครงการท่ี CPN ให้เช่าแก่
กองทนุรวม CPNRF จํานวน 4 โครงการ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

โครงการศนูย์การค้าภายใต้การบริหารงานของ CPN ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560 

โครงการศูนย์การค้า 
ปีท ี่เร ิ่ม 

ดาํเนินการ  

รูปแบบการ
พ ัฒนาโครงการ

โดย CPN 
หมายเหตุ 

1. เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 โครงการก่อสร้าง - 
2.  เซน็ทรัลพลาซา รามอนิทรา พฤศจิกายน 2536 โครงการก่อสร้าง - 
3.  เซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า มีนาคม 2538 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

ทรัพ ย์ สิน ท่ีจะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

4. เซ็ น ท รั ล ม า รี น า  ( เ ดิ ม ช่ื อ
เซน็ทรัล เซน็เตอร์ พทัยา) 

กรกฎาคม 2538 โครงการก่อสร้าง - 

5. เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต 

มีนาคม 2539 โครงการซือ้กิจการ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ทรัพ ย์ สิน ท่ีจะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
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โครงการศูนย์การค้า 
ปีท ี่เร ิ่ม 

ดาํเนินการ  

รูปแบบการ
พ ัฒนาโครงการ

โดย CPN 
หมายเหตุ 

ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

6. เซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 ตลุาคม 2540 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ทรัพ ย์ สิน ท่ีจะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

7. เซน็ทรัลพลาซา บางนา ธนัวาคม 2544 โครงการซือ้กิจการ - 
8. เซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 ธนัวาคม 2545 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

ทรัพ ย์ สิน ท่ีจะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

9. เซน็ทรัลเวิลด์ ธนัวาคม 2545 โครงการซือ้กิจการ - 
10. เซน็ทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ธนัวาคม 2546 โครงการซือ้กิจการ - 
11. เซน็ทรัลพลาซา แจ้งวฒันะ พฤศจิกายน 2551 โครงการก่อสร้าง - 
12. เซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บชี มกราคม 2552 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

ท รั พ ย์ สิ น ท่ี จ ะ ล งทุ น
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

13. เซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี เมษายน 2552 โครงการซือ้กิจการ - 
14. เซน็ทรัลพลาซา ชลบรีุ พฤษภาคม 2552 โครงการก่อสร้าง - 
15. เซน็ทรัลพลาซา ขอนแก่น ธนัวาคม 2552 โครงการก่อสร้าง - 
16. เซน็ทรัลพลาซา เชียงราย มีนาคม 2554 โครงการก่อสร้าง - 
17. เซน็ทรัลพลาซา พิษณโุลก ตลุาคม 2554 โครงการก่อสร้าง - 
18. เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 

พระราม 9 
ธนัวาคม 2554 โครงการก่อสร้าง - 

19. เซน็ทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี ตลุาคม 2555 โครงการก่อสร้าง - 
20. เซน็ทรัลพลาซา ลําปาง พฤศจิกายน 2555 โครงการก่อสร้าง - 
21. เซน็ทรัลพลาซา อบุลราชธานี เมษายน 2556 โครงการก่อสร้าง - 
22. เซน็ทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 โครงการก่อสร้าง - 
23. เซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ธนัวาคม 2556 โครงการก่อสร้าง - 
24. เซน็ทรัลเฟสติวลั สมยุ มีนาคม 2557 โครงการก่อสร้าง - 
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โครงการศูนย์การค้า 
ปีท ี่เร ิ่ม 

ดาํเนินการ  

รูปแบบการ
พ ัฒนาโครงการ

โดย CPN 
หมายเหตุ 

25. เซน็ทรัลพลาซา ศาลายา สงิหาคม 2557 โครงการก่อสร้าง - 
26. เซน็ทรัลพลาซา ระยอง พฤษภาคม 2558 โครงการก่อสร้าง - 
27. เซน็ทรัลเฟสติวลั ภเูก็ต มิถนุายน 2558 โครงการซือ้กิจการ - 
28. เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต สงิหาคม 2558 โครงการก่อสร้าง - 
29. เซน็ทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิล์ พฤศจิกายน 2558 โครงการก่อสร้าง - 
30. เซ็นทรัลพลาซา 

นครศรีธรรมราช 
กรกฏาคม 2559 โครงการก่อสร้าง - 

ที่มา: CPN 

2)  ธุรกจิอาคารสาํนักงาน 

ธุรกิจอาคารสํานกังานเป็นการพฒันาอาคารสํานกังานให้เช่าในบริเวณโครงการศนูย์การค้า เน่ืองจากมี
อุปสงค์ท่ีส่งเสริมกันกับธุรกิจศนูย์การค้า และเป็นการเพ่ิมมลูค่าให้กับโครงการจากการใช้ประโยชน์ในท่ีดินผืน
เดียวกนัได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้และบริหารท่ีจอดรถ ในการตดัสินใจท่ีจะพฒันาอาคาร
สํานักงานในบริเวณโครงการศูนย์การค้าใดนัน้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลท่ีตัง้ อุปสงค์ และ
อปุทานของพืน้ท่ีอาคารสํานกังานในบริเวณนัน้ ๆ เป็นสําคญั ซึง่รายได้จากธุรกิจอาคารสํานกังานนัน้ประกอบไป
ด้วยรายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานักงาน รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ีแก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารสํานักงาน และรายได้
จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภค การพฒันาอาคารสํานกังานของ CPN เร่ิมจากการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการ การควบคมุออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานขาย และการเป็นผู้บริหารอาคาร
สํานกังานหลงัจากท่ีอาคารสํานักงานเปิดให้บริการแล้ว รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภยั และการให้บริการด้านการรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานกังาน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 CPN มีอาคารสํานักงานภายใต้การบริหาร ในบริเวณโครงการศูนย์การค้า
รวมทัง้สิน้ 7 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ เอและบี, 
เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์), เซ็นทรัลพลาซา 
แจ้งวฒันะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (โดยแบ่งเป็นโครงการท่ี CPN เป็นเจ้าของ 4 โครงการ และ
โครงการท่ีให้เช่ากับกองทุนรวม CPNRF 2 โครงการ คือ อาคารสํานักงานป่ินเกล้า ทาวเวอร์ A และ B รวมทัง้
โครงการท่ีให้เช่ากบักองทนุรวม CPNCG จํานวน 1 โครงการ คือ อาคารสํานกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์) ซึง่มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
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โครงการอาคารสาํนักงานภายใต้การบริหารงานของ CPN ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560 

โครงการอาคารสาํนักงาน 
ปีท ี่เร ิ่ม 

ดาํเนินการ  

รูปแบบการ
พ ัฒนาโครงการ

โดย CPN 
หมายเหตุ 

1. อาคารสํานกังาน ลาดพร้าว ธนัวาคม 2525 โครงการก่อสร้าง - 
2. อาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาว

เวอร์ A 
มีนาคม 2538 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง

ทรัพ ย์ สิน ท่ีจะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

3. อาคารสํานกังาน ป่ินเกล้า ทาว
เวอร์ B 

มีนาคม 2549 โครงการก่อสร้าง เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ทรัพ ย์ สิน ท่ีจะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม  CPNRF 
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์ 
CPNREIT 

4. อาคารสํานกังาน บางนา ธนัวาคม 2544 โครงการซือ้กิจการ - 
5. อาคารสํานกังาน เซน็ทรัลเวลิด์ พฤศจิกายน 2547 โครงการซือ้กิจการ เป็นทรัพย์สินท่ีอยู่ภายใต้ 

กองทนุรวม CPNCG 
6. อาคารสํานกังาน แจ้งวฒันะ มีนาคม 2552 โครงการก่อสร้าง - 
7. อาคารสํานกังาน แกรนด์ 

พระราม 9 
ธนัวาคม 2554 โครงการก่อสร้าง - 

ที่มา: CPN 

3)  ธุรกจิโรงแรม 

CPN ดําเนินธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเน่ืองจากธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีอุปสงค์
ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้า และเป็นธุรกิจท่ีเพ่ิมมูลค่าให้กับโครงการศูนย์การค้า ด้วยการใช้ท่ีดินให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพ่ือผลตอบแทนจากการลงทนุสงูสดุ หลกัการในการพิจารณาลงทนุท่ีสําคญัประกอบด้วย 
ทําเล ท่ีตัง้ของโครงการ อปุสงค์ อปุทาน และสภาวะแวดล้อมของบริเวณนัน้ ๆ รวมถึงศกัยภาพการเติบโตของ
โครงการ ทัง้นี  ้ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วยห้องพัก ห้องสัมมนาและศูนย์ประชุม เพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition (การ
จดัการประชมุเชิงธรุกิจ การค้าและจดัแสดงสินค้านานาชาติ) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 CPN เป็นเจ้าของธุรกิจ
โรงแรมจํานวน 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา (ตัง้อยู่
ในบริเวณเดียวกบัโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช) ทัง้นี ้CPN ได้ว่าจ้างให้บริษัทท่ีมีความชํานาญด้านการ
บริหารโรงแรมคือบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และกลุ่มฮิลตนั เป็นผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา
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แอนด์คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามลําดบั เพ่ือการบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

โครงการโรงแรมท ี่ CPN เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ณ วันท ี่ 30 มถิุนายน 2560 

โครงการโรงแรม ปีท ี่เร ิ่ม 
ดาํเนินการ  

ผู้บริหาร  
โรงแรม 

หมายเหตุ 

1. โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอน
เวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี 

เมษายน 2552 บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา 
จํากดั (มหาชน) 

- 

2. โรงแรมฮิลตนั พทัยา พฤศจิกายน 2553 กลุ่มฮิลตนั เป็นส่วนหนึง่ของ
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

ที่มา: CPN 

4)  ธุรกจิอาคารสาํหรับพกัอาศัย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 CPN มีโครงการท่ีพักอาศัยภายใต้การบริหารงาน 1 โครงการ คือ โครงการ
เซ็นทรัล ซิตี ้เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเดียวกับโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ซึ่ง
ให้บริการท่ีพกัอาศยัประเภทห้องชดุให้เช่า 

5)  ธุรกจิสวนนํา้และสวนพกัผ่อน 

ธุรกิจสวนนํา้และสวนพกัผ่อนเป็นธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจศนูย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ CPN เพ่ือให้
ศนูย์การค้ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้บริการ วตัถุประสงค์ของการสร้างสวนนํา้และสวน
พักผ่อนขึน้ในบริเวณโครงการศูนย์การค้านัน้ นอกจากจะเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า
เพ่ิมขึน้แล้ว ยงัเป็นการมอบความสขุให้แก่ลกูค้าท่ีมาใช้บริการและตอบแทนชมุชนในบริเวณใกล้เคียง ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัความเพียงพอของท่ีดินและพืน้ท่ีภายในโครงการนัน้ ๆ ปัจจุบนั CPN เปิดให้บริการสวนนํา้บริเวณชัน้ 6 ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ชื่อ “โพโรโระ อควาพาร์ค กรุงเทพฯ” เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
สีสนัความสนุกให้กับลกูค้าทุกคนในครอบครัว ในส่วนของสวนพกัผ่อน CPN เปิดให้บริการสวนพักผ่อนขนาด
ใหญ่แก่ประชาชนทัว่ไปในบริเวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ชื่อ “เซ็นทรัล พาร์ค” ประกอบด้วย
สวนสขุภาพ สนามเดก็เลน่ ลานกิจกรรม และร้านอาหารชัน้นํา 

6)  ศูนย์อาหาร  

ธุรกิจศนูย์อาหารภายในศูนย์การค้าเป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีช่วยเสริมให้ศนูย์การค้ามีความครบครัน 
วตัถุประสงค์หลักของธุรกิจนีคื้อเพ่ือให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือก
รับประทานอาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยดั สะดวก และรวดเร็ว ในขณะท่ี CPN จะได้รับผลตอบแทนจาก
รายได้จากการจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในบริเวณศนูย์อาหาร 
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4.4.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาํเนินธ ุรกจิระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN 

แม้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์จะได้กําหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของ CPN ในฐานะผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในส่วนท่ีเป็นศูนย์การค้าและอาคาร
สํานักงาน อย่างระมัดระวัง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ CPN ก็ยังอาจเกิดขึน้ได้ 
เน่ืองจาก CPN ยงัคงทําหน้าท่ีในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานแห่งอ่ืน ๆ ใน
หลาย ๆ พืน้ท่ี นอกเหนือจากทรัพย์สินท่ีโอนจากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 

อย่างไรก็ตาม ด้วยความต้องการของผู้ เช่าพืน้ท่ีศูนย์การค้าและอาคารสํานักงานท่ีมีความแตกต่างกันในการ
เลือกสถานท่ีเช่า เช่น สถานท่ีตัง้ สิ่งอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดินทางและความสะดวกใน
การติดต่อทางธุรกิจ เป็นต้น ผู้ เช่าพืน้ท่ี (Tenants) จึงเป็นผู้ กําหนดวา่จะเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้าและ/หรืออาคารสํานกังาน
ใด นอกจากนี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะวา่จ้าง CPN ให้บริหารทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ผ่านโครงสร้างสญัญาท่ี
จะสร้างแรงจงูใจให้แก่ CPN ในการสร้างผลกําไรในระดบัท่ีดีให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT อย่างตอ่เน่ือง อนัจะช่วยลดความ
เสี่ยงจากการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วได้ 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเปลี่ยนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีท่ีอตัราการให้เช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุลดลงต่ํากว่าร้อยละ 
50 เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและลงมติให้มีการเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้ หากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
มติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์ CPNREIT ให้มีการเลิก
สญัญา 

ทัง้นี ้อตัราการให้เช่าพืน้ท่ีให้คํานวณจากจํานวนพืน้ท่ีท่ีให้เช่าจริงหารด้วยพืน้ท่ีท่ีสามารถให้เช่าได้ทัง้หมด โดย
จํานวนพืน้ท่ีท่ีให้เช่าได้ทัง้หมดไม่รวมพืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีจัดการประชุม และพืน้ท่ีท่ีไม่สามารถให้เช่าได้ในขณะใด
ขณะหนึง่ เน่ืองจากเหตสุดุวิสยัหรือเน่ืองจากการซ่อมแซมและตกแตง่พืน้ท่ีดงักล่าว โดยใช้ข้อมลูจากรายงานประจําเดือน 
ในการคํานวณพืน้ท่ีให้เช่าดงักลา่ว 

สําหรับทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรมซึ่งในปัจจบุนั CPN เป็นเจ้าของโครงการโรงแรม 2 โครงการ ได้แก่ โรงแรม
ฮิลตัน พัทยา (เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1) และโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อดุรธานี นัน้ ทัง้สองโรงแรมมีพืน้ท่ีท่ีอยู่ห่างไกลกนัมาก รวมถึงทัง้สองโรงแรมก็มีทีมผู้บริหารโรงแรมท่ีต่างกนั โดยโรงแรม
ฮิลตนั พทัยา ได้รับการบริหารงานโดยกลุ่มฮิลตนั ในขณะท่ีโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี ได้รับการ
บริหารงานโดยบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ทําให้ทัง้สองโรงแรมไม่ได้แขง่ขนักนั แตอ่ย่างใด 
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4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารโรงแรมของกลุ่มฮลิตันในประเทศไทย 

จากข้อมลูท่ีได้จาก  http://hilton.co.th/thailand-hotels/index.html ในปัจจบุนั กลุ่มฮิลตนั มีการบริหารโรงแรม

ทัง้สิน้ 10 โรงแรมในประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงโรงแรมฮิลตนั พทัยา) โดยโรงแรมอ่ืนอีก 9 โรงแรมท่ีไม่ใช่โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ตัง้อยูใ่นเมืองท่องเที่ยวท่ีสําคญัของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมยุ เกาะภเูก็ต และหวัหิน  

4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับซีพเีอน็ พทัยา โฮเทล 

ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล ซึง่จะเป็นผู้ เช่าหลกัสําหรับทรัพย์สินหลกัสว่นท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นบริษัทย่อยร้อย
ละ 99.99 ของ CPN ท่ีมีการจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 โดยมีรายละเอียดทางธุรกิจท่ีสําคญัของซีพี
เอน็ พทัยา โฮเทล ดงัต่อไปนี ้

ชื่อบริษัท บริษัท ซีพเีอน็ พทัยา โฮเทล จํากดั 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นผู้ เช่าช่วงและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ท่ีจะอยู่ภายใต้

กองทรัสต์ CPNREIT 
ทนุจดทะเบียน ณ 30 กันยายน 2560 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 100,000 

หุ้น (หนึง่แสนหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สบิบาท) 
คณะกรรมการบริษัท 1. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ 

2. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 
3. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
4. นายสทุธิภคั จิราธิวฒัน์ 
5. นายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 
6. นายปรีชา เอกคณุากลู 

ผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ CPN ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 99.99 
 

ทัง้นี ้ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ พิจารณาว่าซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล มีความสามารถในการปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าเช่าคงท่ี เน่ืองจากโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็น
โรงแรมท่ีมีผลการดําเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาอยู่ในระดบัท่ีดี โดยการมีทําเลท่ีตัง้ท่ีดีในเมืองพทัยาอนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สําคญัของประเทศไทย จะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อการเติบโตของผลประกอบการของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในอนาคต 
ทัง้นี ้หลงัจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในโรงแรมฮิลตนั พัทยา ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จะแต่งตัง้กลุ่มฮิลตนัให้ทํา
หน้าท่ีผู้บริหารโรงแรมดงักล่าว อนัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะทําให้ผลประกอบการของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
อยู่ในระดับท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากกลุ่มฮิลตนัซึ่งมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารโรงแรมในระดับ
นานาชาติ มีความคุ้นเคยและประสบการณ์ในการบริหารจดัการโรงแรมดงักล่าวได้อย่างประสบความสําเร็จ ในช่วงท่ีผ่าน
มา โดยการท่ีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล คือ CPN จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา เน่ืองจาก CPN มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินในส่วนท่ีเป็นโรงแรมนีเ้ป็นอย่างดี โดย CPN สามารถนําประสบการณ์
ของทางบริษัทท่ีมีมาอย่างยาวนานในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์การค้าได้อย่างประสบความสําเร็จ มาช่วย
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สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา เน่ืองจากอสังหาริมทรัพย์ทัง้สองประเภทมีส่วนช่วยส่งเสริมในการ
ดําเนินธรุกิจซึง่กนัและกนั 

4.7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็นโรงแรมฮลิตัน พทัยา 

กรณีท่ีซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล ซึง่จะเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ไม่ตอ่อายสุญัญา 
หรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้องใช้
เวลาในการหาบคุคลอื่น เพ่ือเข้ามาเป็นผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัดงักล่าวแทนซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ซึ่งบคุคลดงักล่าวอาจไม่
มีคณุสมบติัหรือความสามารถเหมือนกบัซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล รวมทัง้กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถหาผู้ เช่าช่วง
รายใหม่มาทดแทน และจ่ายค่าเช่าได้เทียบเท่ากบัซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล ซึง่จะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่รายได้ของกองทรัสต์ 
CPNREIT และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

เพ่ือลดความเส่ียงในกรณี นี  ้ภายใต้สัญญาเช่าช่วง กองทรัสต์  CPNREIT จะเข้าทําสัญญาให้เช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์และสญัญาให้เช่าสังหาริมทรัพย์ โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ยกเว้นสัญญาเช่าช่วงฉบับแรก
หลงัจากท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ่งจะมีอายสุญัญาตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าช่วงมีผลบงัคบั
ใช้จนถึงสิน้ปี 2560) โดยเม่ือสิน้สดุอายสุญัญาเช่าช่วงฉบบัแรก คู่สญัญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิในการตอ่อายสุญัญาเช่าออกไป
ได้อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี  โดยภายใต้สญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระทําการ  CPN ตกลงจะควบคุม ดแูล และดําเนินการ 
ใด ๆ ท่ีจําเป็นในการป้องกนัและเยียวยาเพื่อให้ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ปฏิบตัิตามข้อกําหนด
และเง่ือนไขในสญัญาท่ีซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล เป็นคูส่ญัญาอยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ให้ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั 
พัทยา อีกต่อไป ผู้ จัดการกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นสําคญั นอกจากนี ้ด้วยจุดเด่นของโรงแรมฮิลตนั พทัยาท่ีมี
ทําเลท่ีตัง้ท่ีดีในเมืองพทัยาซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคญัของประเทศไทย การจดัหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาทดแทน
ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล น่าจะสามารถดําเนินการได้  
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4.8 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT สาํหรับรอบระยะเวลา 
12 เดอืน 

4.8.1 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอ ียดรายได้จากการลงท ุนสุทธ ิตามสมมติฐาน 
สาํหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันท ี่ 1 มกราคม 2561 ถงึวันท ี่ 31 ธันวาคม 2561  

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน สําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท และของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“ข้อมูลทางการเงินตาม
สถานการณ์สมมติ”) ได้รับการตรวจสอบโดยคณุบงกช อ่ําเสง่ียม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 แห่งบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั โดยข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติได้ถกูจดัทําขึน้เพื่อนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF และในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งจะเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะถูกจัดตัง้ขึน้เพื่อ
รองรับการแปลงสภาพของกองทนุรวม CPNRF และการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  

ทัง้นี ้ข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประกอบด้วย 

กรณีท ี่ 1: กองทุนรวม CPNRF ไม่มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT (“ทรัพย์สินท ี่มีอยู่ เดมิภายใต้
กองทุนรวม CPNRF”) 

กองทนุรวม CPNRF ไม่ได้มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และไม่มีการลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิม 
อย่างไรก้ดี กองทุนรวม CPNRF จะลงทุนในการปรับปรุงทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
(“โครงการปรับปรุง”) โดยมีประมาณการต้นทุนการปรับปรุงจํานวนเงินรวม 700 ล้านบาท ซึ่งจัดหา
แหล่งเงินทนุโดยการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศเป็นจํานวนเงินประมาณ 450 ล้านบาท และ
กําไรสะสมของกองทนุรวม CPNRF เป็นจํานวนเงินประมาณ 250 ล้านบาท ดงันัน้ ประมาณการงบกําไร
ขาดทนุตามสมมติฐานจะเป็นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทนุรวม CPNRF ซึ่งเกิดจากการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีอยู่เดิมและเงินกู้ ยืมดงักลา่ว 

กรณีท ี่ 2: กองทุนรวม CPNRF มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

2.1 กองทุนรวม CPNRF มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และไม่ลงทุนในทรัพย์สินท ี่จะ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 (“ทรัพย์สนิท ี่มีอยู่ เดมิภายใต้กองทรัสต์ CPNREIT”) 

ภายในเดือนธันวาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะถกูก่อตัง้ขึน้ภายใต้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ซึ่งในวนัท่ีทํารายการดงักล่าว กองทรัสต์ 
CPNREIT จะแลกหน่วยทรัสต์กับทรัพย์สินและภาระหนีสิ้นของกองทนุรวม CPNRF มูลค่าสุทธิ 29,112 
ล้านบาท โดยภายหลงัจากการโอนทรัพย์สินและภาระหนีสิ้นของกองทุนรวม CPNRF แล้วเสร็จ บริษัท
จัดการจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF ภายใต้กระบวนการชําระ
บญัชีนี ้ผู้ ชําระบญัชีจะนําส่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีกองทุนรวม CPNRF ได้รับจากการ
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โอนทรัพย์สินและภาระหนีสิ้น ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ท่ีมีช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีกําหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF กบั
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

นอกจากนี  ้กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในโครงการปรับปรุงซึ่งมีประมาณการต้นทุนการปรับปรุง
จํานวนเงินรวม 700 ล้านบาท ซึง่จดัหาแหล่งเงินทนุทัง้หมดโดยเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินในประเทศ 

ดงันัน้ ประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์ 
CPNREIT ซึง่เกิดจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีอยู่เดิมและเงินกู้ ยืมดงักล่าว 

2.2 กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และลงทุนในทรัพย์สินท ี่จะ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 (“ทรัพย์สนิหลังการลงทนุเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 ภายใต้กองทรัสต์ CPNREIT”) 

ภายในเดือนธันวาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ตาม
รายละเอียดในข้อ 2.1 และจะลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จํานวนเงินไม่เกิน 12,570 
ล้านบาท ซึง่จดัหาแหลง่เงินทนุโดยเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินในประเทศ 

นอกจากนี  ้กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในโครงการปรับปรุงซึ่งมีประมาณการต้นทุนการปรับปรุง
จํานวนเงินรวม 700 ล้านบาท ซึง่จดัหาแหล่งเงินทนุทัง้หมดโดยเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินในประเทศ 

ดงันัน้ ประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์ 
CPNREIT ซึ่งเกิดจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลงัการลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และเงินกู้ ยืม
ดังกล่าว ทัง้นี  ้กองทรัสต์ CPNREIT จะให้ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลกัสว่นท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

รายละเอียดข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ได้แสดงไว้ในหน้าถดัไป ซึง่มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
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ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอ ียดรายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 
ตามสมมตฐิาน สาํหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันท ี่ 1 มกราคม 2561 ถงึวันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: พนับาท) 
ทรัพย์สนิท ี่มี
อยู่ เดมิภายใต้ 
กองทุนรวม 

CPNRF 
 

ทรัพย์สนิท ี่มี
อยู่ เดมิภายใต้ 
กองทรัสต์ 
CPNREIT 

 

ทรัพย์สนิท ัง้หมด
หลังการลงทุน
เพ ิ่มเตมิภายใต้ 
กองทรัสต์  
CPNREIT 

รายได้จากการลงทุน    
ศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน     
รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ 3,922,605 3,922,605 4,563,765 

รายได้อ่ืน (3) 208,384 208,384 238,385 
รายรายได้ – ศูนย์การค้าและอาคารสาํนักงาน 4,130,989 4,130,989 4,802,150 
โรงแรม    
คา่เช่าคงท่ี - - 217,436 

คา่เช่าแปรผนั - - 77,096 

รวมรายได้ – โรงแรม - - 294,532 
รวมรายได้ข ัน้ต้น 4,130,989 4,130,989 5,096,682 
ดอกเบีย้รับ 6,753 5,961 7,553 
รวมรายได้ 4,137,742 4,136,950 5,104,235 
    
ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม/กองทรัสต์    
คา่ใช้จ่ายบริหารอสงัหาริมทรัพย์  (234,843)   (234,843)  (263,088) 
คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ/กองทรัสต์และค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

 (48,890)   (142,329)  (181,952) 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (381,812)  (380,591)  (461,860) 
คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดัจําหน่าย - (20) (93) 
ต้นทนุการเงิน (103,204) (78,239) (415,115) 
รวมค่าใช้จ่าย (768,749) (836,022) (1,322,108) 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิก่อนปรับปรุง 3,368,993 3,300,928 3,782,127 

บวก:  สภาพคลอ่งส่วนเกินท่ีเกิดจากการตดัจําหน่ายค่าใช้จา่ย
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

- 
 

20 
 

93 
 

หกั:  รายได้ค่าเช่าและคา่บริการท่ีมิได้รับชําระเป็นเงินสดจริง - - (7,436) 
เงนิสดสุทธ ิท ี่สามารถนํามาจ่ายส่วนแบ่งกาํไร /ประโยชน์
ตอบแทน 3,368,993 3,300,948 3,774,784 

ประมาณการอตัราการจ่ายสว่นแบง่กําไร/ประโยชน์ตอบแทน 90.1 98.7 98.2 
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(หน่วย: พนับาท) 
ทรัพย์สนิท ี่มี
อยู่ เดมิภายใต้ 
กองทุนรวม 

CPNRF 
 

ทรัพย์สนิท ี่มี
อยู่ เดมิภายใต้ 
กองทรัสต์ 
CPNREIT 

 

ทรัพย์สนิท ัง้หมด
หลังการลงทุน
เพ ิ่มเตมิภายใต้ 
กองทรัสต์  
CPNREIT 

(ร้อยละ)    

จํานวนลงทนุ/หน่วยทรัสต์ (ล้านหน่วย) 2,212 2,212 2,212 

ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกาํไร /ประโยชน์ตอบแทน (1) 3,035,355 3,259,638 3,705,844 

สว่นแบง่กําไร/ประโยชน์ตอบแทนตอ่หน่วย (บาท) 1.3719 1.4733 1.6750 

อตัราผลตอบแทนสําหรับผู้ ถือหน่วย (ร้อยละ) (2)  7.42 7.96 9.05 
หมายเหตุ:   
(1)  ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไร

ขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

(2)  อตัราผลตอบแทนดงักลา่ว อ้างอิงจากราคาของหนว่ยทรัสต์ ณ วนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 ท่ีราคาหน่วยละ 18.5 บาท 
(3) รายได้อ่ืน ได้แก ่รายได้จากคา่เบีย้ประกนัและภาษีโรงเรือนท่ีเรียกเก็บจากผู้ เชา่ และรายได้อ่ืนท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิ 

ตามข้อมูลจากข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประมาณการประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash 
Distribution Per Unit หรือ DPU) ท่ีคาดวา่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับหลงัจากกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุในทรัพย์สินท่ี
จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 (1.6750 บาทต่อหน่วย) จะเพิ่มขึน้ 0.3031 บาทต่อหน่วย เม่ือเทียบกับประมาณการจ่ายส่วน
แบ่งกําไรของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ท่ีคาดวา่จะได้รับหากกองทนุรวม CPNRF ไม่ได้ทําการแปลงสภาพ
และลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 (1.3719 บาทตอ่หน่วย) 

ตามข้อมลูจากข้อมลูทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Payout 
Ratio) เพิ่มขึน้ภายหลงัจากการแปลงสภาพ และ ภายหลงัจากการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม
ครัง้ท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 98.7 และ ร้อยละ 98.2 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับประมาณการอัตราการจ่ายส่วนแบ่งกําไรของ
กองทนุรวม CPNRF หากกองทนุรวม CPNRF ไม่ได้ทําการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 ท่ี
ร้อยละ 90.1 เน่ืองจาก 1) กองทรัสต์ CPNREIT มีเพดานการกู้ยืมท่ีสงูกว่ากองทุนรวม CPNRF และ 2) การคํานวณกําไร
สุทธิสําหรับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถหักสํารองการคืนเงินต้นจ่ายการกู้ ยืมเงินได้ 
ในขณะท่ีการคํานวณกําไรสุทธิสําหรับการจ่ายส่วนแบ่งกําไรของกองทุนรวม CPNRF ไม่สามารถหักสํารองดังกล่าวได้ 
ส่งผลให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถบริหารจดัการเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ผ่านความสามารถในการเก็บ
เงินสํารองสําหรับรายจ่ายฝ่ายทนุตอ่ปีท่ีน้อยลงและผ่านการระดมเงินจากการกู้ ยืมสําหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุในอนาคตแทน
ได้มากขึน้ อย่างไรก็ดี ท่ีปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ผลกระทบหากกองทรัสต์ CPNREIT คงระดับอัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน ในระดบัเดียวกับกรณีกองทนุรวม CPNRF ไม่ได้ทําการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ท่ีร้อยละ 90.1 สําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดย
สามารถสรุปผลกระทบได้ดงัตอ่ไปนี ้
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(หน่วย: ร้อยละ) 
ทรัพย์สนิท ี่มีอยู่ เดมิ

ภายใต้ 
กองทรัสต์ CPNREIT 

ทรัพย์สนิท ัง้หมดหลังการ
ลงทุนเพ ิ่มเตมิภายใต้ 
กองทรัสต์ CPNREIT 

กรณีฐาน   
อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 98.7 98.2 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วย (1) 7.96 9.05 
กรณีปรับปรุงอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน    
อตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 90.1 90.1 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วย (1) 7.27 8.31 
หมายเหตุ:  
(1) อตัราผลตอบแทนดงักลา่ว อ้างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 ท่ีราคาหน่วยละ 18.5 บาท 

ทัง้นี ้ข้อมลูประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยและอตัราการเพิ่มขึน้ของประมาณการ
จ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย ซึ่งได้แสดงในตารางเป็นเพียงการประมาณการเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับข้อมูลอ่ืน ๆ ในตารางเท่านัน้ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ หรือบุคคลใด ๆ มิได้รับประกันผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรือประมาณการจา่ยสว่นแบง่กําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยท่ีคาดวา่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับ 

4.8.2 ประมาณการอ ัตราเงนิ จ่ายและประมาณการเงินจ่ายต่อหน่วยให้แก่ผู้ถ ือหน่วยตามสมมติฐาน  สําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตัง้แ ต่วันท ี่  1 มกราคม  2561 ถึงวันท ี่  31 ธันวาคม  2561 ในกรณีท ี่ เงิน ต้นถูก
ทยอยคืนแบบเส้นตรง 

เน่ืองจากกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอายุคงเหลือท่ี
ลดลงตามระยะเวลา เพ่ือให้ผู้ลงทนุเห็นถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ และสามารถทําความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการแสดงผลการ
ดําเนินงานเป็นการทัว่ไปของกองทนุรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT ได้อย่างชดัเจน และเข้าใจง่ายขึน้ ตารางด้านล่าง
จึงแสดงให้เห็นถึงประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนแบบเส้นตรงต่อหน่วย และประมาณการอตัรา
ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทนุแบบเส้นตรง ในกรณีท่ีกองทนุรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT มีการรับรู้ผลขาดทนุท่ี
ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Loss) และเงินต้นถกูทยอยคืนแบบเส้นตรง ดงันี ้
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ทรัพย์สนิท ี่มี
อยู่ เดมิภายใต้ 
กองทุนรวม 

CPNRF 
 

ทรัพย์สนิท ี่มี
อยู่ เดมิภายใต้ 
กองทรัสต์ 
CPNREIT 

 

ทรัพย์สนิท ัง้หมด
หลังการลงทุน
เพ ิ่มเตมิภายใต้
กองทรัสต์ 
CPNREIT 

ประมาณการเงนิจ่ายต่อหน่วย (หน่วย: บาท)    
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน  0.7279 0.7739 1.0602 
ประมาณการเงินลดทนุแบบเส้นตรง (1) (2) 0.6440 0.6994 0.6148 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุ 1.3719 1.4733 1.6750 
 
ประมาณการอ ัตราเงนิจ่าย (หน่วย: ร้อยละ) (3)    

 

ประมาณการอตัราประโยชน์ตอบแทน 3.93 4.18 5.73 
ประมาณการอตัราเงินลดทนุแบบเส้นตรง (1) (2) 3.48 3.78 3.32 
ประมาณการอตัราประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุ 7.42 7.96 9.05 

หมายเหตุ: 
(1)  บนสมมตฐิานวา่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพ่ิมเตมิครัง้ท่ี 1 ในวนัที่ 1 มกราคม 2561 
(2)  ในกรณีท่ีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิน้งวดของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ ลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทนุท่ียงัไม่

เกิดขึน้จริง (Unrealized Loss) จากการด้อยคา่ของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้มลูคา่การด้อยค่าเท่ากบัยอดคงค้างของสญัญาสิทธิการ
เช่าท่ีโดยปกติตดัจ่ายแบบเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า อย่างไรก็ตาม มลูคา่สทิธิการเช่า ณ วนัสิน้รอบบญัชีจะขึน้อยู่กบัราคาประเมินท่ี
จดัทําโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึ่งการคํานวณมลูค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายประการ อาทิเช่น อตัราการเช่าและ
เติบโตของรายได้ค่าเช่า อตัราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าสิทธิการเช่าท่ีคํานวณได้เพ่ิมสงูขึน้ เท่าเดิม หรือ
ลดลง ดงันัน้ การคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทนุด้วยวิธีเส้นตรงต่อหน่วยข้างต้น (ลดมลูค่าสิทธิการเช่าเป็นจํานวน
เท่ากัน ตามอายุสัญญาเช่าคงเหลือเฉล่ียตามมูลค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุด) จึงเป็นการแสดงตัวอย่าง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ในกรณีท่ีมลูคา่สิทธิการเชา่ในอนาคตลดลงแบบเส้นตรงหรือในอตัราท่ีเทา่กนัตลอดอายสุญัญาการเชา่ 

(3)  อตัราผลตอบแทนดงักลา่ว อ้างอิงจากราคาของหนว่ยทรัสต์ ณ วนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 ท่ีราคาหน่วยละ 18.5 บาท 
 

4.9 การวิเคร าะห์ ความอ่ อน ไหว  (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอ ัตร าผลตอบแทนสําห รับ ช่วง
ระยะเวลาประมาณการตัง้แต่วันท ี่ 1 มกราคม ถงึวันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 

ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีต่อประมาณการอตัราผลตอบแทนของผู้
ถือหน่วย สําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT 
หลงัจากท่ีมีการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เสร็จสิน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาปัจจยัท่ีสําคญัท่ีอาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อประมาณการอตัราผลตอบแทน ได้แก่ อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยา อตัราค่าเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ
อัตราค่าห้องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และอัตราดอกเบีย้เงินกู้  โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวอ้างอิงราคาของ
หน่วยทรัสต์ ณ วนัท่ี 15 สงิหาคม 2560 ท่ีราคาหน่วยละ 18.5 บาท 
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การวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) แบง่ได้เป็น 4 กรณี ดงันี ้ 

1. การเปลี่ยนแปลงของอตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และอตัราการเข้าพกัของ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

2. การเปลี่ยนแปลงของอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และอตัราค่าห้องพักของ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

3. การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้เงินกู้  

4. การเปล่ียนแปลงของทกุปัจจยัท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

สมมติฐานของกรณีฐาน (Base Case) ในการวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) มีดงันี ้

ระดับทรัพย์สิน 

โครงการเซ็นทรัล 
เฟสติวลั พทัยา บีช 

โรงแรมฮิลตนั 
พทัยา 

อตัราการเช่าพืน้ท่ี (ร้อยละ) / อตัราการเข้าพกั (ร้อยละ) 99.65% 85.00% 
อตัราคา่เช่าพืน้ท่ี (บาท/ตารางเมตร/เดือน) / อตัราคา่ห้องพกั (บาทตอ่คืน) 1,641 6,019 
   
ระดบักองทรัสต์ CPNREIT  
เงินกู้ยืม (ล้านบาท) 15,489.38 
อตัราดอกเบีย้เงินกู้  (ร้อยละ) 2.68% 
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ล้านบาท) 3,705.84 
ประมาณการอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้อยละ) 98.2% 

 
การวิเคราะห์ความออ่นไหวมีวตัถปุระสงค์เพื่อแสดงถึงผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ี
อาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานสําคญัในกรณีฐานท่ีนําเสนอนีเ้ท่านัน้ โดยผลกระทบจริงต่อผล
ประกอบการจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัสําคญัอาจแตกต่างไปจากชว่งการเปลีย่นแปลงท่ีนําเสนอในรายการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวนี ้

4.9.1 การเปลี่ยนแปลงของอ ัตราการเช่าพ ืน้ท ี่ของโครงการเซน็ทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช และอัตราการเข้าพ ัก
ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ตามประมาณการอตัราผลตอบแทนสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากท่ีมีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กําหนดกรณีฐาน 
(Base Case) ของอตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ท่ีร้อยละ 99.65 และอตัราการเข้า
พกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยา ท่ีร้อยละ 85.00 โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น อตัราการเช่าพืน้ท่ีและอตัราการ
เข้าพกัทัง้ในอดีตและปัจจบุนั และภาพรวมของภาวะตลาด เป็นต้น ทัง้นี ้การวิเคราะห์ความผนัผวนสําหรับอตัรา
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การเช่าพืน้ท่ี และอตัราการเข้าพักสงูสุดท่ีเป็นไปได้ (Best Case) และการวิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอตัรา
การเช่าพืน้ท่ี และอตัราการเข้าพกัตํ่าสดุท่ีเป็นไปได้ (Worst Case) อ้างอิงจากสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

- Best Case: อัตราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักล่าวสงูกว่า
กรณีฐานร้อยละ 0.35 (เป็นร้อยละ 100.00) และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสําหรับช่วงเวลา
ดงักลา่วสงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 5.00 (เป็นร้อยละ 90.00) 

- Worst Case: อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักล่าวต่ํากว่า
กรณีฐานร้อยละ 4.65 (เป็นร้อยละ 95.00) และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสําหรับช่วงเวลา
ดงักลา่วต่ํากวา่กรณีฐานร้อยละ 5.00 (เป็นร้อยละ 80.00) 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากท่ีมีการลงทนุใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราการเช่าพืน้ท่ีและอตัราการเข้าพกัสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ร้อยละ) 
อัตราการเช่าพ ืน้ท ี่ 

Worst Case  Base Case Best Case 

อัต
รา
กา
รเ
ข้า
พัก

 

Worst Case 8.91 8.98 8.98 

Base Case 8.99 9.05 9.06 

Best Case 9.07 9.13 9.14 

หมายเหตุ:  ประมาณการอัตราผลตอบแทนดงักล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

4.9.2 การเปลี่ยนแปลงของอ ัตราค่าเช่าพ ืน้ท ี่ของโครงการเซ ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  และอัตราค่าห้องพ ัก
ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ตามประมาณการอตัราผลตอบแทนสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากท่ีมีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กําหนดกรณีฐาน 
(Base Case) ของอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ท่ี 1,641 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน และอัตราค่าห้องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ท่ี 6,019 บาทต่อคืน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
อัตราค่าเช่าพืน้ท่ีและอัตราค่าห้องพักทัง้ในอดีตและปัจจุบัน และภาพรวมของภาวะตลาด เป็นต้น ทัง้นี ้การ
วิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตราค่าเช่าพืน้ท่ี และอัตราค่าห้องพักสูงสุดท่ีเป็นไปได้ (Best Case) และการ
วิเคราะห์ความผนัผวนสําหรับอตัราค่าเช่าพืน้ท่ี และอตัราค่าห้องพกัต่ําสดุท่ีเป็นไปได้ (Worst Case) อ้างอิงจาก
สมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้
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- Best Case: อัตราค่าเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่า
กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 1,657 บาทต่อตารางเมตรตอ่เดือน) และอตัราค่าห้องพกัของโรงแรมฮิล
ตนั พทัยาสาํหรับช่วงเวลาดงักลา่วสงูกว่ากรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 6,079 บาทต่อคืน) 

- Worst Case: อตัราค่าเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักล่าวตํ่ากว่า
กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 1,624 บาทต่อตารางเมตรตอ่เดือน) และอตัราค่าห้องพกัของโรงแรมฮิล
ตนั พทัยาสาํหรับช่วงเวลาดงักลา่วต่ํากวา่กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 5,958 บาทต่อคืน) 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากท่ีมีการลงทนุใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จากการเปล่ียนแปลงของอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีและอตัราค่าห้องพกัสามารถสรุป
ได้ดงันี ้

(หน่วย: ร้อยละ) 
อัตราค่าเช่าพ ืน้ท ี่ 

Worst Case  Base Case Best Case 

อัต
รา
ค่า
ห้อ

งพ
ัก Worst Case 9.03 9.04 9.06 

Base Case 9.04 9.05 9.07 

Best Case 9.05 9.07 9.08 

หมายเหตุ:  ประมาณการอตัราผลตอบแทนดงักลา่วไม่มีสว่นของเงนิลดทนุภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทนุและ
งบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทนุสทุธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

4.9.3 การเปลี่ยนแปลงของอ ัตราดอกเบีย้เงนิกู้ท ี่มีผลต่อประมาณการอ ัตราผลตอบแทน 

ตามประมาณการอตัราผลตอบแทนสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากท่ีมีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 กําหนดกรณีฐาน 
(Base Case) ของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีร้อยละ 2.68 ต่อปี โดยอ้างอิงจากข้อเสนอเบือ้งต้นท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
ได้รับ ทัง้นี  ้การวิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ตํ่าสุดท่ีเป็นไปได้ (Best Case) และการ
วิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตราดอกเบีย้เงินกู้ สูงสุดท่ีเป็นไปได้ (Worst Case) อ้างอิงจากสมมติฐาน
ดงัตอ่ไปนี ้

- Best Case: อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ต่ํากวา่กรณีฐานร้อยละ 0.50 ตอ่ปี (เป็นร้อยละ 2.18 ตอ่ปี) 

- Worst Case: อตัราดอกเบีย้เงินกู้สงูกว่ากรณีฐานร้อยละ 0.50 ต่อปี (เป็นร้อยละ 3.18 ตอ่ปี) 

ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากท่ีมีการลงทนุใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้เงินกู้สามารถสรุปได้ดงันี ้
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(หน่วย: ร้อยละ) 
อัตราดอกเบีย้เงนิกู้  

Worst Case  Base Case Best Case 
ประมาณการอ ัตราผลตอบแทน

ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
8.86 9.05 9.24 

หมายเหตุ:  ประมาณการอัตราผลตอบแทนดงักล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

4.9.4 การเปลี่ยนแปลงของทุกปัจจัยท ี่ได้กล่าวมาข้างต้น 

สมมติฐานมีดงัต่อไปนี ้

Best Case: 

- อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักล่าวสงูกว่ากรณีฐานร้อย
ละ 0.35 (เป็นร้อยละ 100.00) และอตัราการเข้าพักของโรงแรมฮิลตนั พัทยาสําหรับช่วงเวลาดงักล่าวสูง
กวา่กรณีฐานร้อยละ 5.00 (เป็นร้อยละ 90.00) 

- อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักลา่วสงูกว่ากรณีฐานร้อยละ 
1.00 (เป็นร้อยละ 1,657 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน) และอตัราคา่ห้องพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสําหรับ
ช่วงเวลาดงักล่าวสงูกวา่กรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 6,079 บาทต่อคืน) 

- อตัราดอกเบีย้เงินกู้ตํ่ากวา่กรณีฐานร้อยละ 0.50 ต่อปี (เป็นร้อยละ 2.18 ตอ่ปี) 

Worst Case: 

- Worst Case: อตัราการเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักล่าวต่ํากว่า
กรณีฐานร้อยละ 4.65 (เป็นร้อยละ 95.00) และอตัราการเข้าพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสําหรับช่วงเวลา
ดงักลา่วต่ํากวา่กรณีฐานร้อยละ 5.00 (เป็นร้อยละ 80.00) 

- อตัราค่าเช่าพืน้ท่ีของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สําหรับช่วงเวลาดงักลา่วต่ํากวา่กรณีฐานร้อยละ 
1.00 (เป็นร้อยละ 1,624 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน) และอตัราคา่ห้องพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยาสําหรับ
ช่วงเวลาดงักล่าวต่ํากว่ากรณีฐานร้อยละ 1.00 (เป็นร้อยละ 5,958 บาทต่อคืน) 

- อตัราดอกเบีย้เงินกู้สงูกว่ากรณีฐานร้อยละ 0.50 ต่อปี (เป็นร้อยละ 3.18 ตอ่ปี) 
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ผลจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากท่ีมีการลงทนุใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จากการเปล่ียนแปลงของทกุปัจจยัท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ร้อยละ) 
อัตราดอกเบีย้เงนิกู้  

Worst Case  Base Case Best Case 
ประมาณการอ ัตราผลตอบแทน

ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
8.69 9.05 9.36 

หมายเหตุ:  ประมาณการอตัราผลตอบแทนดงักล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทนุภายใต้สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตัง้แต่วันท่ี 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที่ 2 หน้า 5 - 1 

5. ผลกระทบต่อกองทรัสต์และผู้ถ ือหน่วยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ ื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

การแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะมีผลกระทบด้านภาระภาษีและค่าธรรมเนียม
ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 ภาระภาษีต่อกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF  

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีภาระทางภาษี 
ดงัตอ่ไปนี ้

ภาระภาษี/ 
ประเภทภาษี 

กองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์ 

ทรัสต์เพ ื่อการลงท ุนใน
อสังหาริมทรัพย์ 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล ไม่เสยี เพราะไม่ใช่หน่วยภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร 

ไม่เสยี เพราะไม่ใช่หน่วยภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร 

ภาษีมลูคา่เพ่ิม เสียภาษี(1) เสียภาษี 
ภาษีธรุกิจเฉพาะ เสียภาษี(1) เสียภาษี 
อากรแสตมป์ เสียภาษี(1) เสียภาษี 

หมายเหตุ:  (1)  ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 608) ว่าด้วยการ
กําหนดกิจการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบบัท่ี 609) และว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัท่ี 610) พ.ศ. 2559 
ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 และคําชีแ้จงของกรมสรรพากร ลงวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ ตัง้แตว่นัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
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 ภาระภาษีต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

5.2.1 ภาระภาษีจากเงนิปันผล/ประโยชน์ตอบแทน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ ื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีของส่วนแบ่งของกาํไร  อัตราภาษีของประโยชน์ตอบแทน  

บุคคลธรรมดา 
- มีภมิูลําเนาในไทย 

:  หากผู้ รับไม่ให้ผู้ จ่ายหักภาษีเงินได้ ณ  ที่จ่าย 
ต้องนํามารวมคํานวณเสียภาษีเงินได้  

: หากผู้ รับยอมให้ผู้จ่ายหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายใน
อัตราร้อยละ 10 ผู้ รับไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
เสียภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา 
- มีภมิูลําเนาในไทย 

:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 และผู้ รับมีสิทธิเลือกจะไม่นํามารวม
คํานวณเสยีภาษีเงินได้ 

- มีภมิูลําเนาในตา่งประเทศ 
:  ผู้จ่ายไม่มีหน้าท่ีต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่
ผู้ รับต้องนํามารวมคํานวณเสยีภาษีเงินได้ 

 

- มีภมิูลําเนาในตา่งประเทศ 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 หรือตามอัตราท่ีระบุในอนุสัญญา
ภาษีซ้อน และผู้ รับมีสิทธิเลือกจะไม่นํามารวม
คํานวณเสยีภาษีเงินได้  

 
นิตบิ ุคคล 
- ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
:  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทัง้จํานวน (หากถือหน่วย
ลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงัวนัท่ีมีเงินได้) โดยผู้
จ่ายไมมี่หน้าท่ีต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย  

นิตบิ ุคคล 
- ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย) 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 และผู้ รับต้องนําไปรวมคํานวณกําไร
สทุธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

- ไทย (บริษัทจํากดั) 
:  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จํานวนกึ่งหนึ่ง (หากถือ
หน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงัวนัท่ีมีเงินได้) 
โดยผู้ จ่ายไม่มีหน้าท่ีต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย  

- ไทย (บริษัทจํากดั) 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าท่ีหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 และผู้ รับต้องนําไปรวมคํานวณกําไร
สทุธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

- ตา่งประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในไทย 
:  ผู้จ่ายไมมี่หน้าที่หกัภาษีนําสง่ 

- ตา่งประเทศท่ีมิได้ประกอบกิจการในไทย 
:  ผู้ จ่ายมีหน้าที่หักภาษีนําส่งในอัตราร้อยละ 10 
หรือตามท่ีระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน 
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5.2.2 ภาระภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยลงทุน /หน่วยทรัสต์ (Capital Gain) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ ื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน  อัตราภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

บุคคลธรรมดา 
- มีภมิูลําเนาในไทย 

:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได้ หากขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บุคคลธรรมดา 
- มีภมิูลําเนาในไทย 

:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได้ หากขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- มีภมิูลําเนาในตา่งประเทศ 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได้ หากขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- มีภมิูลําเนาในตา่งประเทศ 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได้ หากขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
นิตบิ ุคคล นิตบิ ุคคล 
- ไทย  

:  ต้องนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี 
เงินได้ 

- ไทย  
:  ต้องนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี 
เงินได้ 

- ตา่งประเทศ  
(ประกอบกิจการในไทย) 
:  ต้องนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี 
เงินได้ 

- ตา่งประเทศ 
(ประกอบกิจการในไทย) 
:  ต้องนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี 
เงินได้ 

- ตา่งประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
:  ผู้จ่ายไมมี่หน้าที่หกัภาษีนําสง่ 
 

- ตา่งประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
:  ผู้จ่ายมีหน้าท่ีต้องหักภาษีนําส่งในอตัราร้อยละ 

15 หรือตามอตัราท่ีระบใุนอนสุญัญาภาษีซ้อน 

 

 สิทธ ิประโยชน์ทางภาษีท ี่ เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ ื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

- การโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินระหว่างผู้ ก่อตัง้ทรัสต์กับทรัสตี หรือระหว่างทรัสตีกับ 
ทรัสตีในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทรัสตีตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 533) พ.ศ. 2555 มาตรา 7 
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- ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้ท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไปเป็นใบทรัสต์ อนัเน่ืองมาจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้สําหรับเงินได้ที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นใบทรัสต์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 4   

- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 
เน่ืองมาจากการโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สิน อนัเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบั
ท่ี 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 5 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ประเภทมีทุนทรัพย์อนัเน่ืองมาจากการ
แปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทนุ เฉพาะการจดทะเบียนท่ีดําเนินการภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จะถกูคิดในอตัราร้อยละ 0.01 แต่อย่างสงู
ไม่ เกิน  100,000 บาท  ทัง้นี  ้ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสงัหาริมทรัพย์สําหรับการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
2559 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาํขออนุญาตที่เก ี่ยวข้องต่อสาํนักงาน  ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 

 กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการย่ืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพ่ือ
แปลงสภาพกองทุนรวม  CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ของสํานักงาน  ก .ล .ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กม. 8/2559 เร่ือง การยกเว้นค่าธรรมเนียมคําขอ
อนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  

 กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์เพ่ือแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี สบ. 28/2547 ข้อ 4(7) เร่ือง การกําหนด
คา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 กองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลกัทรัพย์ตามหนงัสือเวียนบริษัท
จดทะเบียนท่ี บจ.(ว) 16/2559 เร่ือง การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เมื่อ
มีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เนื่องจากกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยใช้เงินกู้จากสถาบนัการเงินทัง้จํานวน 
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6. รายการระหว่างกัน 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการดูแลและจดัการกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรวมถึงการ
ลงทนุในทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT และดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT แม้วา่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
มีนโยบายหลีกเล่ียงการทํารายการเก่ียวโยงกนัซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แต่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ยงัมีการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าทําธุรกรรมดังกล่าว รวมทัง้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลู หนงัสอืชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT   

ทัง้นี  ้การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จะมีรายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN รวมทัง้บริษัทย่อยของ CPN ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนักับผู้จัดการกองทรัสต์ จากการท่ี CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ จดัการกองทรัสต์และบริษัท
ย่อยดงักล่าว รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทัง้รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT 
กบั ทรัสตีหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสต ีดงัมีรายละเอียดของการทําธรุกรรมดงักลา่วดงัต่อไปนี ้
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6.1 นิตบิุคคลที่เก ี่ยวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT 

นิตบิุคคลที่เก ี่ยวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT ความสัมพ ันธ์กับกองทรัสต์ CPNREIT 

1. CPN - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

- เป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ 
- จะได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็นศนูย์การค้าและ

อาคารสํานกังาน 
- จะเป็นผู้ ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลงัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์

เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
- เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน โดย CPN จะถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ เช่า

ช่วงทรัพย์สนิ 

2. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 - เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 

3. เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 - เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 

4. เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ - เป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของเซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ 

5. ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ - จะทําหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัการแปลงสภาพเสร็จสิน้ลง 
- เป็นบริษัทย่อยของ CPN  โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ 
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นิตบิุคคลที่เก ี่ยวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT ความสัมพ ันธ์กับกองทรัสต์ CPNREIT 

6. ซีพีเอน็พทัยา - เป็นบริษัทย่อยของ CPN  โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของซีพีเอน็พทัยา 
- ซีพีเอ็นพทัยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล

ตนั พทัยา ซึง่เป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และยงัเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า และ/หรือ เช่า
ช่วงที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของอาคารและสิง่ปลกูสร้างในโครงการเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

7. ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล  - เป็นบริษัทย่อยของ CPN  โดย CPN ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล  
- จะเป็นผู้ เช่าหลกัของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 ในสว่นที่เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

8. SCB - เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของทรัสตี 

9. SCBAM - จะเข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัการแปลงสภาพเสร็จสิน้ลง 
- เป็นบริษัทย่อยของ SCB โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SCBAM 

10. SCBS - เป็นบริษัทย่อยของ SCB โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ SCBS 

11. กลุ่มบริษัทเซน็ทรัล   - เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุมร่วมกับ CPN โดยนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ เช่าพืน้ที่ใน
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน เพื่อดําเนินธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มบริษัท Central Department Store Group 
(CDG) , กลุ่มบริษัท  Central Marketing Group (CMG), กลุ่มบริษัท  Central Food Retail Group (CFG) , กลุ่ม
บริษัท Central Hardlines Group (CHG), กลุ่มบริษัท Central Online Group (COL), กลุ่มบริษัท Central Hotels & 
Resorts ( CHR)  แ ล ะ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท  Central Restaurants Group ( CRG)  ( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ 
http://www.centralgroup.com) 
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6.2 รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จ ัดการกองทรัสต์และบุคคลท ี่เก ี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
ซีพีเอน็พทัยา กองทรัสต์ CPNREIT จะนําเงินที่ได้รับจากการ

กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินไปลงทนุในทรัพย์สิน
ที่ จ ะ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ค รั ้ง ที่  1 โด ย ก าร เช่ า
อ สั งห า ริม ท รัพ ย์ แล ะ งาน ระบ บ  แล ะซื อ้
สังหาริมทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยมูลค่า
กา รล งทุ นสุด ท้ าย  (สุท ธิจ าก ค่ า ใช้ จ่ าย ที่
เกี่ยวข้อง) ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะมีจํานวน 
11,908 ล้านบาท  โดยที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน  และอากรแสตมป์  รวมตลอดจน
คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกบั
การลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ซึง่กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผิดชอบ 

 

 

การดําเนินการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลเนื่องจาก 
1) ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลัก

ประเภทศนูย์การค้าและโรงแรมที่มีทําเลที่ตัง้ที่ดีและ
มีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ อนัจะช่วยสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

2) ช่วยกระจายความเสี่ยงในการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยทําให้รายได้ของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในระยะยาว มีความมั่นคงเพิ่มขึน้ ผ่าน
การกระจายความเสี่ยงของการจดัหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ 
(Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สินที่โอน
จากกองทนุรวม CPNRF มายงักองทรัสต์ CPNREIT 
และทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีทําเลที่ตัง้
ที่แตกตา่งกนั  

3) การลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะ
ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแส
รายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีที่สิทธิการ
เช่า/เช่าช่วงของทรัพย์สินบางแห่งสิน้สดุลง 

สําหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีการพิจารณากําหนดขึน้โดย
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) 
ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดทําโดยผู้ประเมิน
มูล ค่ าท รัพ ย์ สิ น ที่ ได้ รับค วาม เห็ นชอบ จาก
สํานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ในช่วงที่คาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับที่
เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (4) ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สิน (5) อัตราดอกเบี ย้ทัง้ใน
ประเทศและในตลาดโลก (6) อตัราผลตอบแทนที่
จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี  ้รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ 
และ (7) มลูคา่ที่ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงร่วมกนั 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 2 

ข้อ 2 หัวข้อย่อย 2.5.2 “ความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สิน
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 5 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
4) เงื่อนไขในการเข้าทํารายการซือ้ทรัพย์สินที่สําคัญ

เป็นไปตามที่ระบุ ไว้ใน  ส่วน ที่  2 ข้อ  2.9 “สรุป

สาระสําคญัของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1” โดยเงื่อนไขดงักล่าวเป็นไป
ตามปกติการค้าโดยทัว่ไป 

หลัก” ) 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

ซีพีเอน็ พทัยา โฮเทล กองทรัสต์ CPNREIT จะจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในส่วนที่
เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยการให้เช่าช่วง
ทรัพย์สินดังกล่าว (โดยมีลักษณะเป็นการเช่า
เหมา) แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล โดยกองทรัสต์ 
CPNREIT จะได้รับประโยชน์จากการปล่อยเช่า
ช่วงทรัพย์สินในรูปของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปร
ผนัจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในสัญญา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเช่า
คงที่และค่าเช่าแปรผันตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2  
ข้อ 4.1.2 “การจัดหาประโยชน์สําหรับทรัพย์สิน
ส่วนที่เป็นโรงแรม” โดยมลูค่ารวมของค่าเช่าคงที่ 
(ไม่รวมค่าเช่าแปรผัน) ตัง้แต่วันเข้าทําสัญญา 

เนื่องจากกองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถดําเนินการ
บริหารทรัพย์สินประเภทโรงแรมได้ตามประกาศที่ ทจ. 
49/2555 กองทรัสต์ CPNREIT จึงจําเป็นต้องให้เช่าช่วง
โรงแรมฮิลตัน พัทยา แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทรัสต์ CPNREIT จากการที่
กอ งท รัส ต์  CPNREIT จะ มี แห ล่ ง ราย ได้ เพิ่ ม เติ ม 
(นอกเหนือไปจากรายได้ค่าเช่า/ค่าบริการจากการให้เช่า
พื น้ ที่ของทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคาร
สํานกังาน) ในรูปของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันจาก
ทรัพย์สินประเภทโรงแรมที่มีทําเลที่ตัง้ในเขตเมืองพทัยา
ซึง่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคญัของประเทศไทย  

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดัการกองทรัสต์เห็นว่า
การนําทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในส่วน
ที่เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ออกให้เช่าแก่ซีพีเอ็น 
พัทยา โฮเทล มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากซีพี
เอ็น พทัยา โฮเทล ซึง่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือ CPN มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็น
โรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นอย่างดี โดยหลังจากที่
กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในโรงแรมฮิลตัน 
พทัยา ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะแต่งตัง้กลุ่มฮิลตนั 
ตามเงื่อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที่มีอยู่ในปัจจบุนั 
ให้ทําหน้าที่ผู้บริหารโรงแรมดังกล่าว โดยเงื่อนไข
ค่าเช่าจะประกอบไปด้วยส่วนคงที่ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของค่าเช่าทัง้หมด อันเป็นการป้องกันความ
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 6 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
จนถึงสิน้ปี  2560 และในกรณี ที่มีการต่ออายุ
สญัญาเช่าช่วงจนถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2569 จะ
อยูท่ี่ไมเ่กิน 2,400 ล้านบาท 

เสี่ยงบางส่วนจากผลการดําเนินงานของโรงแรม
และเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต.  โดยที่ 
CPN ผู้จดัการกองทรัสต์และซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล 
สามารถประสานงานกับกลุ่ ม ฮิลตัน ในการ
ดําเนินการที่จําเป็น เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของ
โรงแรมดงักลา่วประสบความสําเร็จในระยะยาว  

ทัง้นี  ้ค่าเช่าที่กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับจาก
การให้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็นโรงแรมฮิลตนั 
พัทยา จะอยู่ในรูปแบบค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปร
ผนั โดยโครงสร้างค่าเช่าที่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้รับ ได้รับการอ้างอิงจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย และผลประกอบการที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้จากทรัพย์สินที่สามารถเทียบเคียงได้
กับผลประกอบการในอดีตของโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา โดยกําไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย ดอกเบีย้และภาษีเงินได้ หักเงินสํารอง
สําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง (FF&E Reserve 
Deduction) สํ าห รับ ปี  2561 ตาม ที่ป รากฏใน
ข้อมู ลทางการเงินตามสถานการณ์ สมม ติ  
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 7 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
(ประมาณ 296 ล้านบาท) อยู่ในระดับที่สามารถ
สร้างความมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้าลงทนุในส่วนที่เป็นโรงแรมฮิลตนั 
พัทยา จะมีผลการดําเนินการและกําไรที่เพียงพอ
ในการจ่ายชํ าระค่าเช่ าคงที่ ให้แก่กองท รัส ต์ 
CPNREIT (จํ านวน  210 ล้านบาท  ในปี  2561) 
ประกอบกบัทําเลที่ตัง้และศกัยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์สินอันจะส่งผลถึงความสามารถในการ
เติบโตของผลการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงมลู
ค่าที่กองทรัสต์  CPNREIT เข้าลงทุน  ผู้ จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าค่าเช่ามี
ความเหมาะสมในส่วนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและความสามารถในการจ่ายชําระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 8 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
CPN CPN จะได้รับการแต่งตัง้ให้ทําหน้าที่ผู้ บริหาร

อสั งหา ริมท รัพ ย์ ของกองท รัส ต์  CPNREIT 
สําหรับทรัพย์สินในส่วนที่เป็นศูนย์การค้าและ
อาค ารสํ านั ก งาน  โด ย  CPN จะ เรีย ก เก็ บ
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ จาก
กองทรัสต์ CPNREIT ตามอัตราและเงื่อนไขที่
ระบใุนสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ทัง้นี ้ในปี 2559 และงวด 6 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 
มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ 
CPN ดงันี ้

2559: 399.37 ล้านบาท 

งวด  6 เดือนสิ น้สุดวัน ที่  30 มิถุนายน  2560: 
201.17 ล้านบาท 

CPN มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพฒันา
และบริหารโครงการศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน มา
น า น ก ว่ า  30 ปี  ร ว ม ถึ ง  CPN เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม 
CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงทรัพย์สินใน
ส่วนที่เป็นโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ่ง CPN 
ได้บริหารจดัการทรัพย์สินในส่วนนีม้าตัง้แตป่ี 2552 

การแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะมีคณุสมบตัิ
เป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์ ก า รคั ด เลื อ ก ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ตามคู่มือปฏิบัติงานของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ซึ่งปัจจัยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็น
หนึ่ งใน ปัจจัย ที่ ใช้ ในการพิจารณ าด้วย  โดย
ค่ าธรรม เนี ยมผู้ บ ริห ารอสั งห า ริมท รัพ ย์ จะ
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์และเทียบเคียงได้กบัค่าธรรมเนียม
ผู้ บ ริห า รอ สั งห า ริม ท รัพ ย์ ใน ต ล าด  โด ย มี
รายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ต า ม ที่ เปิ ด เผ ย ใน ส่ ว น ที่  2 ข้ อ  12 “อัต รา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ CPNREIT” 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 
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นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
CPN จะเข้าทําสัญญาเช่าพื น้ ที่และสัญญา
บริการในอาคารสํานกังาน ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A 
และอาคารสํานักงาน ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ B เพื่อ
เช่าพืน้ที่บางส่วนของทรัพย์สินดังกล่าวในการ
ดําเนินงาน (ดูมูลค่าของรายการรวมในหมาย
เหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาด และมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ที่และบริการที่
เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับผู้ เช่ารายอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกนั (Arm’s Length Basis) 

ในการเช่ าพื น้ ที่ บนท รัพ ย์สิ นของกองท รัส ต์ 
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ 
CPN อัตราค่าเช่าและค่าบริการของ CPN เป็น
เงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่า/บริการพืน้ที่ที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ เช่ารายอื่นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกบัลกัษณะของพืน้ที่ ตําแหน่ง ที่ตัง้
และขนาดของพืน้ที่ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที่
กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทํา ซึ่งมี CPN เป็น
คู่สญัญา และยังคงมีผลใช้บงัคบักับกองทนุรวม 
CPNRF ในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพ
กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

เป็นการรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทํา เพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนและ
ยงัคงมีผลใช้บงัคบักบักองทุนรวม CPNRF ซึ่งเป็นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพกองทุน
รวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 10 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสิทธิและหน้าที่
ภายใต้สัญญาตกลงกระทําการที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายัง
กองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งมีข้อตกลงกระทําการที่
สาํคญัดงันี ้
- การควบคุมและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
สญัญาที่มีกบักองทนุรวม CPNRF 

- การคงสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัทผู้ ให้เช่า
ทรัพย์สินแก่กองทนุรวม CPNRF  

- การยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้า 

ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็นเงื่อนไขเพื่อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่เข้าลงทนุได้อย่างราบรื่น 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

 กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ 
CPN ในสัญญาตกลงกระทําการที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  
ซึง่มีข้อตกลงกระทําการที่สําคญัดงันี ้
- การยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
- การควบคุมและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
สญัญาที่มีกบักองทรัสต์ CPNREIT 

- การคงสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัทผู้ ให้เช่า
ทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ CPNREIT  

ข้อตกลงกระทําการต่าง ๆ โดยรวมเป็นเงื่อนไขเพื่อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่เข้าลงทนุได้อย่างราบรื่น 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 11 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
- การจัดหาผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ 

CPNREIT ห รื อ ก า ร เ ข้ า เ ป็ น ผู้ เช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ CPNREIT 

ซี พี เอ็ น  รี ท  แ ม เน จ
เมนท์ 

กองท รัส ต์  CPNREIT จะแต่ งตั ง้ซี พี เอ็น  รีท 
แมเนจเมนท์ เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ภายหลงัการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ 
CPNREIT เสร็จสิน้  

- กรรมการและผู้บริหารของซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการลงทุน
และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และมี
ความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นอย่างดี ดังนัน้ ซีพีเอ็น  รีท แมเนจ
เมนท์จึงมีความเหมาะสมที่จะทําหน้าที่ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

- ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์  เป็นบริษัทย่อยร้อยละ 
99.99 ของ CPN โดย  CPN มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารโครงการ
ศูนย์การค้า (ซึ่งรวมถึงโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พทัยา บีช) และอาคารสํานกังาน มานานกว่า 30 ปี 
รวมถึงมีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินหลกัในส่วนที่เป็น
โรงแรม ฮิลตัน  พัทยา  เป็ นอ ย่าง ดี  ซึ่ งจะช่ วย
สนับสนุนการทําหน้าที่ของซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ได้เป็นอย่างด ี

ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ และ
เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมผู้ จดัการกองทรัสต์
ในตลาด โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้จดัการ
กองทรัสต์ตามที่เปิดเผยในส่วนที่ 2 ข้อ 12 “อัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทรัสต์ CPNREIT” 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 12 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
กลุม่บริษัทเซน็ทรัล กลุ่มบริษัทเซน็ทรัลจะเข้าทําสญัญาเช่าพืน้ที่และ

สญัญาบริการในทรัพย์สินประเภทศนูย์การค้าที่
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน เพื่อเช่าพืน้ที่
บางส่วนของทรัพย์สินดังกล่าวในการดําเนิน
ธรุกิจ 

ทัง้นี ้ในปี 2559 และงวด 6 เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 
มิ ถุนายน  2560 กองทุน รวม  CPNRF ได้ รับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบ ริการจากกลุ่มบ ริษัท
เซน็ทรัล ดงันี ้

2559: 409.13 ล้านบาท 

งวด  6 เดือนสิน้สุดวัน ที่  30 มิถุนายน  2560: 
199.30 ล้านบาท 

- เป็นการดําเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคา
โดยใช้ราคาตลาดและมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ที่ที่
เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ ใช้กับผู้ เช่ าราย อื่น ที่ มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั (Arm’s Length Basis) 

ในการเช่ าพื น้ ที่ บนท รัพ ย์สิ นของกองท รัส ต์ 
CPNREIT เพื่ อประกอบธุรกิจของกลุ่มบ ริษัท
เซ็นทรัล มีอัตราค่าเช่าและบริการ รวมถึงเงื่อนไข
ภ าย ใต้ สัญ ญ าเช่ า /บ ริก ารพื ้น ที่ ที่ ส ามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ เช่ารายอื่นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพืน้ที่ ตําแหน่งที่ตัง้
และขนาดของพืน้ที่ 

ทัง้นี ้การที่กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลเช่าพืน้ที่ในทรัพย์สิน
ประเภทศูนย์การค้าที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้า
ลงทนุ เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการศนูย์การค้า
ดังกล่าว เนื่องจากผู้ เช่าพืน้ที่ดังกล่าวมีการเช่า
พื ้น ที่ เพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร้าน อาห ารและ ร้าน 
Specialty Store ป ระ เภ ท ต่ า ง  ๆ  ( เช่ น  ร้ า น
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื่องมืออุปกรณ์กีฬา ร้าน
หนังสือ ร้านเสือ้ผ้าและสินค้าแฟชั่น ฯลฯ) ซึ่งช่วย
เพิ่มความน่าสนใจให้แก่ศูนย์การค้าที่กองทรัสต์ 
CPNREIT เข้าลงทุน  อันจะช่วยดึงดูดให้มีผู้ มา
จับจ่ายซือ้สินค้าและใช้บริการภายในศูนย์การค้า
เพิ่มมากขึน้ และเป็นปัจจยัที่สําคญัประการหนึ่งใน
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 13 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
การดึงดูดให้มีผู้ เช่ารายใหม่อื่น  ๆ มาเช่าพืน้ ที่
ภายในศูนย์การค้า รวมถึงทําให้ผู้ เช่าอื่น ๆ ที่มีอยู่
เดิม มีการตอ่สญัญาเช่า 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

เซน็ทรัลพฒันา  
พระราม 2 

เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จะเข้าทําสญัญาเช่า
พืน้ที่และสัญญาบริการในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 เพื่อเช่าพืน้ที่บางส่วนของ
ทรัพย์สินดงักล่าวในการดําเนินงาน (ดมูลูค่าของ
รายการรวมในหมายเหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

- เป็นการดําเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคา
โดยใช้ราคาตลาดและมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ที่ที่
เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ ใช้กับผู้ เช่ าราย อื่น ที่ มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั (Arm’s Length Basis) 

ในการเช่ าพื น้ ที่ บนท รัพ ย์สิ นของกองท รัส ต์ 
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 นัน้ อัตราค่าเช่าและ
บริการของเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 เป็นเงื่อนไข
ภ าย ใต้ สัญ ญ าเช่ า /บ ริก ารพื ้น ที่ ที่ ส ามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ เช่ารายอื่นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพืน้ที่ ตําแหน่งที่ตัง้
และขนาดของพืน้ที่ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที่ 2 หน้า 6 - 14 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จะให้เช่าระบบบําบดั
นํ า้ เสี ยแก่ กอ งท รัส ต์  CPNREIT ซึ่ งก าร เช่ า
ดังกล่ าว เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเช่ าอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตัง้แต่วนัที่ 15 สิงหาคม 
2548 ถงึวนัที่ 15 สิงหาคม 2568 

โดยในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF ได้จ่าย
ค่าใช้จ่ายส่วนนีใ้ห้แก่เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
ดงัตอ่ไปนี ้

2559: 5.66 ล้านบาท 

งวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2560:2.83 
ล้านบาท 

เป็นการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการใช้และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT 

อัตราค่าเช่าที่เรียกเก็บเป็นไปตามอัตราที่กําหนด
ไว้ในสญัญาเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ที่กองทุนรวม CPNRF ได้จัดทําเมื่อปี 
2548  

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 15 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที่
กองทุนรวม  CPNRF ได้ เข้าทํา  ซึ่งมี เซ็นทรัล
พฒันา พระราม 2 เป็นคู่สญัญา  และยงัคงมีผล
ใช้บงัคบักับกองทุนรวม CPNRF ในระหว่างการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF 
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

เป็นการรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทําเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนและ
ยังคงมีผลใช้บังคับกับกองทุนรวม CPNRF ซึ่งเป็นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพของ
กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

เซน็ทรัลพฒันา  
พระราม 3 

เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จะทําสญัญาเช่าพืน้ที่
และสญัญาบริการในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม  3 และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่นเกล้า เพื่อเช่าพื น้ ที่บางส่วนของ
ทรัพย์สินดงักล่าวในการดําเนินงาน (ดมูลูคา่ของ
รายการรวมในหมายเหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ที่ ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ใช้กบัผู้ เช่ารายอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั  

ในการเช่ าพื น้ ที่ บนท รัพ ย์สิ นของกองท รัส ต์ 
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 นัน้ อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม  3 เป็น
เงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่า/บริการพืน้ที่ที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ เช่ารายอื่นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพืน้ที่ ตําแหน่งที่ตัง้
และขนาดของพืน้ที่ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 
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สว่นที่ 2 หน้า 6 - 16 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที่
กองทุนรวม  CPNRF ได้ เข้าทํา  ซึ่ งมี เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 3 เป็นคู่สัญญา และยังคงมีผล
ใช้บงัคบักับกองทุนรวม CPNRF ในระหว่างการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF 
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

เป็นการรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทําเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนและ
ยังคงมีผลใช้บังคับกับกองทุนรวม CPNRF ซึ่งเป็นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพของ
กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

เซ็นทรัลพฒันา 
เชียงใหม่ 

เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่จะทําสัญญาเช่าพืน้ที่
และสญัญาบริการในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา  เชียงใหม่  แอ ร์พอ ร์ต  เพื่ อ เช่ าพื น้ ที่
บางส่วนของทรัพย์สินดงักล่าวในการดําเนินงาน 
(ดูมูลค่าของรายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้าย
ตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ที่ ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ใช้กบัผู้ เช่ารายอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั 

ในการเช่ าพื น้ ที่ บนท รัพ ย์สิ นของกองท รัส ต์ 
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ นัน้ อัตราค่าเช่าและ
ค่าบ ริการของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่  เป็น
เงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่า/บริการพืน้ที่ที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ เช่ารายอื่นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพืน้ที่ ตําแหน่งที่ตัง้
และขนาดของพืน้ที่ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 
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นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที่
กองทุนรวม  CPNRF ได้ เข้าทํา  ซึ่ งมี เซ็นทรัล
พฒันาเชียงใหม่ เป็นคู่สญัญา และยงัคงมีผลใช้
บังคับกับกองทุนรวม CPNRF ในระหว่างการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF 
เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

เป็นการรับโอนสญัญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF ได้เข้าทําเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนและ
ยังคงมีผลใช้บังคับกับกองทุนรวม CPNRF ซึ่งเป็นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพของ
กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับจากฝ่ายจดัการของผู้จดัการกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ขดัแย้งและเห็นวา่การเข้าทํารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

หมายเหตุ: 
(1)   ในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้จากการให้เช่าและบริการแก่ CPN และบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงนิรวม 52.26 และ 21.06 ล้านบาท ตามลําดบั 
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6.3  รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีและบุคคลที่เก ี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
SCB กองทรัสต์  CPNREIT อาจกู้ ยืมเงินจาก  SCB 

โดยมีวงเงินกู้ รวมทัง้หมดไม่เกิน   2,000 ล้าน
บาท หรือเทียบเป็นประมาณร้อยละ 4 ถึง 5 ของ
มลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ณ 
สิน้วนัของวนัที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื่อ
ลงทุนในในทรัพย์สินที่จะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม CPNRF  และเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยเงินกู้
ดงักล่าวจะใช้สําหรับนําไปชําระภาระผกูพนัของ
เงินกู้ยืมฉบบัเดิม (Refinance) 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2560 จํานวนเงินกู้ ยืม
ระยะยาวที่กองทุนรวม CPNRF คงค้างอยู่กับ 
SCB เท่ากับ 1,831.25 ล้านบาท และหลงัจากที่
มีการเบิกใช้เงินกู้ เพื่อการ Refinance เงินกู้ เดิม 
จํานวนเงินกู้ ยืมที่กองทรัสต์ CPNREIT จะคงค้าง
อยูก่บั SCB จะไม่เกินไปกวา่ 2,000 ล้านบาท 

การกู้ ยืมเงินเพื่อนําไปชําระภาระผกูพนัของเงินกู้ ยืมฉบบั
เดิมของกองทรัสต์  CPNREIT จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ เนื่องจากการกู้ ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงิน 
(Cost of Debt) ตํ่ากว่าต้นทุนทางการเงินของเงินทุน 
(Cost of Equity) และยังไม่เป็นภาระในส่วนของการ
ลงทุนเพิ่มเติมสําหรับผู้ ถือหน่วยเดิมอีกด้วย ซึ่งทําให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องการลดลงของ
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์  (Control Dilution) และ
ผลกระทบในเรื่องการลดลงของผลตอบแทน (Return 
Dilution) ถ้าเทียบกับการใช้แหล่งเงินทุนโดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่แตเ่พียงอย่างเดียว 

เงื่อนไขในการกู้ ยืมเงิน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ 
การชําระเงินต้นและดอกเบีย้  จะเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลและไม่ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT 
เสียประโยชน์ โดยมีการกําหนดเงื่อนไขในสญัญาที่
เกี่ยวข้องที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ (Arm’s 
Length Basis) ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT มี
การเข้าทําสัญญาเงินกู้ กับบุคคลที่ เกี่ยวโยง
ของทรัสตีนัน้ สญัญาเงินกู้ ที่เข้าทําจะมีเงื่อนไขที่ไม่
ด้อยกว่าข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ
สถาบันการเงิน อื่น ที่ป ระสงค์จะให้ เงินกู้ แ ก่
กองทรัสต์  CPNREIT โดยในการกู้ ยืม เงินของ
กองท รัส ต์  CPNREIT ผู้ จัดการกองท รัส ต์จะ
พิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ 
CPNREIT รวมถึงสภาวะตลาดเงินตลาดทนุ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
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นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

SCB จะทําสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาบริการใน
พื น้ ที่บางส่วนของท รัพ ย์สินของกองท รัส ต์ 
CPNREIT ในการดําเนินธุรกิจ  (ดูมูลค่าของ
รายการรวมในหมายเหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ที่ ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ใช้กบัผู้ เช่ารายอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั  

ในการเช่ าพื น้ ที่ บนท รัพ ย์สิ นของกองท รัส ต์ 
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ 
SCB นัน้ อตัราค่าเช่าและค่าบริการของ SCB เป็น
เงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่า/บริการพืน้ที่ที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ เช่ารายอื่นได้รับ 
โดยเทียบเคียงกับลกัษณะของพืน้ที่ ตําแหน่งที่ตัง้
และขนาดของพืน้ที่ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

SCBAM ก อ งท รั ส ต์  CPNREIT จ ะ แ ต่ ง ตั ้ง  SCBAM 
เป็นทรัสต ีเมื่อการแปลงสภาพเสร็จสิน้  

SCBAM มีเป็นผู้ ที่ มีประสบการณ์ ในการเป็นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการ
บริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในหลาย
ประเภทธุรกิจ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจการ

โครงสร้างของค่าธรรมเนียมทรัสตีนัน้เป็นไปตาม
ธุรกิจโดยปกติ ซึ่งเทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียม
ประเภทเดียวกนัของทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์อื่น ๆ 
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นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
จัดการกองทุ น รวมและท รัส ต์ เพื่ อก ารล งทุ น ใน
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
SCBAM จงึมีความเหมาะสมเป็นทรัสตี 

โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมทรัสตีตามที่
เปิดเผยในส่วนที่ 2 ข้อ 12 “อัตราค่าธรรมเนียม
และ ค่า ใช้ จ่ าย ที่ เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
CPNREIT” 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

SCBS SCBS จะทําสญัญาเช่าพืน้ที่และสญัญาบริการ
ในพืน้ที่บางส่วนของทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในการดําเนินธุรกิจ  (ดูมูลค่าของ
รายการรวมในหมายเหต ุ(1) ท้ายตาราง) 

เป็นการดําเนินการเพื่อจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขในการให้เช่าพืน้ที่ ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ใช้กบัผู้ เช่ารายอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั  

ในการเช่ าพื น้ ที่ บนท รัพ ย์สิ นของกองท รัส ต์ 
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนิน2งานของ 
SCBS นัน้ อัตราค่าเช่าและค่าบริการของ SCBS 
เป็นเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่า /บริการพื น้ ที่ ที่
สามารถเทียบเคียงได้กับเงื่อนไขปกติที่ผู้ เช่าราย
อื่นได้ รับ  โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพืน้ที่ 
ตาํแหนง่ที่ตัง้และขนาดของพืน้ที่ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระได้พิจารณาจากข้อมลูที่ได้รับ
จากฝ่ายจัดการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และไม่มี



ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นที่ 2 หน้า 6 - 21 

นิตบิ ุคคลที่เก ี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

ความจาํเป็น 
และความสมเหตสุมผลของรายการ  

ความเหน็ของ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิและกรรมการอสิระ 
ความเห็นที่ขดัแย้งและเห็นว่าการเข้าทํารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

หมายเหตุ: 
(1)  ในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2560 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้จากการให้เช่าและบริการแก่ SCB และบริษัทยอ่ย เป็นจํานวนเงนิรวม 26.01 และ 12.87 ล้านบาท ตามลําดบั 

รายการระหว่างกนัข้างต้น ถือวา่เป็นข้อมลูที่เปิดเผยไว้อย่างชดัเจนแล้ว รายการดงักล่าวจงึจะเป็นรายการที่ไม่ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์อีก 
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6.4  นโยบายการท ําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จ ัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่ เก ี่ยวโยงกัน
กับผู้จ ัดการกองทรัสต์  

ในกรณีท่ีจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ (นอกเหนือจากท่ีได้เปิดเผยข้างต้น) ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการตามกฎหมายหลกัทรัพย์ดงันี ้

1) บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ให้หมายความตามท่ีกําหนดในประกาศท่ีเก่ียวข้องกับ
หลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

2) เง่ือนไขและข้อกําหนดทั่วไปของกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้าทําธุรกรรมกับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือ
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ มีดงัตอ่ไปนี ้

- ในการทําธุรกรรมของกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ CPNREIT  

- ธุรกรรมท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ทํากับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ จะต้องเป็นธุรกรรมท่ีมีความสมเหตุสมผลและใช้ราคาท่ีเป็นธรรม รวมทัง้ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยูใ่นอตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

- ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้การเข้าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่ารายการใด ต้อง
ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ก่อนการเข้าทํารายการ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้กรรมการอิสระให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการดงักล่าว และความเห็นของกรรมการอิสระจะถูกนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือผู้หน่วยทรัสต์ เพื่อให้มัน่ใจว่าการเข้าทํารายการตามท่ีเสนอนัน้เป็นไป
เพ่ือประโยชน์สูงสดุของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากกรรมการอิสระไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระ 
เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้สอบบัญชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการพิจารณาและตดัสินใจของคณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตามแต่กรณี โดยผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในรายการท่ีตนมีส่วนได้เสีย โดยการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการของกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่ว่าจะโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของผู้ จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ 
CPNREIT ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง   
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6.5  นโยบายการทาํธ ุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตหีรือบุคคลท ี่เก ี่ยวโยงกันกับทรัสต  ี

ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีความจําเป็นต้องทํารายการกบัทรัสตีหรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและประโยชน์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้จากการเข้าทํารายการ โดยขัน้ตอนการพิจารณา
และอนมุติัการทํารายการ จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด
จะไม่สามารถออกเสียงเพื่ออนุมัติการทํารายการท่ีตนมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะเปิดเผยรายละเอียด
เก่ียวกบัการทํารายการกบัทรัสตี และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
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7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

7.1  ธุรกจิพฒันาและให้เช่าพ ืน้ท ี่ในศูนย์การค้า  

7.1.1  ววิัฒนาการของธุรกจิค้าปลีกและธุรกจิท ี่เก ี่ยวข้องในประเทศไทย 

ในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยพัฒนาไปมาก จากร้านค้าแบบดัง้เดิมไปเป็นร้านค้าปลีก
สมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงนีเ้กิดขึน้จากความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีทนัสมยัขึน้ รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
และการมีรายได้ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ซึ่งช่วยส่งเสริมให้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิมไปเป็นร้านค้าปลีกยคุใหม่ 
ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีได้รับการส่งเสริมจากลกัษณะโครงสร้างของประชากรท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ซึ่งคล้ายกบัปัจจัยท่ีมีผลใน
ประเทศกําลงัพฒันาอ่ืน ๆ คือ ผู้บริโภคต้องการคณุภาพ คณุคา่และความหลากหลายในสถานที่เดียว ซึง่ก็มีแตศ่นูย์การค้า
และร้านค้าปลีกยุคใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านีไ้ด้ โดยผู้บริโภคต้องการสถานท่ีท่ีเดินทางไปได้สะดวก
และสามารถมอบประสบการณ์การซือ้แบบครบวงจรท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจําวนัของลกูค้าได้ทุก
อย่าง นอกจากนี ้ขนาดของครอบครัวในประเทศไทยท่ีมีขนาดเล็กลง โดยครอบครัวท่ีมีสมาชิกเพียงหนึ่งหรือสองคนก็
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จนเป็นเร่ืองปกติมากขึน้ และครอบครัวส่วนใหญ่ในปัจจุบันแทบจะไม่มีเวลาทํางานบ้าน ดังนัน้ 
ผู้บริโภคจึงไม่คิดว่าตนเองจะมีเวลาไปตลาดสดหรือไปซือ้ของจากหลายร้านค้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวนั ผู้บริโภคเหล่านีจ้ึง
ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว โดยการเดินทางไปในท่ีเดียวและมีสิ่งจําเป็นท่ีต้องการทัง้หมด ทําให้ผู้บริโภคมีเวลาให้แก่
ครอบครัวและเพ่ือนมากขึน้ 

ในช่วงประมาณปี 2510 ถึงปี 2525 ร้านค้าแบบดัง้เดิม ตลาดสดและร้านค้าปลีกแบบห้องแถวเป็นผู้ครองตลาด
พืน้ท่ีค้าปลีก อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษปี 2520 ถึงต้นทศวรรษปี 2530 พบวา่มีการเปล่ียนแปลงจากร้านขายของชํา
ไปสู่ร้านสะดวกซือ้และร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ในช่วงแรก กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้ครองตลาดค้า
ปลีกสมยัใหม่ในประเทศไทย ห้างสรรพสินค้าแห่งแรก ๆ ในประเทศไทยทัง้หมดจะตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการ
จดัจําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด แต่ยงัไม่มีโรงภาพยนตร์ หรือร้านอาหารเปิดให้บริการ ห้างสรรพสินค้าสมยัใหม่แห่ง
แรกในประเทศไทย ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2526 หลังจากนัน้ ห้างสรรพสินค้าและ
ศนูย์การค้าใหม่ ๆ ก็เร่ิมเปิดให้บริการในย่านชานเมืองมากขึน้ เพ่ือตามไปให้บริการแก่ประชาชนท่ีย้ายไปอยู่ตามย่านชาน
เมือง เพราะว่ามีท่ีพกัอาศยัท่ีราคาถกูกว่า ในปี 2532 แม็คโครได้เปิดให้บริการสาขาแรกบนถนนลาดพร้าว ซึ่งนบัเป็นครัง้
แรกท่ีประเทศไทยมีตลาดค้าปลกีขนาดใหญ่เกิดขึน้ วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 เป็นเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่การ
พฒันาตลาดพืน้ท่ีค้าปลีกของประเทศไทย บริษัทท่ีมีบทบาทสําคญัของไทยในธุรกิจค้าปลีกได้ร่วมกิจการการดําเนินงาน
ของตนกบัผู้ ค้าปลีกจากต่างประเทศ เช่น  Tesco และ Casino การไหลเข้ามาของเงินทุนและความเชี่ยวชาญในด้านนีมี้
สว่นช่วยเร่งการขยายตวัของตลาดพืน้ท่ีค้าปลีกสมยัใหม่ทัว่ประเทศไทย 

ปัจจุบัน ภาคอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการนําเสนอการค้าปลีกในรูปแบบท่ีมีความ
หลากหลายมากขึน้ ประกอบด้วยศนูย์การค้า ซเูปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่และขนาดกลาง ร้านค้าสะดวกซือ้ และร้านค้าปลีก
รูปแบบเฉพาะ สาํหรับการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเพ่ือพฒันาให้เท่าทนักบัตลาดและความต้องการของลกูค้า ผู้ ค้าปลีกหลาย
รายได้มีการนําเสนอธุรกิจเฉพาะอย่างและเพ่ิมผลิตภัณฑ์ภายในร้านค้าของตนเอง รวมถึงผู้ ค้าปลีกยังได้มีการพัฒนา
ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายในตลาด เช่น ทัง้ Tesco Lotus และ BigC Supercenter ท่ีมีการ
พฒันารูปแบบร้านค้าปลีกขนาดกลาง หรือ Extra เพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายท่ีมีระดบัรายได้ปานกลางถึงสงู นอกจากนี ้
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ยงัมีรูปแบบร้านค้าปลีกขนาดย่อมหรือร้านค้าสะดวกซือ้ ทัง้ Tesco Lotus Express ร้านสะดวกซือ้ 365 รวมถึง Mini BigC 
เพราะการแข่งขนัท่ีเพิ่มมากขึน้ในย่านทําเลท่ีพกัอาศยัด้วย  

ทัง้นี  ้รูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่นีจ้ะเติบโตต่อไป โดยมีการพัฒนาขยายออกสู่จังหวัดต่าง ๆ ท่ีผู้ บริโภค
เป้าหมายมีกําลังซือ้ ซึ่งจะเป็นการเติบโตทัง้รูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่  ร้านค้าสมัยใหม่ ศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแต่ละภาค เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ภูเก็ตและ
นครศรีธรรมราช 

7.1.2  ภาวะเศรษฐกจิไทยและอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ในปี 2559 และแนวโน้มในปี 2560 

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมมีสญัญาณการฟืน้ตวัดีขึน้ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโต
ร้อยละ 3.2 ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยู่ท่ีร้อยละ 0.2 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าเลก็น้อย เน่ืองจากปัจจยัด้านต้นทนุเพ่ิมขึน้ 
จากราคานํา้มนัดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้ การบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตวัสงูขึน้จากปัจจัย
ด้านรายได้ภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้ โดยมีการขยายตวัในอตัราร้อยละ 3.0 ยอดขายสินค้าทัง้สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีจําเป็น
ต่อชีวิตประจําวันและสินค้าคงทน รวมถึงหมวดบริการมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2559 อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อย
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่วไปยังทรงตัว เน่ืองจากความเช่ือมั่นต่อรายได้ในอนาคตยังอยู่ในระดับต่ํา การ
ลงทนุโดยรวมขยายตวัในอตัราลดลงจากปีก่อนหน้า เหลือเพียงร้อยละ 3.0 การลงทนุภาคเอกชนยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา โดย
การขยายตวัจํากัดอยู่ในบางอุตสาหกรรม อาทิ อตุสาหกรรมโทรคมนาคม พลงังานทดแทน (เซลล์พลงังานแสงอาทิตย์) 
ขณะท่ีการลงทุนจากภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพืน้ฐาน การใช้จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงโครงการสวสัดิการแห่งรัฐ  

การสง่ออกในปี 2559 มีสญัญาณท่ีดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมลูคา่การส่งออกมีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้จาก 
3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรมมายังประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมยางล้อ และเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ 2) ราคาสินค้าส่งออกปรับตวัสูงขึน้ ตามการเพิ่มขึน้ของราคานํา้มันดิบและราคาสินค้าเกษตรโลก 
และ 3) การขยายตัวจากคําสั่งซือ้ในบางอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ แม้วา่ช่วงเดือนกนัยายนปี 2559 ภาครัฐได้ทําการปราบปรามธุรกิจท่องเท่ียวท่ีดําเนินกิจการในลกัษณะทวัร์
ศูนย์เหรียญอันส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวจีนลดลงเป็นจํานวน 1.2 ล้านราย แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการ
ท่องเท่ียว โดยภาพรวมของภาคธุรกิจการท่องเท่ียวในปี 2559 นกัท่องเท่ียวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยเป็นจํานวนเพ่ิมขึน้จากปี 2558 โดยนโยบายยกเว้นคา่ธรรมเนียมวีซ่ายงัคงเป็นปัจจยัท่ีช่วยดงึดดูนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ให้ตัดสินใจมาเท่ียวประเทศไทยมากขึน้ อีกทัง้นโยบายปราบปรามธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญยังส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์การ
ท่องเท่ียวโดยรวมของไทย 
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7.1.3  ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก ปี 2559 

7.1.3.1  กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า 

ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกในปี 2559 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 2.6 โดยตลาดสินค้าอปุโภคบริโภคเร่ิมมีการ
ฟื้นตวัขึน้ ส่วนหนึ่งได้รับผลดีมาจากรายได้ของเกษตรกรท่ีปรับตวัดีขึน้ ราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีปรับตวัดีขึน้หลงัจาก
ภาวะภยัแล้งเร่ิมคลี่คลาย ทําให้กําลงัซือ้ของผู้บริโภคระดบัล่างเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้เร่งการใช้จ่ายของภาครัฐและ
ทยอยออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ การต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเท่ียวในประเทศ 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนทยอยฟืน้ตวัและปรับตวั
ดีขึน้ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการจบัจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปี ทัง้การเพ่ิมเติมการลดหย่อนภาษีจากการ
ท่องเท่ียวในประเทศ และมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมอตุสาหกรรมค้าปลีกในปี 2559 โดยเฉพาะในไตร
มาสสดุท้ายของปี ขยายตวัเป็นบวก 

พืน้ท่ีค้าปลีกประมาณ 210,000 ตารางเมตร ถูกเพ่ิมเข้าสู่ตลาดในปี 2559 ส่งผลให้อุปทานพืน้ท่ีค้าปลีกใน
กรุงเทพมหานครและพืน้ท่ีโดยรอบเพ่ิมขึน้สู่ระดบั 7.3 ล้านตารางเมตร โดยศนูย์การค้ามีสดัส่วนมากท่ีสดุในตลาดค้าปลีก 
มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 4.5 ล้านตารางเมตร ตามด้วยห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือไฮเปอร์มาร์เก็ต 1.3 ล้านตารางเมตร และ
ศนูย์การค้าขนาดย่อม หรือคอมมนิูตีม้อลล์ 1 ล้านตารางเมตร ภาพรวมอตัราการเช่าพืน้ท่ีค้าปลีก (Occupancy Rate) อยู่
ท่ีร้อยละ 93.1 โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงัคงเช่ือมัน่ในตลาด ทําให้อตัราการเช่าเฉลี่ยมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้ ในปี 2559 
CPN ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดหลกัในอตุสาหกรรมนี ้ได้เปิดศนูย์การค้าใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 
นอกจากนี ้CPN ยงัได้มีการปรับปรุงศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา บางนา อีกทัง้ยงัได้
ปรับโฉมเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา ใหม่ ให้เป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา ในส่วนของผู้ ประกอบการรายอ่ืนท่ีได้เปิด
ศนูย์การค้าเพ่ิมขึน้ในปี 2559  ได้แก่ ศนูย์การค้าบลพูอร์ต ของกลุ่มเดอะมอลล์ และศนูย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ของ
กลุ่มสยามรีเทล และผู้ประกอบการรายอ่ืนยงัได้มีการปรับปรุงศนูย์การค้าเดิม อาทิ ศนูย์การค้าสยามดิสคฟัเวอร่ี ของกลุ่ม
สยามพิวรรธน์ และศนูย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช ของกลุม่เดอะมอลล์ เป็นต้น 

ในสภาวะตลาดปัจจบุัน ผู้ประกอบการศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้เผชิญกบัความท้าทายจากพฤติกรรม
การจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคท่ีเน้นความสะดวกรวดเร็ว อีกทัง้การเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ (Online Shopping) 
และร้านไดรฟ์-ทรู (Drive Through) ท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความถ่ีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าและ
ศนูย์การค้าน้อยลง ปัจจยัเหล่านีจ้ึงเพิ่มความท้าทายให้กับผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในการดึงดูด
ลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการภายในศนูย์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ และมีการพฒันาการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของลกูค้าและส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่
ลกูค้าอยู่เสมอ  

7.1.3.2  กลุ่มศูนย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Mall) 

แม้เศรษฐกิจจะยงัไม่ฟืน้ตวัอย่างเต็มท่ี แต่ศนูย์การค้าในกลุ่มนีย้งัคงมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และมีโครงการ
เปิดใหม่ท่ีเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนมาก ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2559 ธุรกิจค้าปลีกในกลุม่ศนูย์การค้าขนาดย่อมมีการ
ขยายตวัเพ่ิมขึน้ 64,000 ตารางเมตร ทําให้อปุทานพืน้ท่ีค้าปลีกของศนูย์การค้าขนาดย่อมในกรุงเทพมหานครและจงัหวดั
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ใกล้เคียงมีพืน้ท่ีกว่า 1 ล้านตารางเมตร โดยโครงการท่ีเปิดตัวในปี 2559 มี 9 โครงการ ได้แก่ โครงการคริสตัล วีรันดา 
โครงการเดอะคอมมอนส์ โครงการสวนเพลิน มาร์เก็ต โครงการเดอะ ไบรท์ โครงการฮาบิโตะ โครงการอีสพาร์ค ราม
อินทรา โครงการแจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ โครงการมิลล์เพลส โพศรี และโครงการจีแลนด์ทาวเวอร์ ภาพรวมตลาด
อตุสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งในรูปแบบโครงการศนูย์การค้าขนาดย่อมนีมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากมีผู้ประกอบการหน้า
ใหม่ทัง้รายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กเกิดขึน้มากมาย ทําให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนีต้้องปรับตวัเพ่ือสร้างความแตกต่าง
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผู้ เช่าใหม่ ๆ ท่ีมี
ความหลากหลายและแปลกใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ การรักษาฐานลูกค้าเดิมท่ีมีอยู่ และ
ขยายฐานลกูค้าในกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเน่ืองไปจนถึงการจดัให้โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีครบครัน โดยทัง้หมดนี ้
ต้องอาศยัความชํานาญในการบริหาร ภายใต้ต้นทนุท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ซึง่ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการกลุ่มนี ้

7.1.3.3  กลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้านสะดวกซือ้  (Convenience Store) 

โครงการในกลุ่มห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีเปิดให้บริการใหม่มีไม่มากนัก โดยปัจจุบันผู้ประกอบการมุ่งพัฒนา
โครงการในรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กในลกัษณะใกล้เคียงกับร้านสะดวกซือ้ก่ึงซูเปอร์มาร์เก็ต หรือท่ีเรียกว่า ‘ซูเปอร์คอนวี
เนียนสโตร์’ และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) เช่น มินิ บ๊ิกซี เทสโก้โลตัสเอกซ์เพรส ท็อปส์เดลี่ และแม็กซ์แวลู
ทันใจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงการในรูปแบบตลาด เพ่ือให้การขยายสาขาเป็นไปได้ง่าย และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าท่ี
หลากหลายมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีการใช้ช่องทางออนไลน์เข้ามาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจับจ่ายสินค้าของกลุ่มลกูค้า
เป้าหมาย ซึง่ในอนาคตอนัใกล้ ช่องทางนีจ้ะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเพ่ิมรายได้ให้แก่กลุม่ค้าปลีก อย่างมีนยัสําคญั จาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปซึง่เน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นสําคญั 

สําหรับภาพรวมกลุ่มร้านค้าสะดวกซือ้เน้นการขยายสาขาเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ครอบคลมุพืน้ท่ีต่าง ๆ ให้
มากท่ีสดุ และเร่ิมมุ่งเน้นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี ้ยงัมีการปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบัวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในปัจจบุนั โดยเน้นการเป็นร้านอ่ิมสะดวกท่ีมีเคร่ืองด่ืมและอาหารถูกสขุลกัษณะท่ีหลากหลาย ในราคาเหมาะสม
สําหรับทกุเพศทกุวยั มีสินค้าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพืน้ท่ี เน้นการให้บริการท่ีรวดเร็วและ
นําเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ โดยรุกธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพ่ือการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ (Online 
Shopping) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซือ้สินค้าท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังมีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีสามารถส่ือสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี  ้การลงทุนจากกลุ่มทุน
ต่างประเทศท่ีมีมากขึน้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้นการขยายสาขาและจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพ่ือ
สร้างและรักษาความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มากขึน้ 

7.1.3.4  แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีกในปี 2560 

ในปี 2560 คาดวา่พืน้ท่ีค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเพ่ิมขึน้ประมาณ 230,000 ตารางเมตร 
โดยการเพ่ิมขึน้ของอปุทานในปริมาณนีจ้ะไม่มีผลกระทบต่ออตัราการเช่า เน่ืองจากผู้ เช่าโดยส่วนใหญ่ยังมีความต้องการ
เช่าพืน้ท่ีและขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ซึ่งทําให้อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าพืน้ท่ีในปี 2560 มีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้
เล็กน้อย สําหรับแหล่งช็อปปิง้ขนาดใหญ่ท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึน้ในปลายปี 2560 ในกรุงเทพมหานครมี 2 แห่ง คือ 1) โครงการ
ไอคอนสยาม ย่านริมแม่นํา้เจ้าพระยา ซึง่จะเป็นโครงการในรูปแบบพืน้ท่ีแบบผสม ประกอบด้วยท่ีพกัอาศยั โรงแรม อาคาร
สํานกังาน และศนูย์รวมความบนัเทิง เพ่ือเติมเต็มและสร้างความครบวงจรให้กบัศนูย์การค้า และ 2) ห้างอิเกีย ท่ีตัง้อยู่ใน
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โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ย่านบางใหญ่ ส่วนในปี 2561-2563 คาดว่าจะมีแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่
เกิดขึน้ 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศนูย์การค้าบางกอกมิดทาวน์ ย่านรัชดาภิเษก ของกลุ่มพร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค 
ศนูย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ย่านพร้อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ และศูนย์การค้าบางกอกมอลล์ ย่านบางนา ของกลุ่มเดอะ
มอลล์  

สําหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างในต่างจังหวัดท่ีสําคญั ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัล
พลาซา มหาชัย และเซ็นทรัลภูเก็ต ของ CPN รวมถึงศูนย์การค้าบลูเพิร์ล ของกลุ่มเดอะมอลล์ ในจังหวัดภูเก็ต และ
ศนูย์การค้าเทอร์มินลั 21 พทัยา ของกลุม่สยามรีเทล นอกจากนี ้การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนของประเทศไทยในปี 
2559 ทําให้กลุ่มค้าปลีกมีความสนใจในการพฒันาโครงการในจงัหวดัอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มแนวชายแดนและ
หวัเมืองหลกัในทกุภาคของประเทศไทย เน่ืองจากนโยบายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีได้มีการสนบัสนนุการเปิดเสรี
ในส่วนของแรงงานและเงินทนุระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มากยิ่งขึน้ และด้วยปัจจยัเหล่านีทํ้าให้
ซูเปอร์สโตร์มอลล์ และร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง หลายโครงการ ได้ทยอยเปิดให้บริการในจังหวัดชายแดน ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าได้ประกาศแผนพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในกลุ่มจงัหวดั
ดงักล่าว ทัง้นี ้ในปี 2559 ท่ีผ่านมา CPN ได้ประกาศแผนพัฒนาโครงการใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา สมุทรสาคร และ
ภเูก็ต ตามลาํดบั อีกทัง้ยงัมีแผนท่ีจะขยายธรุกิจไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพ อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

ที่มา: รายงานประจําปี 2559 ของ CPN และของกองทนุรวม CPNRF 

7.2  ภาวะของธุรกจิอาคารสาํนักงานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559 

ตลาดอาคารสํานกังานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559 ท่ีผ่านมา สามารถเติบโตได้ดีตลอดทัง้ปี เน่ืองจากพืน้ท่ี
อาคารสํานกังานท่ีเพ่ิมขึน้ใหม่ท่ีมีปริมาณค่อนข้างจํากัด และมีปริมาณความต้องการใช้พืน้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผล
ให้ค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานักงานปรับตัวเพ่ิมสูงขึน้ และทําให้อตัราพืน้ท่ีว่างลดลงกว่าเดิมเม่ือเทียบกับปี 2558 แม้ว่าใน
ระหว่างปี ประเทศไทยจะประสบภาวะการสญูเสียและการไว้อาลยัต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 แต่ภาคธุรกิจยงัคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง และมีปริมาณความ
ต้องการเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานท่ียงัคงเพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ โดยมีการคาดการณ์ว่าความต้องการพืน้ท่ีอาคารสํานกังานในปี 
2560 จะเพ่ิมขึน้อีกประมาณ 200,000 ตารางเมตร ซึ่งผู้ เช่าพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะมาจากการขยายตวัของผู้ เช่าเดิม ประกอบ
กบัปริมาณพืน้ท่ีใหม่ท่ีมีคอ่นข้างจํากดั ซึง่เป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัให้อตัราคา่เช่ามีการเตบิโตเพ่ิมขึน้ 

ทัง้นี ้ปริมาณพืน้ท่ีอาคารสํานกังานใหม่ท่ีสร้างเสร็จในปี 2559  มีทัง้สิน้ 151,000 ตารางเมตร โดยในช่วงไตรมาส 
4 พืน้ท่ีใหม่เพิ่มขึน้มากจาก 2 อาคารด้วยกัน คือ อาคารมหานคร ซึ่งเป็นอาคารใหม่ของไทยรัฐ ตัง้อยู่บนถนนนราธิวาส 
ราชนครินทร์ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่องนนทรี และอาคารสํานักงาน 12 ชัน้ ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ของบริษัท 
โอสถสภา จํากัด ตัง้อยู่บนถนนรามคําแหง ทัง้สองอาคารมีพืน้ท่ีรวมกันประมาณ 26,000 ตารางเมตร และเป็นเจ้าของ
อาคารใช้พืน้ท่ีเอง ทําให้มีพืน้ท่ีอาคารสํานกังานในเขตกรุงเทพมหานครทัง้หมดรวม 8,540,000 ตารางเมตร คิดเป็นพืน้ท่ี
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.7 รวมถึงมีอาคารสํานกังานท่ีล้าสมยัซึ่งมีการปรับปรุงและรือ้ถอน ได้แก่ การรือ้ถอนอาคารเค่ียนหงวน 1 
ท่ีตัง้อยู่บนถนนวิทยุ และอาคารวานิสสา ซึ่งตัง้อยู่บนถนนเพลินจิต ส่งผลให้ปริมาณพืน้ท่ีอาคารสํานักงานให้เช่าใน
กรุงเทพมหานครลดลงประมาณ 28,000 ตารางเมตร 
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ตารางแสดงจาํนวนพ ืน้ท ี่ของอาคารสาํนักงาน กรุงเทพมหานคร  

 พืน้ท ี่สามารถ 
ปล่อยเช่าได้ท ัง้หมด 
(ล้านตารางเมตร) 

พืน้ท ี่ปล่อยเช่า 
ไปได้แล้วท ัง้หมด 
(ล้านตารางเมตร) 

พืน้ท ี่ ว่าง 
ทัง้หมด 

(ล้านตารางเมตร) 

% พืน้ท ี่ว่าง 

พืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 8.55 7.90 0.65 7.60% 

พืน้ท่ีเช่าศนูย์กลางธรุกิจทัง้หมด 4.21 3.86 0.35 8.31% 

พืน้ท่ีเช่าศูนย์กลางธุรกิจ เกรด A 
ทัง้หมด 

1.30 1.20 0.10 7.69% 

พื น้ ท่ี เช่ านอกศูน ย์กลางธุ รกิจ 
เกรด A ทัง้หมด 

0.46 0.44 0.02 4.34% 

ที่มา:  รายงานประจําปี 2559 ของกองทนุรวม CPNRF และกองทนุรวม CPNCG  

7.2.1  อุปทานพืน้ท ี่อาคารสาํนักงาน 

อุปทานโดยรวมสําหรับพืน้ท่ีอาคารสํานักงานในปี 2559 โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงปีหลงั อปุทานพืน้ท่ีเช่าโดยรวม
ลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.06 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นพืน้ท่ีประมาณ 8.55 ล้านตารางเมตร 
เน่ืองจากอาคารสํานักงานบางแห่งมีการปิดปรับปรุงอาคาร และมีการนําพืน้ท่ีบางส่วนกลบัไปใช้ประโยชน์โดยเจ้าของ
อาคาร ในช่วง 3-4 ปีข้างหน้า คาดวา่จะมีพืน้ท่ีอาคารสํานกังานให้เช่าท่ีจะเข้าสูอ่ตุสาหกรรมหรือเป็นอปุทานส่วนเพ่ิมท่ีจะ
เพ่ิมเข้ามาอีกประมาณ 1.55 ล้านตารางเมตร โดยในปัจจบุนั โครงการสํานกังานให้เช่าข้างต้นท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างซึง่คาด
วา่จะสร้างจนแล้วเสร็จในช่วงปี 2560-2562 จะอยู่ท่ีประมาณ 0.91, 0.17 และ 0.47 ล้านตารางเมตร ตามลาํดบั 

7.2.2  อัตราการเช่าพ ืน้ท ี่ 

ถ้าพิจารณาในแง่ของอตัราการเช่าพืน้ท่ีสํานกังานในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายปี 2559 โดยเปรียบเทียบ
กบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า พบว่าอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 2 มาอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 92 โดย
อาคารสํานกังานเกรด A มีการเพ่ิมขึน้ของอตัราการเช่าพืน้ท่ี ประมาณร้อยละ 1 จากร้อยละ 91 มาปิดท่ีร้อยละ 92 ณ สิน้
ปี 2559 ในขณะท่ีอาคารสํานกังานเกรด B มีการเติบโตของอตัราการเช่าพืน้ท่ีมากถึงร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 90 อนัเป็นผลมาจากการท่ีอาคารสาํนกังานเกรด A แห่งใหม่ 
มีผู้ เช่าพืน้ท่ีแล้วเต็มจํานวน และกลุม่บริษัทขนาดเลก็ได้ขยายกิจการ โดยการเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานเกรด B เพ่ิมสงูขึน้ 

หากพิจารณาอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยของอาคารสํานกังานในพืน้ท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีสํานกังานเกรด A 
มีอัตราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยตัง้แต่ร้อยละ 89 ถึงร้อยละ 97 ซึ่งในเขตท่ีมีอัตราการเช่าพืน้ท่ีสูงท่ีสดุจะเป็นเขตนนทบุรีท่ีเป็น
นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ และรองลงมาจะเป็นพืน้ท่ีเพลินจิต-ชิดลม และพหลโยธิน ตามลําดบั และสําหรับพืน้ท่ีอาคาร
สํานักงานให้เช่าเกรด B มีอตัราการเช่าเฉล่ียตัง้แต่ร้อยละ 87 ถึงร้อยละ 95 และในพืน้ท่ีท่ีมีอตัราเช่าพืน้ท่ีสูงสุดสําหรับ
ออฟฟิศเกรด B จะเป็นพืน้ท่ีพหลโยธิน โดยมีอตัราการเช่าพืน้ท่ีเฉลี่ยท่ีร้อยละ 95 รองลงมาเป็นพืน้ท่ีรัชดาภิเษก สีลม-
สาทร และธนบรีุ ตามลาํดบั  
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7.2.3  ราคาค่าเช่าพ ืน้ท ี่อาคารสาํนักงาน 

สําหรับราคาค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังานให้เช่าเฉล่ียทกุเกรดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนหน้า ราคาค่าเช่าต่อตารางเมตรเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 4 หรือประมาณ 21 บาท/ตารางเมตร/เดือน มาอยู่ ท่ี
ประมาณ 588 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยพืน้ท่ีสขุมุวิทท่ีเปิดตวัใหม่ มีราคาค่าเช่าเฉลี่ยสงูขึน้ถึง 820 บาท/ตารางเมตร/
เดือน และถ้ามองในแง่เกรดของอาคาร อาคารสํานกังานให้เช่าเกรด A จะมีการปรับตวัของราคาค่าเช่าเฉล่ียเพ่ิมขึน้สงูถึง
ร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทําให้ราคาค่าเช่าเฉลี่ยปิดท่ี 622 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในขณะท่ีอาคาร
สาํนกังานให้เช่าเกรด B ปรับเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 3 โดยมีคา่เช่าเฉลี่ยประมาณ 457 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

กรณีใช้ท่ีตัง้ของอาคารสํานกังานเป็นเกณฑ์ ราคาค่าเช่าพืน้ท่ีสํานกังานในพืน้ท่ีเพลินจิต-ชิดลม จะมีค่าเช่าเฉลี่ย
สงูสดุท่ี 847 บาท/ตารางเมตร/เดือน รองลงมาคือพืน้ท่ีสีลม-สาทร, สขุมุวิท, พญาไท, พหลโยธิน และนนทบรีุ โดยมีคา่เช่า
เฉลีย่ 736, 686, 679, 553 และ 508 บาท/ตารางเมตร/เดือน ตามลาํดบั 

ที่มา:  รายงานประจําปี 2559 ของกองทนุรวม CPNRF และกองทนุรวม CPNCG 

7.3  ภาพรวมของธุรกิจการท่องเท ี่ยวและโรงแรมของประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากประเทศ
ไทยมีความได้เปรียบในการแขง่ขนัด้านราคาห้องพกัและความคุ้มค่าเงิน (Value for money) ซึง่เม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือน
บ้านในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว ไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัดบัต้น ๆ ในภมิูภาคนี ้โดยประเทศจีนมีจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ี
เข้ามาเท่ียวในประเทศไทยสงูสดุ นกัท่องเท่ียวต่างชาติถือเป็นกลุ่มท่ีมีความสําคญัด้านรายได้ของภาคการท่องเท่ียวไทย 
โดยมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 65 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวคนไทยมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 35 เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงและจํานวนวนัพักท่ียาวกว่าของคนไทย โดยนักท่องเท่ียวจากเอเชีย (ประกอบด้วยอาเซียน เอเชีย
ตะวนัออก และเอเชียใต้) ถือเป็นตลาดนกัท่องเท่ียวหลกัของไทย โดยมีสดัส่วนเกือบร้อยละ 70 ในด้านจํานวน และด้าน
รายได้มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 60 รองลงมาเป็นนกัท่องเท่ียวจากยุโรป ซึ่งมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 20 ในด้านจํานวน 
และเกือบร้อยละ 30 ในด้านของรายได้  

หากพิจารณานกัท่องเท่ียวเป็นรายประเทศพบว่าปัจจบุนัจีนเป็นตลาดอนัดบั 1 ของไทย ซึ่งจํานวนนกัท่องเท่ียว
จีนท่ีมาเท่ียวในประเทศไทย เพ่ิมขึน้มากกว่า 4 เท่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา โดยมีปัจจยัหนนุจาก 1) จํานวนชนชัน้กลางชาว
จีนท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมาก 2) การผ่อนคลายนโยบายควบคุมการเดินทางท่องเท่ียวนอกประเทศ (Outbound Tourism) ของ
รัฐบาลจีน ซึ่งปัจจบุนัทางการจีนอนุญาตให้คนจีนเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า 140 ประเทศ และ 3) การเพ่ิมขึน้ของ
สายการบินต้นทุนต่ําและเท่ียวบินตรงระหว่างไทย-จีน ซึ่งเป็นปัจจยัหนุนให้ชาวจีนเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิม
มากขึน้ อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีสําคญัอ่ืน ๆ ท่ีเดินทางมาไทย อาทิ มาเลเซีย  ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ 
เป็นต้น 

ภาวะการท่องเท่ียวโดยทัว่ไปไม่เพียงขึน้อยู่กบัทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยงัมีปัจจยัท่ีมีผลอย่างสําคญัต่อ
การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว โดยเฉพาะของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ อาทิ อตัราแลกเปล่ียน ราคานํา้มนั ปัจจยัการเมืองโลก
ท่ีอาจมีผลถึงความปลอดภยัในการเดินทาง ปัญหาการเมืองในประเทศท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ปัญหาโรคระบาด ปัญหาภยั
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พิบติั เป็นต้น ซึง่จากการศกึษาข้อมลูการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาไทยท่ีผ่านมา พบวา่นกัท่องเท่ียว
เอเชีย (โดยเฉพาะจีน) มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ีอ่อนไหวต่อสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ซึ่งต่างจากนกัท่องเท่ียว
ยโุรปและอเมริกาท่ีมกัอ่อนไหวต่อปัจจยัเศรษฐกิจ การขยายตวัของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะกระจกุตวัใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น Tourist Destination ของชาวต่างชาติ ซึ่งในอดีตการลงทุนในธุรกิจโรงแรมมีการกระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวและการเดินทางของประเทศไทย แต่ภายหลงัจากไทยมีการพฒันา
สนามบินนานาชาติขึน้ในจงัหวดัท่องเท่ียว เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวตา่งจงัหวดั ทําให้มีการลงทนุขยายธุรกิจ
โรงแรมในเมืองท่องเท่ียวมากขึน้ อาทิ พทัยา ภเูก็ต เชียงใหม่ กระบี่ เกาะสมยุ (จ.สรุาษฎร์ธานี) ทัง้นี ้ผลจากการขยายตวั
ของการท่องเท่ียวส่งผลให้จํานวนห้องพักทั่วประเทศเพ่ิมขึน้เกือบเท่าตัว จากจํานวน 277,273 ห้อง ในปี 2543 เป็น 
550,627 ห้อง ในปี 2557 ซึง่มีทัง้โรงแรมของนายทนุคนไทยและโรงแรมในเครือต่างชาต ิ(International Hotel Chain) 

ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัทิศทางการท่องเท่ียว ซึ่งรายได้จากห้องพกัขึน้อยู่กบั
จํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเข้าพกั ระยะเวลาเข้าพกัและราคาห้องพกั โดยรายได้จากการขายห้องพกัถือเป็นรายได้หลกัคิดเป็น
สดัส่วนถึงร้อยละ 50 – 60 ของรายได้รวม ส่วนรายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 – 35 (ขึน้กับ
ขนาดของโรงแรม โดยโรงแรม 4-5 ดาว จะมีสดัส่วนรายได้จากส่วนนีม้ากกว่าขนาดเล็ก) และรายได้อ่ืน ๆ ร้อยละ 5 – 10 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ด้วยอัตราการขยายตัวของจํานวนห้องพักท่ีสูงกว่าการเพ่ิมขึน้ของจํานวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเข้าพกั (Guest Arrivals at Accommodations) ทําให้ยงัคงมีปัญหา Oversupply ของห้องพกัในบางพืน้ท่ี 
ผนวกกบัการเข้าแข่งขนัของสินค้าทดแทนอย่างอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมท่ีเปิดให้บริการเช่าเป็นรายวนั (แม้จะเป็น
การกระทําท่ีผิดกฏหมาย แต่ก็ยงัไม่มีความเข้มงวดในการลงโทษ) ทําให้อตัราการเข้าพกัเฉล่ียของโรงแรมในประเทศไทย
ในแต่ละปีไม่สงูนกั เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 60 – 65 เทียบกบัฮ่องกง (ร้อยละ 80 – 85) และสิงคโปร์ (ร้อยละ 80 – 90) อีกทัง้ยงั
ทําให้มีการแขง่ขนัด้านราคาสงูขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบกบัรายได้และอตัราการทํากําไรของธุรกิจโรงแรม 

7.3.1  สถานการณ์ของธุรกจิท่องเท ี่ยวและโรงแรมไทยที่ผ่านมา  

ในช่วงวิกฤตซบัไพร์ม (ปี 2550-2552) ท่ีฉุดเศรษฐกิจทัว่โลก มีผลให้การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมาไทยของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติชะลอตัวลงมาก และอัตราการเข้าพักของธุรกิจโรงแรมไทยลดลงสู่ระดับต่ําสุดท่ีร้อยละ 49.2 (ปี 
2552) อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ภาคท่องเท่ียวไทยกลบัมาขยายตวัดอีีกครัง้หนึง่ ซึ่งส่วนหนึ่งได้แรงหนนุจากศกัยภาพของ
แหล่งท่องเท่ียวในไทยและบริการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ รวมทัง้อานิสงส์จากการเพ่ิมขึน้ของเท่ียวบินตรงและเท่ียวบินเช่าเหมา
ลาํ โดยเฉพาะจากประเทศจีน  

สถานการณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในปี 2559 โดยจํานวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทยมีจํานวนถึง 32.56 ล้านคน คิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 8.91 โดยนกัท่องเที่ียวชาวจีนยงัคง
เป็นกลุ่มตลาดหลักของการท่องเท่ียวไทย โดยคิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 26.87 จากจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติทัง้หมด 
ทางด้านจํานวนนักท่องเท่ียวไทยขยายตัวร้อยละ 6.49 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ส่วนหนึ่งเน่ืองจากการได้รับการ
สนบัสนนุจากภาครัฐ อาทิ มาตรการช้อปช่วยชาติ การต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีและการเพ่ิมจํานวนวนัหยดุ ส่งผล
ให้ทัง้ปี 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวรวมกนัทัง้สิน้ 2.51 ล้านล้านบาท สงูกวา่ท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาคาดการณ์ไว้ท่ี 2.4 ล้านล้านบาท โดยขยายตวัร้อยละ 11.09 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 
หรือต่างชาติเท่ียวไทยจํานวน 1.64 ล้านล้านบาท และเป็นรายได้จากการท่องเท่ียวภายในประเทศ หรือ ไทยเท่ียวไทย
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จํานวน 0.87 ล้านล้านบาท จากรายได้รวมของภาคการท่องเท่ียวในปี 2559 กว่า 2.51 ล้านล้านบาท ได้สร้างมลูคา่เพ่ิมแก่
เศรษฐกิจไทยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.7 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยภาคธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์จากการ
ใช้จ่ายซือ้สนิค้าและบริการของนกัท่องเที่ยวมากท่ีสดุอนัดบัแรก คือ ธรุกิจสถานพกัแรม ประมาณ 580,000 ล้านบาท 

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมทัว่ประเทศในปี 2559 มีแนวโน้มเติบโตลดลง สวนทางกบัจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
อนัเป็นผลจากจํานวนอปุทานห้องพกัท่ีมีอยู่สงู ทง้ัจากจํานวนธุรกิจโรงแรมในตลาดและธุรกิจบริการท่ีพกัประเภทอื่นท่ีเพ่ิม
มากขึน้ อาทิ ห้องพักรายวนั เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โรงแรมท่ีไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีต้นทุนในการประกอบ
ธรุกิจท่ีต่ํากว่า จึงสามารถสามารถลดราคาการให้บริการเพ่ือแขง่ขนัได้ สง่ผลให้เกิดภาวะการแขง่ขนัระหวา่งผู้ประกอบการ
ท่ีรุนแรงมากขึน้ และนําไปสู่จํานวนรายได้และอตัราการเข้าพกัของธุรกิจโรงแรมท่ีลดลง โดยเฉพาะโรงแรม 3 - 4 ดาว และ
โรงแรมขนาดเลก็ซึง่มีขีดความสามารถในการแขง่ขนัท่ีจํากดั 

สําหรับในด้านรายได้จากการท่องเท่ียว ในปี 2559 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียว
แก่ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 1.64 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.40 เม่ือเทียบกับปี 2558 โดยนักท่องเท่ียวจีนยังคงมี
บทบาทสําคญัต่อการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว โดยสามารถสร้างรายได้สงูถึง 439,287 ล้านบาท ขยายตวักว่าร้อยละ 
15.34 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวภูมิภาคยุโรปสามารถสร้างรายได้สูงถึง 458,304 ล้านบาท 
ขยายตวักว่าร้อยละ 12.84 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นผลจากการเติบของรายได้จากนกัท่องเท่ียวยุโรปเกือบทุก
ประเทศ รวมถึงนักท่องเท่ียว CLMV ท่ีรายได้ขยายตวัสูงถึงร้อยละ 20.66 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 การขยายตวัของ
รายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติของปี 2559 ต่ํากว่าอัตราการขยายตัวของรายได้ในปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ค่าใช้จ่ายต่อหวัของนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงจากปีก่อนหน้า มาจากค่าใช้จ่ายท่ีมีสดัส่วนสงูสดุคือค่าห้องพกัท่ีไม่ได้เพ่ิมขึน้ แต่
มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากความนิยมในระบบการจองท่ีพักออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากขึน้ การแข่งขันทางด้านราคาของธุรกิจ
โรงแรม รวมทัง้ธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญท่ียังคงมีอยู่ในช่วงก่อนใช้มาตรการอย่างจริงจังของภาครัฐในช่วงปลายปี และ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้จ่ายอย่างประหยดัมากขึน้ จากภาวะทางเศรษฐกิจ 

ในปี 2559 การท่องเท่ียวภายในประเทศยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีจํานวนชาวไทยเท่ียวไทย รวม
ทัง้สิน้ 148,037,560 คน ขยายตัวร้อยละ 6.49 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 และก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ รวมทัง้สิน้ 869,510 ล้านบาท ขยายตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.27 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งส่วนหน่ึงเป็น
ผลมาจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวจากโครงการต่าง ๆ  การได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ อาทิ การท่องเท่ียวในประเทศ
มาหกัลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในช่วงต้นปี 15,000 บาท และในช่วงปลายปีอีก 15,000 บาท มาตรการช้อปช่วย
ชาติ การต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี และการเพิ่มวันหยุด อย่างไรก็ตาม อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศของปี 2559 ต่ํากว่าอตัราการขยายตวัของรายได้ในปี 2558 ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายต่อ
หวัของนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงจากปีก่อนหน้า ซึง่ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายท่ีมีสดัสว่นสงูสดุคือค่าห้องพกัท่ีไม่ได้เพ่ิมขึน้ แต่มี
แนวโน้มลดลง จากภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ 
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7.3.2  แนวโน้มในอนาคต 

คาดว่าจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทยจะยังมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองในช่วงปี 
2560 - 2561 ในขณะท่ีจํานวนนกัท่องเท่ียวไทยจะเพ่ิมขึน้ไม่มากนกั ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึ่งจะหนนุให้อตัราการเข้า
พกัในโรงแรมปรับสงูขึน้สูร่ะดบัร้อยละ 63 – 65 โดยท่ี: 

- จํานวนนกัท่องเท่ียวจีนจะยงัเป็นแรงขบัเคลื่อนท่ีสําคญัของภาคการท่องเท่ียวไทย ซึ่งคาดว่านกัท่องเท่ียวจีน
จะยงัคงหลัง่ไหลเข้ามาท่องเท่ียวในไทยอย่างต่อเน่ือง โดยเศรษฐกิจจีนท่ีมีแนวโน้มชะลอตวัลง จะส่งผลให้
จํานวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางระยะไกล (ใช้จ่ายสูง) หันมาสนใจท่องเท่ียวในภูมิภาคเดียวกันมากขึน้ 
ขณะท่ีนักท่องเท่ียวยุโรปมีแนวโน้มกระเตือ้งขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อย ๆ ฟื้นตวั ส่วนนักท่องเท่ียวจาก
อาเซียนมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยส่วนหนึ่งมาจากการเปิดตวัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 

- นกัท่องเท่ียวกลุม่ MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) จะมีการเติบโตท่ีดี โดยใน
ปัจจุบนั ไทยเป็น MICE Destination ท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของเอเชีย ทัง้นี ้โรงแรมท่ีรับนกัท่องเท่ียวกลุ่ม MICE 
จะสามารถเพ่ิมรายได้ ทัง้จากค่าห้องพกั การเช่าห้องประชุม รวมทัง้รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมจากการ
จดัเลีย้ง เน่ืองจากนกัท่องเท่ียว MICE จะมีค่าใช้จ่ายมากกวา่นกัท่องเที่ยวทัว่ไป  

- จํานวนนักท่องเท่ียวไทยมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึน้ โดยได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวจาก
ภาครัฐ ซึง่รวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษี (คา่ท่ีพกัและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเดินทางท่องเท่ียว) 
รวมทัง้ราคานํา้มนัท่ียงัอยู่ในระดบัต่ํา  

- จํานวนห้องพกัจะมีการขยายตวัชะลอลง ซึง่จะส่งผลให้ปัญหาจํานวนห้องพกัล้นในบางพืน้ท่ีคลี่คลายลงบ้าง 
โดยพิจารณาจากจํานวนการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมท่ีลดลงเม่ือเทียบกับช่วง 5-10 ปีก่อนหน้า โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการขยายโรงแรมระดับ 3-4 ดาวและ budget hotel ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในพืน้ท่ี
ศนูย์กลางภูมิภาค แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ และเมืองชายแดนท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิด AEC ซึ่ง
เม่ือพิจารณากบัจํานวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเติบโตดี น่าจะมีผลให้อตัราเข้าพกัปรับเพ่ิมขึน้ 

- การเข้ามาแข่งขันของสินค้าทดแทนจะกดดันรายได้ของผู้ ประกอบการธุรกิจโรงแรม อาทิ อพาร์ตเมนต์ 
เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม ซึ่งยังคงเป็นปัญหากดดันรายได้ของผู้ ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก เน่ืองจากต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือดึงดดูลูกค้า อย่างไรก็ตาม ความผนั
ผวนของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ปัญหาการเมืองในประเทศท่ีอาจมีแนวโน้มยืดเยือ้ อาจ
เป็นปัจจัยฉุดรัง้การเติบโตของภาคการท่องเท่ียวไทยให้ไม่เป็นตามคาด และมีผลกระทบต่อเน่ืองถึงผล
ประกอบการของธุรกิจโรงแรมและธรุกิจท่องเท่ียว 

7.3.3  สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท ี่ยวและโรงแรมของเมืองพ ัทยาและแนวโน้ม 

พัทยา หรือ เมืองพัทยา ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก 
โดยเฉพาะหาดทรายท่ีทอดยาวไปตามแนวชายฝ่ังทะเลจดัได้วา่มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย โดยพทัยาอยู่ห่าง
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จากกรุงเทพมหานครไปทางตะวนัออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร และตัง้อยู่บนฝ่ังทะเลทางทิศตะวนัออกของอ่าว
ไทย พทัยาแบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 4 สว่น ได้แก่ พทัยาเหนือ พทัยากลาง พทัยาใต้ และหาดจอมเทียนซึง่ตัง้อยู่ทางทิศใต้และอยู่
หางจากตวัเมืองพัทยาประมาณ 4 กิโลเมตร และสามารถเดินทางไปยังทางใต้ของระยอง เน่ืองจากพัทยามีการพฒันา
อย่างต่อเน่ืองและจํานวนนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ รัฐบาลจึงได้จดัตัง้พทัยาให้เป็น
เขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งท่ีตัง้ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา ในปี 2519 และรัฐบาลประกาศใช้
พระราชบญัญัติเมืองพทัยาในปี 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) พทัยาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชายทะเลยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง
ตัง้แต่อดีตจวบจนปัจจบุนั โดยพทัยามีแหล่งช้อปปิง้และเป็นศนูย์รวมแหล่งบนัเทิงยามค่ําคืนมากกว่า 300 แห่ง โรงแรม รี
สอร์ท พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อีกทัง้ยงัมีร้านอาหาร ภตัตาคาร และบาร์ นอกจากนี ้ยงัมีกิจกรรมของกีฬา
ทัง้ทางนํา้และทางบก รวมทัง้กิจกรรมสนัทนาการต่าง เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส โรงยิม ฟิสเนสท่ีมีอปุกรณ์
ออกกําลังกายครบครันและมวยไทย  พัทยาจึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเท่ียวได้เลือกทํามากมายตลอดทัง้วนัท่ีทําให้
นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจมาท่องเท่ียวในเมืองพทัยากนัมาก 

ในปี 2559 ท่ีผ่านมา ภาพรวมการท่องเท่ียวในพทัยามีแนวโน้มฟืน้ตวัมากขึน้ จากจํานวนนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย
ท่ีฟื้นตวัจากจุดต่ําสดุในปี 2558 รวมถึงตลาดใหม่ ๆ เช่น จีน อินเดีย ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตดีเช่นกัน ส่วนแนวโน้มการเปิด
โรงแรมใหม่ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า จะยงัจํากดัเน่ืองจากจํานวนห้องพกัยงัอยู่ในระดบัท่ีสงู อตัราการเข้าพกัโรงแรมในพทัยา
มีแนวโน้มจะกลับมาเติบโตดี แต่ราคาค่าห้องพักยังทรงตัว และโอกาสขยายตัวของโรงแรมในพัทยายังจํากัด แม้ว่า
นกัท่องเท่ียวรัสเซียจะเร่ิมกลบัเข้ามาท่องเท่ียวในเมืองพทัยามากขึน้ แต่กําลงัซือ้ของนกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียยังไม่ฟืน้ตวั
ชดัเจนนกั เน่ืองจากทิศทางราคานํา้มนัท่ีกลบัมาเติบโตอย่างช้า ๆ และอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปี ในการฟืน้ตวัอย่างเต็มท่ี 
ทัง้ในด้านจํานวนและกําลงัซือ้ ทางด้านแนวโน้มราคาห้องพกัจะยงัทรงตวั จากการแข่งขนัของโรงแรมระดบักลาง-ล่างท่ียงั
รุนแรง  เน่ืองจากฐานลูกค้าในตลาดพทัยาส่วนใหญ่เป็นตลาดระดบัล่าง ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการเพ่ิมราคาห้องพกั อีกทัง้
จํานวนคอนโดมิเนียมปลอ่ยเช่ารายวนัท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ จะยงักดดนัโรงแรมอีกด้านหนึง่  

ตารางแสดงอ ัตราการเข้าพกัและจาํนวนห้องพกัของโรงแรมในพัทยา ปี 2555 – 2559 

ปี อัตราการเข้าพ ัก 
2555 70% 
2556 72% 
2557 70% 
2558 75% 
2559 76% 

ที่มา:   การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

สําหรับอปุทานของโรงแรมในเมืองพทัยา ทางด้านจํานวนห้องพกัจดทะเบียนท่ีคาดวา่จะสร้างเสร็จแบ่งตามเกรด
สําหรับปี 2560 มีทัง้สิน้ 700 ห้อง โดยแบ่งเป็นโรงแรม 4 ดาวประมาณ 460 ห้อง และโรงแรม 3 ดาวประมาณ 240 ห้อง 
สาํหรับปี 2561 คาดวา่จะมีทัง้สิน้ 300 ห้อง โดยทัง้หมดเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว 
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8. โครงสร้างผู้ถ ือหน่วยทรัสต์ 

โครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม CPNRF ณ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2560 และโครงสร้างผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัการแปลงสภาพจากกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT เป็นดงันี ้

ลาํดับ ผู้ถอืหน่วย 

กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต์ CPNREIT 

(ก่อนการแปลงสภาพ) (หลังการแปลงสภาพ) 

จาํนวนหน่วย ร้อยละ จาํนวนหน่วย ร้อยละ 

1. บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 590,521,686 26.69 590,521,686 26.69 

2. ธนาคารออมสิน 68,004,833 3.07 68,004,833 3.07 

3. MRS.ARUNEE CHAN 55,645,800 2.52 55,645,800 2.52 

4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 42,170,010 1.91 42,170,010 1.91 

5. บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 37,367,952 1.69 37,367,952 1.69 

6. GIC PRIVATE LIMITED 37,304,437 1.69 37,304,437 1.69 

7. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 34,200,020 1.55 34,200,020 1.55 

8. บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 33,491,100 1.51 33,491,100 1.51 

9. HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL 
TST SVS (IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL 
UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE 
ASIAN EQU 

33,261,756 1.50 33,261,756 1.50 

10. กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 28,308,100 1.28 28,308,100 1.28 

11. AIA TH-EQ3-P 27,420,802 1.24 27,420,802 1.24 

12. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE 
LTD-S.A PBG CLIENTS SG 

25,600,000 1.16 25,600,000 1.16 

13. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 
PLC 

24,337,158 1.10 24,337,158 1.10 

14. กองทนุเปิดเอม็เอฟซี พร็อพเพอร์ตีเ้วลท์ ฟันด์ 23,211,601 1.05 23,211,601 1.05 

15. กองทนุเปิดเค พร็อพเพอร์ตี ้เซคเตอร์ 22,683,300 1.03 22,683,300 1.03 

16. กองทนุเปิดเอม็เอฟซี พร็อพเพอร์ตี ้ดิวิเดนด์ ฟันด์ 18,852,107 0.85 18,852,107 0.85 

17. บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 18,316,100 0.83 18,316,100 0.83 
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ลาํดับ ผู้ถอืหน่วย 

กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต์ CPNREIT 

(ก่อนการแปลงสภาพ) (หลังการแปลงสภาพ) 

จาํนวนหน่วย ร้อยละ จาํนวนหน่วย ร้อยละ 

18. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จํากดั 
(มหาชน) 

18,000,000 0.81 18,000,000 0.81 

19. HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL 
INCOME FUND LIMITED 

17,597,209 0.80 17,597,209 0.80 

20. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) 
LIMITED 

17,495,735 0.79 17,495,735 0.79 

21 CIMB-Principal Property Income Fund 15,665,775 0.71 15,665,775 0.71 

22. กองทนุเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี ้พลสั I 15,193,600 0.69 15,193,600 0.69 

23. บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 14,803,697 0.67 14,803,697 0.67 

24. กองทนุเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี ้พลสั ฟันด์ 14,008,138 0.63 14,008,138 0.63 

25. มหาวิทยาลยัมหิดล 12,871,976 0.58 12,871,976 0.58 

26. ผู้ ถือหน่วยอ่ืนๆของกองทนุรวม CPNRF 966,143,808 43.67 966,143,808 43.67 

รวม 2,212,476,700 100.00 2,212,476,700 100.00 
หมายเหตุ:  โครงสร้างผู้ ถือหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT ตามท่ีแสดงไว้ข้างต้น จดัทําขึน้โดยใช้อตัราการแปลงสภาพ (conversion ratio) 

ท่ี 1:1 โดยในการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้มีการออกหน่วยทรัสต์เพ่ิมเติม แต่
อยา่งใด แตใ่ช้เงินกู้จากสถาบนัการเงนิทัง้จํานวน 
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9. กระบวนการแปลงสภาพและการดาํเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT 

9.1 เหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ 

บริษัทจดัการและ CPN ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวม CPNRF ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF โดยรวม จึงมีความประสงค์ท่ีจะแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ 
CPNREIT และลงทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ท่ี 1 เน่ืองจากกองทนุรวม CPNRF ไม่สามารถดําเนินการ
เพ่ิมเงินทนุเพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมได้ ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท่ี สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
กําหนดให้ต้องดําเนินการย่ืนคําขอความเห็นชอบเพ่ิมเงินทุนเพ่ือลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบกบัการท่ีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ซึ่ง
จะได้ รับยกเว้นภาษีเงินได้  และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้ รับการยกเว้น
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ อนัเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้สิทธิประโยชน์เก่ียวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสงัหาริมทรัพย์อนัเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จะ
สิน้สดุภายในวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 

ในการนี ้ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ได้เสนอแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 
และการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ต่อบริษัทจัดการ เพื่อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถขยายการ
ลงทนุในทรัพย์สินท่ีมีคณุภาพ อนัจะเป็นการสานต่อนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ทัง้นี ้ ซีพีเอ็น รีท แมเนจ
เมนท์อยู่ระหวา่งการยื่นคําขอความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. โดยจะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์
เม่ือมีการก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT แล้ว 

9.2 แผนการแปลงสภาพกองทุนรวม 

ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT นัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จะก่อตัง้ขึน้
ด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสมบรูณ์เม่ือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าท่ีในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตี ด้วยการเข้า
ทําสญัญาท่ีมีข้อผูกพนัว่าผู้ก่อตัง้ทรัสต์จะดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม CPNRF ท่ีแปลงสภาพ โดย
แลกกับการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะจําหน่ายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ให้แก่กองทุนรวม CPNRF และเม่ือกองทรัสต์ 
CPNREIT ได้ก่อตัง้ขึน้แล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งรวมถึง
อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการของทรัพย์สินท่ีอยู่ภายใต้กองทุนรวม CPNRF (อันได้แก่ 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการ
เซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต) 

หลงัจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม CPNRF ดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุรวม 
CPNRF และชําระบญัชี โดยในขัน้ตอนการชําระบญัชี ผู้ชําระบญัชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีกองทนุ
รวม CPNRF ได้มาจากการแปลงสภาพ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีกําหนด
สทิธิในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์   
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นอกจากนี ้ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ต้องดําเนินการเพ่ือให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีออกและเสนอขายให้แก่
กองทุนรวม CPNRF เพ่ือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแทน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยจะดําเนินการดงักล่าวให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

9.3 แผนการลงทุนในทรัพย์สนิเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 

เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วย  ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ได้เสนอแผนการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 
1 ซึ่งผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในช่วงเวลาเดียวกับหรือหลงัจากการแปลง
สภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้จํานวน 

9.4 กระบวนการแปลงสภาพ  การเลิกกองทุนรวม  การช ําระบัญชี และการลงทุนในทรัพ ย์สินท ี่จะลงทุน
เพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 (Conversion Timeline) 

ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์มีความประสงค์ท่ีจะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และ
ลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เน่ืองจากการดําเนินการดังกล่าวขึน้อยู่กับปัจจัย
หลายประการ ทําให้ผู้ก่อตัง้ทรัสต์อาจพิจารณาดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ให้
เสร็จสิน้ภายในปี พ.ศ. 2560 ก่อน เพ่ือให้กองทุนรวม CPNRF และผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีจะต้องมีการดําเนินการให้แล้ว
เสร็จตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แล้วจึงจะพิจารณาดําเนินการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ท่ี 1 ในภายหลงั  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เพ่ือการ
แปลงสภาพแล้ว บริษัทจัดการ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และผู้ ชําระบัญชี จะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็น
กองทรัสต์ CPNREIT และลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยมีขัน้ตอนการดําเนินการและระยะเวลาท่ี
เก่ียวข้องดงันี ้
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ลาํดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ  การเลกิกองทุนรวม CPNRF   

การชาํระบัญชีและการลงทุนในทรัพย์สนิท ี่จะลงท ุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 
ระยะเวลาการดาํเนินการโดยประมาณ 

1. ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชีช้วนเพื่อการแปลงสภาพที่
แก้ ไขเพิ่มเติมค รัง้หลังสุด ต่อ สํานักงาน  ก .ล .ต . และนําเอกสารนั น้ เข้าสู่ ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

แบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือชีช้วนเพื่อการแปลงสภาพจะมีผลใช้บงัคบัเมื่อ
พ้นระยะเวลา 14 วนันับแต่วนัที่ทางสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรายการข้อมลู
และร่างหนงัสือชีช้วนที่แก้ไขเพิ่มเติมครัง้หลงัสดุ 

2. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อ
กําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT (Book Closing Date for Swap) 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อ
กําหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์  

3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้เครื่องหมาย XO-Swap (ซึ่งหมายความว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทุนจะ
ไม่ได้สิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นหน่วยทรัสต์ (Swap)) 

3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกําหนดสิทธิในการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ 

4. บริษัทจัดการจะรวบรวมรายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วย
ลงทนุ (Book Closing for Swap) 

หลงัจากวนัที่แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ
อย่างน้อย 14 วนั  

5. บริษัทจัดการจะขอให้ตลาดหลักทรัพย์หยุดพักการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF (ขอ SP) 

ล่วงหน้า 3 วันทําการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อ
กําหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ 

6. ตลาดหลกัทรัพย์จะหยดุพกัการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF (ขึน้ SP) ต่อเนื่องไปจนถึงวนัที่ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF และรับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์  

7. ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ดําเนินการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT  ด้วย
การก่อสทิธิและหน้าที่ในทางทรัพย์สินของกองทนุรวม CPNRF ให้แก่ทรัสตี 

โดยไม่ชกัช้า โดยผู้ก่อตัง้ทรัสต์คาดว่าจะดําเนินการแปลงสภาพภายในเดือนธันวาคม 
2560 
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ลาํดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ  การเลกิกองทุนรวม CPNRF   

การชาํระบัญชีและการลงทุนในทรัพย์สนิท ี่จะลงท ุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 
ระยะเวลาการดาํเนินการโดยประมาณ 

8. บริษัทจดัการจะแจ้งการเลิกกองทนุรวม CPNRF  ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม CPNRF ตลาดหลกัทรัพย์และสํานกังาน ก.ล.ต. 

ก่อนการเลิกกองทุนรวม CPNRF เป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัทําการ 

 

 

 

ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่ 
วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

เพื่อการแปลงสภาพ 
(บริษัทฯ จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560) 

9. ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพให้แก่กองทุนรวม CPNRF  โดย
บริษัทจัดการจะโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม  CPNRF ไปยังกองทรัสต์ 
CPNREIT  เพื่อแลกเปลี่ยนกบัหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต์ 
CPNREIT  
ทัง้นี ้ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพให้แล้วเสร็จภายใน 6 
เดือนนับแต่วนัที่สํานกังาน ก.ล.ต. แจ้งผลการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการ
แปลงสภาพ 

- 

10. บริษัทจดัการจะเลิกกองทนุรวม CPNRF ภายในวนัทําการถัดจากวนัที่มีการโอน
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 
CPNRF ไปยงักองทรัสต์ CPNREIT  

11. ผู้ ชําระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่มีชื่อ
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่กําหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบั
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ ชําระบญัชีจะจดัสง่เอกสารดงันี ้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(1) เอกสารที่แสดงถึงจํานวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับ 

(2) หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ หรือเอกสารซึง่มีข้อมลู
ที่มีสาระตรงตามสรุปข้อมลูสําคญัของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ที่ปรากฏในสว่นที่ 1 
ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ยื่นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

โดยไม่ชกัช้า 
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ลาํดับ 
ขัน้ตอนการแปลงสภาพ  การเลกิกองทุนรวม CPNRF   

การชาํระบัญชีและการลงทุนในทรัพย์สนิท ี่จะลงท ุนเพ ิ่มเตมิครัง้ท ี่ 1 
ระยะเวลาการดาํเนินการโดยประมาณ 

12. ผู้ ชําระบญัชี และ/หรือ บริษัทจดัการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- 

13. ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะดําเนินการให้หน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต์ CPNREIT  
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- 

14. ผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการชําระบญัชีที่นอกเหนือจากข้อ 11. ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วนันับแต่วนัเลิกกองทุนรวม CPNRF เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตจุําเป็นและสมควร 

15. ผู้ ชําระบัญชีจะยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพร้อมทัง้จดัส่งรายงาน และผลการ
ชําระบญัชีตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.  

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ชําระบญัชีแล้วเสร็จ 

หมายเหตุ: เป็นระยะเวลาประมาณที่บริษัทจดัการและผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้คาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพ ของสํานกังาน ก.ล.ต. และอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 

ทัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ภายหลงัจากวนัที่กองทรัสต์ CPNREIT รับโอนทรัพย์สินจากกองทนุรวม CPNRF  ซึ่งไม่ว่าการลงทนุใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะเกิดขึน้ในช่วงเวลาเดียวกนัหรือหลงัการแปลงสภาพ (ทัง้นี ้ภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF มีมติอนมุตัิการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1)  แล้วก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินการและขัน้ตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ 
CPNREIT  
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9.5 สรุปสาระสาํคัญของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  

คู่สัญญา 1. บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

2. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสตี 

ลักษณะของกองทรัสต์ 
และกลไกการบริหาร  

1. ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail 
Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT) เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่ าอสั งห า ริมท รัพ ย์  CPN รี เทล  โก รท  (CPN Retail Growth Leasehold 
Property Fund หรือ CPNRF) และก่อตัง้ขึน้ด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี ้การ
ก่อตัง้กองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เม่ือผู้ก่อตัง้ทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าท่ีในทางทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าทําสญัญาท่ีมีข้อผูกพนัว่าผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะดําเนินการเพ่ือให้
กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ 
โดยแลกกับการท่ีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวจะได้รับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่
ของกองทรัสต์ 

2. กองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพย์สินท่ีอยู่ในช่ือและอํานาจการ
จดัการของทรัสตี 

3. การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ท่ีได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีซึ่งได้รับการแต่งตัง้ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของทรัสตีและ
ผู้จดัการกองทรัสต์ ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการกํากับดแูลการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ทัง้นี ้การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลักจะดําเนินการ
โดยทรัสตี โดยจะเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้อง 

4. ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นผู้ ท่ีมีวิชาชีพซึง่ได้รับความ
ไว้วางใจ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ท่ีดี ท่ีสุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) และ/หรือมติท่ีประชมุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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ชื่อ  อายุ ประเภท ช่ือกองทรัสต์  
(ภาษาไทย) 

: ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  

ช่ือกองทรัสต์  
(ภาษาองักฤษ) 

: CPN Retail Growth Leasehold REIT  

ช่ือย่อ : CPNREIT 

อาย ุ : ไม่มีกําหนดอาย ุ

ประเภท : ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 
 

วัตถุประสงค์ของ
กองทรัสต์  

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะลงทนุในทรัพย์สินหลกั โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือ เช่า
ช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะนํา
ทรัพย์สินหลกัไปจดัหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใดใน
ทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือ 
จําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว อีกทัง้กองทรัสต์มีจดุมุ่งหมายท่ีจะ
ลงทนุในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพ่ือการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึง
การลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด 
ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

นอกจากนี ้กองทรัสต์ยงัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือรองรับการแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ 

1.1 กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ท่ีออกใหม่  เพ่ือแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และนําหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

1.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตามท่ีระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหลงัจากท่ี
กองทรัสต์ได้ก่อตัง้ขึน้อย่างสมบรูณ์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ว ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะเข้า
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งจะดําเนินการย่ืนคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 15 วนัทํา
การนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ 
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2. เพ่ือลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ท่ี 1 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาระดมทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติม ครัง้
ท่ี 1 โดยการกู้ ยืมเงิน ซึ่งเงินท่ีได้รับจากการระดมทุนดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชี
กองทรัสต์ซึ่งอยู่ในนามของทรัสตีเพ่ือเก็บรักษาไว้และนําไปลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะ
ลงทุนเพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1 โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีระบเุพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

3. เพ่ือลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคตภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 1 

3.1 ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาระดมทุน  โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ และ/หรือโดยการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการออกและเสนอขาย
ตราสารท่ีมีความหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน 
ซึ่งเงินท่ีได้รับจากการระดมทนุดงักล่าวจะโอนเข้าบญัชีของกองทรัสต์ซึ่งอยู่ใน
นามของทรัสตีเพ่ือเก็บรักษาไว้และจะนําไปลงทุนในทรัพย์สินหลกัในอนาคต 
ทัง้นี  ้ในกรณีของการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่นัน้ ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะนําหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ดงักล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ 

3.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ หรือการออกและเสนอขายตรา
สารท่ีมีความหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และตามท่ีระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารดงักล่าว (ถ้ามี) 
ในแต่ละครัง้ อนึง่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการย่ืนคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์
เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 
45 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ 

วั น ท ี่ ก่ อ ตั ้ง ก อ งท รั ส ต์ 
และสัญญาก่อตัง้ทรัสต์มี
ผลสมบูรณ์ 

การก่อตัง้กองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เม่ือผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าท่ีในทางทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าทําสัญญาท่ีมีข้อผูกพันว่าผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะดําเนินการเพ่ือให้
กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ โดย
แลกกับการท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ของ
กองทรัสต์ 

ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 1. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทน
ระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กับทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของการ
เป็นหุ้นสว่นหรือลกัษณะอ่ืน ๆ ระหวา่งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกนั  
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2. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ทําให้บคุคลดงักล่าวมีความรับผิดในกรณีท่ีทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนีข้อง
กองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และเจ้าหนีข้องกองทรัสต์จะบงัคบัชําระหนี ้
ได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านัน้  

3. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ชําระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงิน
กําไรหลังหักค่าสํารองต่าง ๆ และสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุน
ของกองทรัสต์ท่ีปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนต่ํากว่ามลูค่าหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ในกรณี
ท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุน
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน้ ๆ 
ด้วย 

4. ไม่วา่ในกรณีใด มิให้ตคีวามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ไปในทางท่ีก่อให้เกิดผลขดัหรือแย้งกบั
ข้อกําหนดในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 

5. การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเรียกร้องเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมีสิท ธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์ คืนจาก
บุคคลภายนอกได้หากทรัสตี และ/หรือผู้ จดัการกองทรัสต์จดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ อันเป็นผลให้ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์ท่ี 
พ.ร.บ. ทรัสต์ กําหนด 

6. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินคืนทนุ ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ ในการ
คืนทุนเม่ือเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
โดยทรัสตีหรือผู้ ทําหน้าท่ีแทนทรัสตี หรือผู้ ท่ีรับมอบหมายจากทรัสตีหรือผู้ ทําหน้าท่ี
แทนทรัสตี (แล้วแต่กรณี) จะดําเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรือ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ในการคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เม่ือเลิกกองทรัสต์ ทัง้นี ้ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของ
กองทรัสต์ท่ีปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือส่วนต่ํากวา่มลูคา่หน่วยทรัสต์ 

7. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือมีการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 5 ของสญัญา 

8. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ตามกฎหมาย และดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีทรัสตี และ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 

9. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้
กําหนดไว้ในสญัญา 
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10. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้ในสญัญา 

11. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงินอ่ืนใด
เพ่ิมเติมให้แก่กองทรัสต์ หลงัจากท่ีได้ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื่นใดเพ่ิมเติมอกีสําหรับหน่วยทรัสต์ท่ีถือนัน้ 

การลงทุนของกองทรัสต์
แ ละน โยบายการ ลงทุน
ของกองทรัสต์ 

การลงทนุของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 และ
ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทัง้ตามท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมทัง้สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีคณุภาพสงู โดยเฉพาะอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
ศูนย์การค้า รวมทัง้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องหรือ
ส่งเสริมประโยชน์กับอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า อาทิ ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ 
อาคารสํานักงาน โรงแรม และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพ่ือเป็นทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั และโดยมุ่งเน้นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือมุ่งก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเน่ืองใน
ระยะยาว อีกทัง้กองทรัสต์มีจดุมุ่งหมายท่ีจะลงทนุในทรัพย์สินเพ่ิมเติมเพ่ือการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองของฐานรายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หลายแห่งในทําเลท่ีแตกตา่งกนั  รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือ
หลกัทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ก าร ไ ด้ ม าซ ึ่ งท รั พ ย์ สิ น
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 

กองทรัสต์จะมีการลงทนุโดยทางตรงและโดยทางอ้อม โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

1. การลงทุนโดยทางตรง ซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่ อได้มาซึ่งกรรมสิท ธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครอง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1 เป็นการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีการออก น .ส . 3 ก. 
1.1.2 เป็ นการได้ ม าซึ่ งสิ ท ธิก ารเช่ า  และ /ห รือสิ ท ธิก ารเช่ า ช่ วงใน

อสังหาริมทรัพย์ ท่ี มีการออกตราสารแสดงกรรมสิท ธ์ิห รือสิท ธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิ
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การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้จดัการกองทรัสต์
จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรือการเยียวยาความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบั
ตามสทิธิในสญัญาเช่า 

1.2 อสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ 
เว้นแต่ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์
อกัษรว่า การอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบ
ต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั และเง่ือนไข
การได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  

1.3 การทําสญัญาเพ่ือให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพนัใด 
ๆ ท่ีอาจมีผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายตุิธรรม
ขณ ะท่ี มีการจําห น่าย  เช่ น  ข้อตกลง ท่ี ให้สิท ธิแ ก่คู่ สัญญ าในการซื อ้
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ก่อนบุคคลอ่ืน โดยมีการกําหนดราคาไว้
แน่นอนล่วงหน้า หรือ อาจมีผลให้กองทรัสต์มีหน้าท่ีมากกว่าหน้าท่ีปกติท่ีผู้ เช่า
พงึมีเม่ือสญัญาเช่าสิน้สดุลง เป็นต้น  

1.4 อสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ท่ีขออนุญาตเสนอขาย รวมทัง้
จํานวนเงินกู้ ยืม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจลงทนุในโครงการที่ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมลูค่า
ของเงินลงทุนท่ีจะทําให้ได้มาและใช้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพ่ือ
นําไปจัดหาประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ (ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทนุ
หมนุเวียนเพียงพอเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอด
ของกองทรัสต์ด้วย 

1.5 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ี
ประสงค์จะลงทุน โดยจะต้องเป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ ลงทุน เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัย่ืนคําขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอย่างน้อย 2 รายท่ีผู้จดัการกองทรัสต์
และท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัทําคําขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ถ้า
มี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้
สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริงได้อย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ และมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้
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1.5.1 ต้องเป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต.   

1.5.2 ในกรณีท่ีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะลงทนุอยู่ในตา่งประเทศ ผู้ประเมินมลูค่า
ทรัพย์สินอาจเป็นบคุคลท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือของบคุคลซึ่งทางการหรือ
หน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอันเป็นท่ีตัง้ของอสังหาริมทรัพย์
กําหนดให้สามารถทําหน้าท่ีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบัญชีรายช่ือดังกล่าว ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สินต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึ่ง
มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นที่ตัง้
ของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(ข) เป็นบคุคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการ
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินท่ีเป็นสากล 

(ค) เป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที่มีเครือข่ายกว้างขวางในระดบั
สากล (International Firm) 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ในข้อ 1.5 นีไ้ม่ใช้กบักรณีที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่รับโอนมา
จากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ และอสงัหาริมทรัพย์นัน้ได้ผ่าน
การประเมินมลูค่าโดยชอบตามหลกัเกณฑ์ที ่กําหนดในประกาศที ่ ทจ . 
34/2559 แล้วด้วย 

1.6 อสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้มาต้องมีมลูคา่รวมกนัไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท ทัง้นี ้
ในกรณี ท่ีจํานวนเงินท่ีจะได้จากการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีประสงค์จะลงทุน ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอ่ืนเพียงพอท่ีจะทําให้ได้มาซึ่ง
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ในการได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ดงักลา่ว กองทรัสต์จะดําเนินการ
ตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

2. การลงทุนโดยทางอ้อม ซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ผ่านการถือ
หุ้นในบริษัทที่จัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อดําเนินการในลกัษณะเดียวกันกับ
กองทรัสต์ตามประกาศที ่ ทจ . 49/2555 โดยการลงท ุนดงักล ่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้  
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2.1 กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2.2 กองทรัสต์อาจให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทตามข้อ 2.1 ผ่านการถือตราสารหนี ้หรือ
การเข้าทําสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการให้กู้ ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัท
ดงักล่าวกู้ ยืมเงินเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมด้วย 

2.3 ต้องมีการประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม ทัง้
ในชัน้ของกองทรัสต์และในชัน้ของบริษัทท่ีกองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

2.3.1 การประเมินมลูค่าในชัน้ของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  1.5 ข้างต้น  โดยให้คําน ึงภาระภาษีของ
บริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น และปัจจยัอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อมด้วย 

2.3.2 การประเมินมลูค่าในชัน้ของบริษัทที ่กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น  ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 1.5 ข้างต้น 

2.3.3 มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินอื่นที่บริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นได้
ลงทุนไว้ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) ใช้มลูค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดมลูค่า
ยตุิธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
โดยอนุโลม 

(ข) ในกรณีที่หลกัเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกําหนดมลูค่า
ย ุต ิธรรมของทรัพย์ส ินใด  ให้ใช้มลูค ่าที ่เป็นไปตามหลกั
วิชาการอันเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 

2.3.4 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนีห้รือสญัญาที่ถือเป็น
การลงท ุนโดยทางอ้อม  ต้องมีการประเม ินมลูค ่าตราสารหรือ
สญัญาดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ในข้อนีด้้วย 

2.3.5 ผู้จัดการกองทรัสต์แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะทําให้ทรัสตี
และผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคมุให้บริษัทดงักล่าว
ดําเนินการให้เป็นไปในทํานองเดียวก ับหลกัเกณฑ์ที ่กําหนดไว้
สําหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหลกัโดยตรง เว้นแต่ใน
กรณีของหลกัเกณฑ์เก่ียวกับอตัราส่วนการกู้ยืมเงินตามที่กําหนดไว้
ในสญัญา จะพิจารณาเฉพาะในชัน้ของกองทรัสต์ก็ได้  
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3. กองทรัสต์อาจได้มาซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกจากทรัพย์สินหลกั โดยการลงทนุในทรัพย์สิน
อ่ืนท่ีกองทรัสต์สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 

4. กองทรัสต์ต้องไม่เข้าทําสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินหลักกับบุคคลท่ีมีลักษณะ
ดังต่อไปนี  ้หากบุคคลนัน้เองหรือบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลดังกล่าวควบคุมได้จะมีส่วน
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ เว้นแต่บุคคลดงักล่าวเป็นบริษัทท่ีมีหุ้นเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ให้พิจารณาการมีลกัษณะตามท่ีกําหนดใน
ข้อ 4.1.1  

4.1 ภายในระยะเวลา 5 ปี  ก่อนวนัยื ่นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
บุคคลดงักล่าวต้องไม่มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

4.1.1 เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในเร่ืองท่ีมีนยัสําคญั 

4.1.2 เคยถูกสํานกังาน ก .ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออก
เนื่องจากมีเหตทีุ่มีนยัสําคญัอนัควรสงสยัเกี่ยวกับกลไกการใหม่ 

บริหารจัดการในลกัษณะดงัต่อไปนี ้

(ก) อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรม โดยอาจ
มีการเอือ้ประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะทําให้
ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือได้ประโยชน์มากกว่าผู้ ถือหุ้น
รายอื่นโดยไม่สมควร 

(ข) อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยทําให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้
ตามปกติ หรือโดยทําให้บริษัทเสียประโยชน์ท่ีพึงได้รับ 

4.1.3 เคยถูกสํานกังาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์
ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตทีุ่ทําให้สงสยัเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงความเป็นจริง ไม่เพียงพอต่อการ
ตดัสินใจลงทุน หรือทําให้ผู้ลงทุนสําคญัผิด ซึ่งมีลกัษณะเป็นการ
ปกปิดอําพราง หรือสร้างข้อมลูที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการ
ดําเนินการท่ีมีนัยสําคัญ 

4.1.4 เคยถอนคําขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ โดยไม่มีการ
ชีแ้จงเหตุสงสยัตามข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 ต่อสํานกังาน หรือโดย
มีการชีแ้จงแต่ไม่แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตผุลอย่างสมเหตสุมผลที่
จะหกัล้างข้อสงสัยตามข้อ 4.1.2 หรือข้อ 4.1.3 นัน้ 
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4.2 ภายในระยะเวลา10 ปีก่อนวนัยื ่นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
บุคคลดงักล่าวเคยต้องคําพิพากษาถึงที่สดุให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ เฉพาะในมลูเหตเุนื ่องจากการดําเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง 
ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตทีุ่ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทัง้นี ้ไม่
ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

4.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมลูเหตเุนื่องจากการดําเนินงานที่มีลกัษณะ
หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตทีุ่ทําให้เกิดความเสียหายในวง
กว้าง ทัง้นี ้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

4.4 เป็นบุคคลท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าเป็นการจดัรูปแบบเพ่ือให้บุคคลท่ีมีลกัษณะ
ตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 หลีกเล่ียงมิให้สํานกังาน ก .ล.ต. ใช้หลกัเกณฑ์
การพจิารณาตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หรือข้อ 4.3 กบับคุคลท่ีมีลกัษณะดงักล่าวนัน้ 

วธิ ีการได้มาซ ึ่งทรัพย์สนิ
หลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) 

ก่อนการได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกัแตล่ะครัง้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินหลกัและอุปกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมลูด้านการเงินและกฏหมาย เป็นต้น เพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง โดยในกรณีท่ีเจ้าของ ผู้ให้
เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่าหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยง
กันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินให้
ความเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วด้วย 

1.1  ประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัอย่างน้อยตามท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะท่ีเป็น
การเช่าช่วง จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเส่ียงหรือการเยียวยาความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิ
ในสญัญาเช่า  

2. การได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติม ต้องมีเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

2.1 ในด้านสาระของรายการ เป็นธรุกรรมท่ีเข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันีแ้ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2.1.2 เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ 

2.1.3 ท่ีเป็นธรรมสมเหตสุมผลและใช้ราคา  

2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ใน
อตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 
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2.1.5 ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจเข้าทําธรุกรรมนัน้ 

2.2 ในด้านระบบในการอนมุติั ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดงัต่อไปนี ้

2.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

2.2.2 ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 10 ของ
มูล ค่าท รัพย์ สินรวมของกองทรัสต์ขึ น้ ไป  ต้องได้ รับอนุมั ติจาก
คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

2.2.3 ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซึง่ทรัพย์สินหลกัท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ร้อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 การคํานวณมลูค่าของทรัพย์สินหลกัในข้อนี ้ให้คํานวณตามมลูค่าการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงการท่ีทําให้กองทรัสต์พร้อมจะ
หารายได้ ซึง่รวมถงึทรัพย์สินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการนัน้ด้วย 

2.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี  หรือการขอมติ ท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการจัดเตรียมเอกสารขอความเห็นชอบ
หรือหนังสือเชิญประชุม แล้วแต่กรณี โดยจะต้องแสดงความเห็นของ
ตนเก่ียวกับลกัษณะธุรกรรมท่ีเป็นไปตามข้อ 2.1 พร้อมทัง้เหตุผลและ
ข้อมลูประกอบท่ีชดัเจน 

2.3.2 ทรัสตีมีหน้าท่ีในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือให้ความเห็น
เก่ียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 

นโยบายการลงทนุใน
ทรัพย์สนิอ ื่น  

1. กองทรัสต์อาจมีการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืน โดยจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

1.1 ประเภทของทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ จะต้องเป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 3 
ด้านลา่งนี ้

1.2 อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืนจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินของกองทนุรวมทัว่ไปซึ่ง
ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  
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1.3 ในกรณีท่ีลกูหนีต้ามตราสารท่ีกองทรัสต์ลงทนุผิดนดัชําระหนี ้หรือมีพฤติการณ์
วา่จะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ใน
เร่ืองเดียวกนัท่ีกําหนดไว้สําหรับกองทนุรวมทัว่ไปท่ีออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 
โดยอนโุลม  

2. ขอบเขตประเภททรัพย์สินอื่นท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ 

2.1 พนัธบตัรรัฐบาล 

2.2 ตัว๋เงินคลงั 

2.3 พนัธบตัรหรือหุ้นกู้ ท่ีรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็น
ผู้ออก และมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ คํา้ประกันต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจํานวน
แบบไม่มีเง่ือนไข 

2.4 เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 

2.5 บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก โดยไม่มีลกัษณะของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 

2.6 ตั๋วแลกเงินห รือตั๋วสัญญาใช้ เงิน ท่ีธนาคาร  บ ริษัทเงินทุน  หรือบ ริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล หรือผู้ คํา้ประกัน โดยไม่มี
ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ทัง้นี  ้การรับรอง รับอาวัล หรือคํา้
ประกนั แล้วแต่กรณี ตามข้อนี ้ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน 
หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข 

2.7 หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา
สารแห่งหนี ้หรือกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนีห้รือเงิน
ฝาก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้

2.7.1 เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูล
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นของหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้
ขายสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ห รือ เป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุน รวม
ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิก
ของ World Federation of Exchanges (WFE) 

2.7.2 กองทุนรวมต่างประเทศนัน้มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท
และชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

2.7.3 กองทนุรวมต่างประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
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2.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น 
ทัง้นี ้เฉพาะท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

2.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ท่ีจดัตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ไม่วา่กองทรัสต์นัน้จะจดัตัง้ในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้นี ้ต้อง
มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

2.9.1 Real Estate Investment Trust นัน้จดัตัง้ขึน้สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และ
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานท่ีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

2.9.2 มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้ นสามัญของ
บริษัทท่ีมีรายช่ืออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซือ้ขาย
หลักท รัพ ย์ ท่ี เป็ นสมาชิกของ  World Federation of Exchanges 
(WFE) หรือหุ้ นสามัญของบริษัทท่ีมีลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับ
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2.9.3 มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซือ้คืนโดยผู้ ออกตรา
สาร 

2.10 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีท่ีทําสญัญาโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกัน
ความเส่ียงของกองทรัสต์ 

2.11 ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด   

3.  การลงทุนในหุ้ นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ 

กองทรัสต์สามารถลงทนุในหุ้นของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เช่า และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ได้ เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปนี ้

3.1 สญัญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ และ 

3.2 เป็นการลงทุนในหุ้นท่ีให้สิทธิพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการอนุมตัิการดําเนินงาน
บางประการของนิติบคุคล (Golden Share) ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของ
นิติบคุคลนัน้ ไม่เกิน 1 หุ้น 
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การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

1. กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัได้โดยการให้เช่า การให้เช่า
ช่วง หรือการให้ใช้ หรือการให้บริการในทํานองเดียวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวด้วย และห้ามมิให้ดําเนินการใน
ลักษณะใดท่ีเป็นการใช้กองทรัสต์เพ่ือประกอบธุรกิจอื่นท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถ
ดําเนินการได้เองโดยตรง เช่น ธรุกิจโรงแรม หรือธรุกิจโรงพยาบาล เป็นต้น   

2. กองทรัสต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลท่ีจะนํา
อสังหาริมทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้เอง เช่น 
ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมีข้อตกลงท่ีให้กําหนดค่าเช่า
ส่วนใหญ่ เป็นจํานวนท่ีแน่นอนไว้ล่วงหน้า  และหากจะมีส่วนท่ี อ้างอิงกับผล
ประกอบการของผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วง จํานวนเงินค่าเช่าสูงสุดท่ีอ้างอิงกับผล
ประกอบการนัน้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าเช่าท่ีกําหนดไว้แน่นอน
ลว่งหน้า 

3. กองทรัสต์จะไม่ให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลท่ีมีเหตุอันควร
สงสยัว่าจะนําอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจท่ีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้จะจดัให้มีข้อตกลงเพ่ือให้กองทรัสต์สามารถเลิก
สัญญาเช่า  และ /หรือเช่าช่วงได้หากปรากฏว่าผู้ เช่า  และ /หรือผู้ เช่ าช่วงนํา
อสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว 

4. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อ
การจัดหารายได้ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประกันภัยท่ีเพียงพอตลอดระยะเวลาท่ี
กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกัด้วย ซึง่การประกนัภยันีอ้ย่างน้อยต้องครอบคลมุถึง
การประกันวินาศภยัท่ีอาจเกิดขึน้กับอสงัหาริมทรัพย์ และการประกันภยัความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการ
ดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์  

5. การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ท่ีได้รับมอบหมาย
จากทรัสตีซึง่ได้รับการแต่งตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของทรัสตีและผู้จดัการ
กองทรัสต์ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ในการนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
หลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย
รายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลัก  การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวจะ
ดําเนินการโดยทรัสตี โดยจะเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาอื่น
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ใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและ
เง่ือนไขใด ๆ ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั ทรัสตี
จะกระทําได้เม่ือได้ตกลงร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีท่ีคู่สญัญาไม่
สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพ่ือหาข้อยุติ โดยให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีระบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์  

การกู้ยืมเงินและก่อภาระ
ผูกพ ันใดๆ  แก่ทรัพย์สนิ
ของกองทรัสต์ 

1. กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัได้โดยจะต้องเป็นการกู้ ยืมเงินหรือก่อ
ภาระผูกพันเพ่ือการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึง
เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

1.2 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

1.3 ลงทนุในทรัพย์สินอ่ืนใด ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั 

1.4 บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

1.5 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและมีความ
พ ร้อม ท่ีจะใช้หาผลประโยชน์  รวมถึ งการป รับป รุงภาพลักษณ์ ของ
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

1.6 ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึง่สงัหาริมทรัพย์หรืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการ
เช่าหรือสิทธิครอบครองให้อยู่ ในสภาพดีและมีความพร้อมท่ีจะใช้หา
ผลประโยชน์ 

1.7 ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์ 
หรือท่ีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองเพ่ือประโยชน์ในการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

1.8 เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์  

1.9 ชําระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

1.10 ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมเพ่ือนําไปชําระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันฉบับเดิม 
(Refinance) 

1.11 ปรับโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ 
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1.12 ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ/หรือป้องกันความ
เส่ียงทางด้านอตัราดอกเบีย้อนัเน่ืองมาจากการกู้ ยืมเงินหรือออกตราสารหนี ้

1.13 เหตุจําเป็นอ่ืนใดท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ผู้ จดัการกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงินโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เป็นสําคญั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิ
การเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงินเพื่อวตัถุประสงค์ตามที่
กําหนดไว้ในข้อ 1.5 ข้อ 1.6 หรือข้อ 1.7 ข้างต้น ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องคํานึงถึง
กําหนดเวลาเช่าท่ีเหลืออยู่ตามสญัญาเช่าด้วย 

2. กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้โดย
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การกู้ ยืมเงิน ขอสินเช่ือ เบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน 
ทัง้ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันภยัซึ่งจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายเก่ียวข้องกับประกันภัย  และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้
หลักประกันในการชําระเงินกู้ ยืมดงักล่าวด้วย นอกจากนี ้กองทรัสต์อาจทํา
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือซือ้ขายตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (Derivative 
Product) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปล่ียน และ/
หรืออตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทัง้จํานวนหรือบางส่วน เช่น 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรือสญัญา
แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็นต้น  

2.2 กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใด  ๆ แก่ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่ง
หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใด
ท่ีมีความหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ดงันี ้

2.2.1 การกู้ ยืมเงิน ขอสินเช่ือ เบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบคุคล หรือสถาบนั
การเงิน ทัง้ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริษัท
ประกันภัยซึ่งจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายเก่ียวข้องกับประกันภัย และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัในการชําระเงินกู้ ยืมดงักล่าว
ด้วย นอกจากนี ้กองทรัสต์อาจทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือซือ้
ขายตราสารอนพุนัธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพ่ือป้องกนั
ความเสี่ยงของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตรา
ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้จากการกู้ ยืมเงินไม่ว่าทัง้จํานวนหรือบางส่วน เช่น 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) 
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หรือสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็น
ต้น หรือ 

2.2.2 การออกตราสาร การออกตราสารหนี ้ไม่ว่าระยะสัน้และระยะยาว 
เพ่ือจําหน่ายให้แก่ผู้ ลงทุนทัง้ประเภทบุคคลและสถาบันตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี
เก่ียวข้อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัท่ีเก่ียวข้องกบั
การออกตราสารดงักลา่วด้วย  

 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน 
เปล่ียนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ ยืม
เงินหรือก่อภาระผูกพันตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าท่ีไม่ขัดกับ
กฎหมายและสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทรัสต์นําทรัพย์สนิหลกัของ
กองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ ยืม ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินหลกัประกัน
ให้แก่ผู้ ให้กู้ รายเดิมจากหลักประกันท่ีมีอยู่แล้วตามวิธีการในข้อ 9.2 นี  ้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 ทัง้นี  ้ทรัสตีจะเป็นผู้ ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทําสัญญาเพ่ือกู้ ยืมเงิน 
เปล่ียนแปลง หรือก่อภาระผูกพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรืออาจมอบอํานาจ
ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตามสัญญาดงักล่าวแทนได้ ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การกู้ ยืมเงิน เปล่ียนแปลง หรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงักล่าว 
ทรัสตีจะกระทําได้เม่ือได้ตกลงร่วมกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีท่ี
คู่สัญญาไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะจัด
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือหาข้อยติุ โดยให้ผู้จดัการกองทรัสต์ดําเนินการจดัประชุม
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีระบไุว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ 

3. การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่กระทําด้วยวิธีการใด ต้องไม่มีลกัษณะ ดงันี ้

3.1 มีข้อตกลงและเง่ือนไขทํานองเดียวกบัข้อกําหนดของหุ้นกู้ ท่ีให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือมี
การเลกิบริษัท (perpetual bond) 

3.2 ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น 

3.3 มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีเข้าลกัษณะท่ีครบถ้วนดงันี ้
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3.3.1  ให้สิทธิลูกหนีใ้นการชําระหนีคื้นก่อนกําหนด (callable) หรือให้สิทธิ
กองทรัสต์ในการเรียกให้ลกูหนีชํ้าระหนีค้ืนก่อนกําหนด (puttable) 

3.3.2 กําหนดดอกเบีย้หรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราท่ีผัน
แปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อ่ืน 

3.3.3 ไม่มีการกําหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกับ
ปัจจยัอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม 

3.4 มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

4.  ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการกู้ ยืมเงิน ให้มูลค่าการกู้ ยืมไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่าง
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดงักลา่วไม่ได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ่มเติม 

4.1 ร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 

4.2. ร้อยละ 60 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็น
อนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ล่าสดุท่ีได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนั
กู้ยืมเงิน 

การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสญัญา
ไม่ว่าในรูปแบบใดท่ีมีความมุ่งหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลักษณะเป็นการ
กู้ ยืมเงิน 

5.  การก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับ
การบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก่อภาระผูกพันซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการทําข้อตกลงหลักท่ีกองทรัสต์สามารถ
กระทําได้ตามข้อกําหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 และกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันการชําระเงิน
กู้ยืมตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

2. การก่อภาระผูกพันท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเร่ืองปกติในการทํา
ธรุกรรมประเภทนัน้ 

การจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของกําไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ 
และจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วนัสิน้รอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแต่กรณี ยกเว้นในปี 2560 ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่มี
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์อาจ
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พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงื่อนไขในข้อนีใ้นปี 2561  

กําไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วตามข้อนี ้ให้หมายถึงกําไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัต่อไปนี ้

(1) การหักกําไรท่ียังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการ
สอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วย
รายการอ่ืนตามแนวทางของสํานกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงิน
สดของกองทรัสต์ 

(2) การหกัด้วยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัจากการ
กู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนงัสอืชีช้วน หรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี แล้วแตก่รณี 

2. ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

3. ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลา
ดงักล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรัพย์ 

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชีหรือรอบปีบญัชีใดมีมูลค่าต่ํากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท 
ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้และให้ยกไป
จ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ี
กําหนดไว้ 

6. สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้  

7. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสดัส่วนการ
ถือหน่วยของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่วนท่ีเกิน
หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัส่วนการถือ
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หน่วยทรัสต์ 

8. ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน และ
อัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และ
แจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9. ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามช่ือและท่ี
อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

10. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุ
ความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์
ของกองทรัสต์ 

การจาํกัดสทิธ ิในการรับ
ประโยชน์ตอบแทน การ
จัดการกับประโยชน์ตอบ
แทน และสิทธ ิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ 

1. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี 
ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ลงทุนต่างด้าวต้องเป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ 
หรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นัน้กําหนดสัดส่วนการลงทุนของ ผู้
ลงทุนต่างด้าวไว้ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผู้ ลงทุนต่างด้าวให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ  หรือข้อกําหนดนัน้ด้วย ในกรณี ท่ีกองทรัสต์ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง
กบัอสงัหาริมทรัพย์นัน้มีการกําหนดสดัส่วนการลงทนุของผู้ลงทนุต่างด้าวไว้แตกต่าง
กนั ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัสรรหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นท่ีกําหนดไว้ตํ่าสดุของบรรดา
กฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนัน้ 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามข้อ 1. หรือ
ข้อ 2. ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้าถึง
ข้อจํากัดสิทธิเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับผลประโยชน์ตอบแทน
ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 
วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้จดัการกองทรัสต์รู้หรือควรรู้ถงึเหตดุงักลา่ว 

4. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่
เป็นไปตามข้อ 1. หรือข้อ 2. จะมีข้อจํากดัสิทธิในการรับผลตอบแทน โดยจะไม่มีสิทธิ
ในการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้เฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าอตัรา
หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่าย
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แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอ่ืนตามสดัส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์  

5. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงัต่อไปนีมี้ข้อจํากดัสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดในตามข้อ 1. หรือข้อ 2. เฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

5.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 

สทิธ ิหน้าท ี่และความ
รับผิดชอบของทรัสต  ี

1. ทรัสตีต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับอนุญาตจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ทัง้นี ้ระหว่างการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นทรัส
ตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัว่าทรัสตีขาดความเป็นอิสระตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักล่าวต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. พร้อมทัง้แสดงมาตรการท่ีสมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้ว่าจะทําให้ทรัสตี
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีปรากฏข้อเท็จจริง
ดงักล่าว และให้ดําเนินการตามมาตรการท่ีแสดงไว้นัน้ เว้นแต่สํานกังาน ก.ล.ต. จะมี
คําสัง่เป็นอย่างอ่ืน 

2. ทรัสตีต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สจุริตเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผู้ลงทนุ (ถ้ามี) และต้องไม่
มีข้อจํากดัความรับผิดของทรัสตีในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่ว 

3. ทรัสตีมีหน้าท่ีติดตามดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) 
ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

4. ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครัง้ และให้ความเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติว่า เป็นกรณีท่ีเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ และหากมีการขอมติท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพ่ือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรัสตีต้องตอบข้อซักถามและให้
ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ หรือทักท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการ
ดําเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระทําได้ ในกรณีท่ีการดําเนินการนัน้ไม่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5. ทรัสตีมีหน้าท่ีบังคับชําระหนีห้รือดูแลให้มีการบังคับชําระหนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามข้อ
สญัญาระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลอ่ืน  
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6. ทรัสตีมีหน้าท่ีเข้าจดัการกองทรัสต์ในกรณีท่ีไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตท่ีุทําให้
ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศท่ี กร. 14/2555 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

7. ทรัสตีมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ี กร. 
14/2555 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

8. ทรัสตีมีหน้าท่ีบริหารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของกองทรัสต์
นอกจากทรัพย์สินหลกั รวมทัง้ดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การบริหารทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลักเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดการ
กองทรัสต์ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลกัแทนทรัสตี 

9. ทรัสตีมีหน้าท่ีในการแก้ไขสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ตามคําสัง่ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

10. ห้ามทรัสตีนําหนีท่ี้ตนเป็นลูกหนีบุ้คคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นทรัสตี ไปหักกลบลบหนีก้ับหนี ท่ี้บุคคลภายนอกเป็นลูกหนีท้ รัส ตีอันสืบ
เน่ืองมาจากการจัดการกองทรัสต์ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดในข้อนี ้ให้การ
กระทําเช่นนัน้เป็นโมฆะ 

11. ในกรณีท่ีทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่าง ๆ กบับคุคลภายนอกให้ทรัสตีแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อกัษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทําในฐานะทรัสตี และ
ต้องระบใุนเอกสารหลกัฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนัน้ให้ชดัแจ้งว่าเป็นการกระทํา
ในฐานะทรัสตี 

12. ให้ทรัสตีจัดทําบญัชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอ่ืน ๆ ของทรัสตี 
ในกรณีท่ีทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
กองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทัง้นี ้โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัด้วย และในการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตวัของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นท่ีทรัส
ตีครอบครองอยู่ และในกรณีท่ีทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องแยก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกนัด้วย 

13. ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 12. จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ปะปนอยู่กบัทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สิน
ใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ีเป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้
สนันิษฐานดงันี ้ 

13.1 ทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์  
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13.2 ความเสียหายและหนีท่ี้เกิดจากการจัดการทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นัน้เป็น
ความเสียหายและหนีท่ี้เป็นส่วนตวัของทรัสตี 

13.3 ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจัดการทรัพย์สินท่ีปะปนกันอยู่นัน้ เป็นของ
กองทรัสต์ ทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่ ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินท่ีถกูเปลี่ยน
รูปหรือถกูเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่นัน้ด้วย 

14. ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 12. จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่ละ
กองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานว่า
ทรัพย์สินนัน้ รวมทัง้ทรัพย์สินท่ีถูกเปลี่ยนรูปหรือถกูเปล่ียนสภาพไปจากทรัพย์สินนัน้
และประโยชน์ใด ๆ หรือหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ
กองทรัสต์แต่ละกองตามสดัส่วนของทรัพย์สินท่ีนํามาเป็นต้นทนุท่ีปะปนกนั 

15. การจดัการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจดัการ
กองทรัสต์มิได้ เว้นแต่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

15.1 สญัญาก่อตัง้ทรัสต์กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

15.2 การทําธุรกรรมท่ีมิใช่เร่ืองท่ีต้องทําเฉพาะตวัและไม่จําเป็นต้องใช้วิชาชีพเย่ียง 
ทรัสตี  

15.3 การทําธุรกรรมท่ีโดยทั่วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีท รัพย์สินและ
วตัถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึง
กระทําในการมอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการแทน  

15.4 การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือการ
ปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้ อื่นดําเนินการ
ได้ 

15.5 กรณีอ่ืนใดท่ีผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการตามท่ีกําหนด
ไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศ
ท่ี กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีคณะกรรมการ 
ก .ล .ต . ประกาศกําหนดให้มอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดการแทน  หรือมี
ข้อกําหนดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกําหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ ในกรณีท่ีทรัสตีฝ่าฝืน
บทบัญญัติข้างต้น ให้การท่ีทําไปนัน้ผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์ 

16.  ในกรณีท่ีทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 15. ทรัสตีต้อง
เลือกผู้ รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวงั รวมทัง้ต้องกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการจดัการแทนอย่างเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความเอาใจใส่ โดย
ต้องกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเก่ียวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑ์ท่ี
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กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กข. 1/2553 เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผู้
ลงทนุ และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี ดงันี ้

16.1 การคัดเลือกผู้ ท่ีสมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้าน
ระบบงานและบุคลากรของผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทาง
ผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและกองทรัสต์  

16.2 การควบคมุและประเมินผลการปฏิบติัของผู้ ได้รับมอบหมายงาน 

16.3 การดําเนินการของทรัสตีเม่ือปรากฏว่าผู้ ท่ีได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมท่ีจะ
ได้รับมอบหมายงานอีกต่อไป  

ทัง้นี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบติัของทรัสตี
ในกรณีดงักลา่วได้ 

17. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนท่ีทรัสตีรายใหม่เข้า
รับหน้าท่ี มีการจัดการกองทรัสต์ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการ
เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายท่ีต้องรับผิด และติดตามเอาทรัพย์สินคืนจาก
บุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้จะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรือไม่ 
และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถกูเปล่ียนรูปหรือถกูเปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สิน
อย่างอ่ืนก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้
หรือไม่มีเหตอุนัควรรู้วา่ทรัพย์สินนัน้ได้มาจากการจดัการกองทรัสต์โดยมิชอบ 

18. ในการจดัการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 
15. หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้กับบุคคลภายนอก
ด้วยเงินหรือทรัพย์สินท่ีเป็นสว่นตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอนัสมควร 
ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์
กําหนดไว้ให้การชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้เป็นภาระของทรัสตี 

สิทธิท่ีจะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิท่ีทรัสตีมีอยู่ก่อน
ผู้ รับประโยชน์และบุคคลภายนอกท่ีมีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และ
เป็นสิทธิท่ีอาจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จําต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีท่ีมี
ความจําเป็นต้องเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพ่ือให้มีเงินหรือ
ทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักล่าวได้แตต้่องกระทําโดยสจุริต 

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้ มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบติัเก่ียวกบัการชําระเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีเป็นส่วนตวัของทรัสตีให้กับบุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการ
ใช้สทิธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้ 
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19. ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 18. จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนีท่ี้มีอยู่ต่อกองทรัสต์จน
ครบถ้วนแล้ว เว้นแตเ่ป็นหนีท่ี้อาจหกักลบลบหนีก้นัได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 

20. ในกรณีท่ีทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือ
พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีท่ีมีความจําเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตี
อาจขอความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอ่ืน
ให้ต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ก็ได้ และหากทรัสตีได้จัดการตามท่ี
ได้รับความเห็นชอบนัน้ด้วยความสจุริตและเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์แล้ว 
ทรัสตีไม่จําต้องรับผิด 

21. ทรัสตีต้องดูแลให้สัญญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระสําคญัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
โดยในกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ให้ทรัสตีดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

21.1 ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตามวิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

21.2 ในกรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบับนีไ้ม่เป็นไปตามข้อ 
21.1 ให้ทรัสตีดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพ่ือดแูลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

21.3 ในกรณี ท่ีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการ
กองทรัสต์ท่ีออกตาม  พ .ร.บ . หลักทรัพย์  และพ .ร.บ . ทรัสต์ มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดังกล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการเพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้
หรือตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่  

22. ทรัสตีต้องติดตาม ดแูล และตรวจสอบให้ผู้จดัการกองทรัสต์หรือผู้ รับมอบหมายราย
อ่ืน (ถ้ามี)  ดําเนินการในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรั สต์ฉบบั
นีแ้ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การติดตาม ดแูล และตรวจสอบ ให้หมายความรวมถึงการ
ทําหน้าท่ีดงัตอ่ไปนีด้้วย 

22.1  การดแูลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ตัง้อยู่ เว้น
แตเ่ป็นกรณีตามข้อ 24  
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22.2  การติดตามดแูลและดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการ
แตง่ตัง้ผู้ รับมอบหมายรายใหม่  

22.3  การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

22.4  การควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

22.5  การแสดงความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพ่ือกองทรัสต์
ของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการขอ
มติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทนุ หรือ
เม่ือสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

23. ในกรณีท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ให้ทรัสตีจัดทํารายงานเสนอต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัทําการนับ
แตรู้่หรือพงึรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว และดําเนินการเพ่ือแก้ไข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ตามท่ีเห็นสมควร  

24. ในกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีเข้าจดัการกองทรัสต์
ตามความจําเป็นเพ่ือป้องกนั ยบัยัง้ หรือจํากดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจัดให้มีผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ ทรัสตีท่ีเข้าจัดการกองทรัสต์จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดการ
กองทรัสต์แทนในระหวา่งนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้บคุคลท่ีได้รับมอบหมายดงักล่าวจะต้องปฏิบติั
ตามขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

25.  ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ท่ีตนทําหน้าท่ีเป็นทรัสตี หากต้องมี
การออกเสียงหรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและตัง้อยู่บนหลักแห่งความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือ
กระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดงักล่าว 

26. ทรัสตีต้องจัดให้มีการจัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้นาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ดําเนินการแทนได้ การจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรค
หนึง่ ต้องมีรายการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี ้
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26.1  รายละเอียดทัว่ไป ประกอบด้วย 

26.1.1  ช่ือผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี 

26.1.2  จํานวนหน่วยทรัสต์ มลูค่าท่ีตราไว้ ทุนชําระแล้ว และวนั เดือน ปี ท่ี
ออกหน่วยทรัสต์ 

26.1.3  ข้อจํากดัในเร่ืองการโอน (ถ้ามี) 

26.2 รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้วย 

26.2.1 ช่ือ นามสกลุ สญัชาต ิและท่ีอยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

26.2.2 เลขท่ีหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีถือ 

26.2.3 วนั เดือน ปี ท่ีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

26.2.4 วนั เดือน ปี ท่ียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้า
มี) 

26.2.5 เลขท่ีคําร้องขอให้เปล่ียนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 

26.2.6 การจํานําเพิกถอนจํานอง/ การอายดั/ ปลดอายดัหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 

27. ทรัสตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่การจดัทําหลกัฐานตามระบบ
ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

27.1 มีข้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐาน
แสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ 
และบคุคลอ่ืนได้  

27.2 มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี 
ผู้จัดการกองทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถติดตอ่กบับคุคลเหลา่นัน้ได้ 

27.3 มีข้อมลูท่ีแสดงว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ได้ และในกรณีท่ีมีข้อจํากัดสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุข้อจํากัดสิทธิ
เช่นวา่นัน้ไว้ให้ชดัเจน 

28. ภายใต้บังคับของข้อ 27. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าท่ีสญูหาย ลบ
เลือน หรือชํารุดในสาระสําคญั ทรัสตีต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลกัฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร 
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ผู้จ ัดการกองทรัสต์และ
หน้าท ี่ของผู้จ ัดการ
กองทรัสต์ 

1. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเป็นผู้ มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ จดัการกองทรัสต์ ตามประกาศท่ี สช. 
29/2555 กําหนด 

2. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ในส่วนท่ีเป็นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ ยืมเงิน 
เปล่ียนแปลงและก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทําสญัญา และ
การดําเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือกองทรัสต์ รวมทัง้การจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของ
กองทรัสต์ และการนําส่งข้อมลูให้แก่ทรัสตีซึง่รวมถึงข้อมลูตามท่ีกําหนดในมาตรา 56 
และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ และภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไข
เท่าท่ีสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ระบไุว้  

3. ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนรับดําเนินการในงานท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของตนแทนตนได้ โดยต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้ รับดําเนินการ
ดงักล่าวในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องคดัเลือกผู้ รับดําเนินการ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวงั รวมทัง้กํากับและตรวจสอบการดําเนินการของผู้ รับ
ดําเนินการด้วย โดยการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนนัน้จะต้องไม่ขดัหรือ
แย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างมีนยัสําคญั  

4. ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีท่ีเป็นการ
เบิกจ่ายจากบญัชีดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้วงเงินท่ีได้รับการอนมุตัิจากทรัสตี 
และให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัทําและจดัส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพ่ือให้ทรัส
ตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วและสัง่จ่ายได้ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ นบั
จากวนัท่ีผู้จดัการกองทรัสต์จดัสง่รายงานดงักล่าวให้แก่ทรัสตี 

5. เม่ือมีการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในลักษณะท่ีเช่ือว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม   

6. ในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลกัการดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ ด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ และมติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 
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6.2 ดํารงเงินทนุให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึน้
จากการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างตอ่เน่ือง 

6.3 เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมลูท่ีมีความสําคญัและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ
ในการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสื่อสารได้อย่างชดัเจน 
ไม่บดิเบือน และไม่ทําให้สําคญัผิด 

6.4 ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่
เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือทําให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์ 

6.5 ปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และใน
กรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องดําเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้
ลงทนุได้รับการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

6.6 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ
ประกอบวิชาชีพท่ีกําหนดโดยสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม 
และไม่สนับสนุน สัง่การ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบัติฝ่าฝืน
กฎหมายหรือข้อกําหนดดงักล่าว 

6.7 ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหน้าท่ีของทรัสตี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมี
นยัสาํคญั หรือข้อมลูอ่ืนท่ีควรแจ้งให้ทราบ 

7. ในการทําธุรกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนีด้้วย 

7.1  ดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการ
เข้าทําสญัญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือกองทรัสต์เป็นไปอย่างถกูต้อง
และมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

7.2 ดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไป
อยา่งเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

7.2.1 การประเมินความพร้อมของตนเองในการบ ริหารการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุน
เพ่ิมเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพ่ือกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี 
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7.2.2 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบ
ทาน (การทํา Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมิน
ความเส่ียงด้านต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ 
พร้อมทัง้จัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี ้ความเสี่ยง
ดงักล่าว ให้หมายความรวมถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาหรือ
ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการ
ก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ได้ เป็นต้น 

8. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามท่ีกําหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ 

9. ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกบัการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องแต่งตัง้ท่ี
ปรึกษาท่ีไม่มีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา แต่เม่ือ
ปรากฏว่าท่ีปรึกษาดงักล่าวเป็นผู้ มีส่วนได้เสียให้ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

9.1  ดําเนินการให้ท่ีปรึกษาแจ้งการมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา  

9.2 มิให้ท่ีปรึกษาผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เข้าร่วมพจิารณาในเร่ืองนัน้ 

10. ให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้จดัทําและรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศท่ี ทจ. 
51/2555 และประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม และส่งรายงาน
ดงักล่าวต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ดงันี ้ 

10.1 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามแบบ 56-
REIT 

10.2 งบการเงินของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี  

10.3 รายงานประจําปี โดยมีข้อมลูอย่างน้อยตามท่ีได้กําหนดไว้ในประกาศท่ี ทจ .
51/2555 

10.4 รายงานข้อมูลเก่ียวกับกองทรัสต์ ได้แก่ รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ รายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และใน



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

สว่นท่ี 2 หน้า 9 - 36 

กรณีท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้
จัดทําและส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ด้วย 
รายงานมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการลดทนุชําระแล้ว 

11. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/
หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึง ทรัสตี หรือผู้ ท่ีรับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการใน
ฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ซึ่งนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาต
การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นผู้ ท่ีตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการแทนในฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ใน
เบือ้งต้น ภายหลงัจากท่ีได้มีการก่อตัง้กองทรัสต์ ทรัสตีจะแต่งตัง้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้
เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทัง้นี  ้นายทะเบียนหน่วยทรัสต์มีหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ี
กฎหมายหลกัทรัพย์และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ ดงันี ้ 

1. การออกใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะดําเนินการให้
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จดัทําใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์
และบุคคลอ่ืนได้ โดยในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออก
ใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดง
สิทธิในหน่วยทรัสต์เก่าท่ีสูญหาย ลบเลือน หรือชําระในสาระสําคัญ นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร ทัง้นี ้นายทะเบียนจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ (ถ้ามี) จากการดําเนินการตามคําร้องขอของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วได้ตามจริง 

2. การจดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
เป็นผู้ จดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ี กร .14/2555 
และประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. การโอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์จะต้องแจ้ง
ความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์ไปนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยกรอกรายละเอียด
ให้ครบถ้วนในคําร้องขอการโอนหน่วยทรัสต์ท่ีลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทัง้
แนบเอกสารประกอบการโอนหน่วยทรัสต์ตามท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะกําหนด 
การโอนหน่วยทรัสต์ให้มีผลบงัคบัและได้รับการรับรองเม่ือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
บันทึกรายช่ือผู้ รับโอนในทะเบียนหน่วยทรัสต์เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 
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กรณีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ผู้ โอนจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้า
มี) ตามท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์กําหนด 

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการโอนหน่วยทรัสต์จะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดถือหน่วยทรัสต์เกิน
ข้อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิ
ปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีท่ีการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไป
ตามอตัราท่ีกําหนดในข้อจํากดัในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์หรือจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์จะต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ ทัง้นี  ้ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานอง
เดียวกนั 

หมายเหตุ: ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิได้จากร่างสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ท่ีแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสือ
ชีช้วนการเสนอขายหลกัทรัพย์เพ่ือการแปลงสภาพ นอกจากนี ้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบัลงนามอาจมีข้อมลูท่ีแตกต่างจากร่าง
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบันี ้

อนึง่ การบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

9.6 ช่องทางท ี่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดสูาํเนาสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดสูําเนาสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ท่ีผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลาทําการ
ของผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตี 
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10. ผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

10.1 ข้อมูลท ั่วไป   

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ซึง่จะทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัท
จํากดัซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 โดยมีทนุจดทะเบียนซึ่งเรียกชําระแล้ว 10 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท มีวตัถุประสงค์หลักเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
บริหารจดัการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ และมี CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดัการกองทรัสต์ 
เป็นจํานวนร้อยละ 99.9997 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด โดยมีสรุปข้อมูลสําคญัของผู้ จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตาม
ตารางดงัต่อไปนี ้

ชื่อผู้จ ัดการกองทรัสต์ บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั  

ที่ต ัง้สาํนักงานใหญ่ เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560104638 

โทรศพัท์ 02-667-5555 ต่อ 1660 

ทนุจดทะเบียน  10 ล้านบาท 

ทนุชาํระแล้ว 10 ล้านบาท 

จาํนวนหุ้นท ี่ออกและเรียกช ําระแล้ว 1,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท 

ลักษณะและขอบเขตการดาํเนินธ ุรกจิ ทํ าห น้ า ท่ี เป็ นผู้ จั ด ก ารก อ งท รัส ต์ ขอ งท รัส ต์ เพ่ื อ การล งทุ น ใน
อสงัหาริมทรัพย์  

ผู้ถอืห ุ้นใหญ่  
(สัดส่วนการถือห ุ้น) 

CPN  
(ร้อยละ 99.9997) 

รายชื่อกรรมการ   1. นายชาล ีมาดาน 
2. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ สองคนลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
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10.2 ผู้ถอืห ุ้นของผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

10.2.1 ผู้ถอืห ุ้นของผู้จ ัดการกองทรัสต์ ณ วันที่ 27 มถิุนายน 2560 มดีงันี ้

รายชื่อ  จาํนวนหุ้นท ี่ถ ือ  (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. CPN 999,997 99.9997 

2. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 1 0.0001 

3. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 1 0.0001 

4. นายชนวฒัน์ เอือ้วฒันะสกลุ 1 0.0001 

รวม 1,000,000 100.0000 

 
10.2.2 กลุ่มผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ท ี่โดยพฤตกิารณ์มีอทิธ ิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการหรือการดาํเนินงาน

ของผู้จ ัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสาํคัญ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ CPN ซึง่ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ คิดเป็น
ร้อยละ 99.9997 ของจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมด โดย CPN ซึ่ง เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลกัในการพฒันา บริหาร และให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าขนาดใหญ่ 
และประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์การค้าในลกัษณะพืน้ท่ีแบบผสม (Mixed-Used) 
ได้แก่ อาคารท่ีพกัอาศยั อาคารสํานกังาน และโรงแรม พร้อมกนันีย้งัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งเสริมกัน อาทิ ศนูย์
อาหาร ศนูย์ประชมุอเนกประสงค์ สวนนํา้ และสวนพกัผ่อนภายในศนูย์การค้าในบางโครงการ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั
บริษัทย่อย กองทุนรวม บริษัทร่วม และกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกันของ CPN ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ปรากฏดงัตารางต่อไปนี ้ 

ชื่อกิจการ  
ลักษณะ 
ธุรกจิ 

ประเทศ 
ที่กจิการ
จัดตัง้ 

CPN ถอืห ุ้นร้อยละ 

30 มถิุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

บริษัทย่อยทางตรง     

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั (1) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เรียลตี ้จํากดั (2) (6) ประเทศไทย 99.99 (1) 99.99 (1) 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา รัตนาธิเบศร์ จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัล เรียลตี ้เซอร์วิส จํากดั 
   (อยู่ระหว่างชําระบัญชี) 

(2) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จํากดั (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 
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ชื่อกิจการ  
ลักษณะ 
ธุรกจิ 

ประเทศ 
ที่กจิการ
จัดตัง้ 

CPN ถอืห ุ้นร้อยละ 

30 มถิุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

บริษัท เซ็นทรัลเวลิด์ จํากดั (1) (2) (4) (7) ประเทศไทย 99.99 (2) 99.99 (2) 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากดั (1) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ชลบรีุ จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอน็ เรซซิเด้นซ์ จํากดั (10) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอน็ โกบอล จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ จํากดั (1) (2) ประเทศไทย 93.30 93.30 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา ขอนแก่น จํากดั (1) (2) (4) (10) ประเทศไทย 78.13 78.13 

บริษัท ซีพีเอน็ พทัยา จํากดั (1) (2) (4) (7) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอน็ เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ จํากดั (9) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอน็ ระยอง จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอน็ โคราช จํากดั (1) (2) (4) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอน็ เอสเตท จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 - 

บริษัท ซีพีเอน็ เรซซิเด้นซ์ ขอนแก่น จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 - 

บริษัท ซีพ ีเอ ็น รีท แมเนจเม้นท์ จาํกัด (11) ประเทศไทย 99.99 - 

บริษัท สวนลมุ พร๊อพเพอร์ตี ้จํากดั (1) (2) ประเทศไทย 63.00 - 

บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จํากดั (6) ประเทศไทย 90.00 - 

บริษัท ศาลาแดง พร๊อพเพอร์ตี ้แมนเมจเม้นท์ จํากดั (1) ประเทศไทย 75.00 - 

บริษัทย่อยทางอ้อม     

บริษัท บางนา เซน็ทรัล พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (1) ถึง (5) ประเทศไทย 99.99 99.99 

Global Retail Development & Investment Limited (6) ฮ่องกง 99.94 99.94 

Global Commercial Property Limited (6) ฮ่องกง 99.94 99.94 

บริษัท ซีพีเอน็ คอมเพลก็ซ์ จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซีพีเอน็ ซิตี ้จํากดั (6) ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษัท ซี.เอส.ซิตี ้จํากดั (1) ประเทศไทย 99.99 99.99 

CPN Ventures Sdn. Bhd. (8) มาเลเซีย 99.94 99.94 

CPN Real Estate Sdn. Bhd. (6) มาเลเซีย 99.94 99.94 

CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd. (6) มาเลเซีย 99.94 99.94 
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ชื่อกิจการ  
ลักษณะ 
ธุรกจิ 

ประเทศ 
ที่กจิการ
จัดตัง้ 

CPN ถอืห ุ้นร้อยละ 

30 มถิุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd. (6) มาเลเซีย 99.94 99.94 

Central Plaza i-City Sdn. Bhd. (6) มาเลเซีย 99.94 99.94 

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (1) (2) มาเลเซีย 59.97 59.97 

กองทุนรวม     

กองทนุรวมธรุกิจไทย 4 (รวมการถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมโดย CPN) 

(6) ประเทศไทย 100.00 100.00 

กองทนุรวมธรุกิจไทย 5 (รวมการถือหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมโดย CPN) 

(6) ประเทศไทย 100.00 100.00 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล 
โกรท 

(6) ประเทศไทย 26.69 26.69 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอม
เมอร์เชียล โกรท 

(6) ประเทศไทย 25.00 25.00 

บริษัทร่วม     

บริษัท วิมานสริุยา จํากดั (1) (3) (7) ประเทศไทย    35.00       - 
ที่มา: CPN  

หมายเหตุ:  (1) ถือตรงร้อยละ 99.64 และถือผ่านบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส จํากดั ร้อยละ 0.36 
 (2)   ถือตรงร้อยละ 90.00 และถือผ่านบริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ร้อยละ 10.00 

 ลักษณะธุรกิจ 
(1) ก่อสร้างอาคารศนูย์การค้า และ/หรือ อาคารสํานกังานเพ่ือให้เชา่ 
(2) ให้บริการด้านสาธารณปูโภคภายในศนูย์การค้า และ/หรือ อาคารสาํนกังาน 
(3) ก่อสร้างห้องชดุพกัอาศยัและอาคารร้านค้าเพ่ือให้เช่า 
(4) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
(5) ให้บริการสวนสนกุและสวนนํา้บนศนูย์การค้า 
(6) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(7) ธรุกิจโรงแรม 
(8) ให้คําปรึกษาด้านการบริหารและการจดัการอสงัหาริมทรัพย์ 
(9) ให้บริการด้านการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 
(10) ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์สําหรับการขายบ้านพร้อมท่ีดนิและหนว่ยในอาคารชดุพกัอาศยั 
(11) ทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
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อนึ่ง ในระหว่างเดือนกรกฏาคม-กนัยายน 2560 CPN ได้เข้าร่วมลงทนุในกิจการอ่ืน รวมถึงการจดัตัง้บริษัทย่อย
เพ่ิมเติม ดงัมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทท ี่ CPN เข้าลงทุน 
และถอืห ุ้น 

วัตถุประสงค์ 
ในการเข้าลงทุน  

สัดส่วนการถอืห ุ้นโดย CPN 

บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จํากดั เพ่ือให้ได้มาซึง่สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินใน
อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
สาํหรับรองรับการขยายธรุกิจของ CPN 

65% 

บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอชัน่ จํากดั เพ่ือพฒันาโครงการธีมปาร์คภายใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลภเูก็ต 

51% 
(เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง

บริษัทย่อยของ CPN อนัได้แก่ บริษัท 
บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั) 

บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี ้   
ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 50% 

บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จํากดั เพ่ือเป็นผู้ เช่าช่วงและประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตนั พทัยา  
ท่ีจะอยู่ภายใต้กองทรัสต์ CPNREIT 

99.99% 

ที่มา: CPN 

 
ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ CPN มีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อ  จาํนวนหุ้นท ี่ถ ือ  (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิง้ จํากดั (1) 1,176,343,960   26.21 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 250,272,993 5.58 

3 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 126,625,200   2.82 

4 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 115,024,290   2.56 

5 CHASE NOMINEES LIMITED 99,425,115 2.22 

6 THE BANK OF NEW YORK MELLON 93,570,500 2.08 

7 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG 93,025,620 2.07 

8 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 84,429,445 1.88 

9 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH 77,344,160 1.72 

10 สาํนกังานประกนัสงัคม 70,106,900 1.56 

หมายเหตุ:  (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริง (Ultimate Shareholder) ของ CPN และบริษัท เซน็ทรัลโฮลดิง้ จํากดั คือ บคุคลในตระกลูจิราธิวฒัน์ 

ที่มา: CPN  
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10.3 โครงสร้างการจดัการ  

10.3.1 โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

 

 

 
การจัดโครงสร้างองค์กรของผู้ จัดการกองทรัสต์ยึดหลักการในการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ

หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยแต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ รวมทัง้คํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงและความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ เพ่ือให้ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต 
ระมดัระวงั และคาํนงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุก่อนประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์มีโครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และฝ่ายงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกํากับควบคมุ (ซึ่ง
ทัง้หมดเป็นฝ่ายงานภายในบริษัทเอง) และฝ่ายตรวจสอบภายใน (ซึง่จะมอบหมายให้บคุคลอื่นดําเนินการ) ตามโครงสร้าง
ท่ีแสดงไว้ก่อนหน้านี ้

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT และควบคุมการปฏิบติั
หน้าท่ีของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
และดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้ จดัการกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมลู หนงัสอืชีช้วน ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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10.3.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

1 นายชาลี มาดาน 
กรรมการอิสระ 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณ ฑิตบริหารธุรกิจ  ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประสบการณ์ทาํงาน 

- 2558 – 2560  รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่  สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

- 2555 – 2557 Chief Executive & Head of International Banking, The Royal 
Bank of Scotland 

2 นางสาววัลยา จริาธ ิวัฒน์ 
กรรมการ 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford  
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles 

ประสบการณ์ทาํงาน 
- ปี 2554 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ

ก่อสร้าง บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
- ปี 2548 – 2554  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจและบริหารโครงการ

ก่อสร้าง บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

3 นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวทิย์ 
กรรมการ 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 
- ปี 2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความ

เส่ียง บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
- ปี 2556 – 2557  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บญัชี และบริหารความ

เส่ียง บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
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10.3.3 บทบาท หน้าท ี่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีคณะกรรมการจํานวน 1 ชดุ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมี
กรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ นอกจากนี ้กรรมการและบคุคลผู้ มีอํานาจในการจดัการต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยลกัษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ตามข้อ 12(4) 
ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สช. 29/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบติังาน และท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามกฎเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. อาจ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องมีกรรมการ 2 ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการอิสระ) ลง
นามร่วมกันและประทบัตราสําคญัของบริษัท  โดยคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้กรรมการคน
หนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่วจะไม่
รวมถึงการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนมุติัรายการ
ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ เพ่ือดแูลให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ต่อการใช้ดลุยพินิจในการในการตดัสินใจ โดยประธานกรรมการมีหน้าท่ี 

1) กํากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

2) ร่วมกําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และมีมาตรการ
ท่ีดแูลให้เร่ืองสําคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

3) ดแูลการจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและเพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็น
สาํคญักนัอย่างรอบคอบ สง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

10.3.3.1  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อบริษัทฯ  

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้ เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมของผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ระมัดระวงั รักษา
ผลประโยชน์และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการปฏิบติัหน้าท่ีจะไม่
ขดัตอ่หน้าท่ีของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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(3) อนมุติังบการเงินของผู้จดัการกองทรัสต์ และรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

(4) ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความ
เท่าเทียมกนั 

(5) พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีท่ีเห็นวา่มีเร่ืองท่ีสําคญัท่ีคณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิได้มี
การบรรจไุว้ในวาระการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ 

(6) พิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการเดิมท่ีพ้นจากตําแหน่ง รวมทัง้
คดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้กรรมการเพ่ิมเติมตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(7) พิจารณาและอนมุติัเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานท่ีสําคญัของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหุ้น การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ตามท่ีกฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปี การคดัเลือก เสนอ
แตง่ตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นต้น 

(8) ให้ความรู้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้อง ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ 

(9) กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ  4 ครัง้  ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ โดยมติของท่ีประชมุคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมาก
ของกรรมการท่ีมาประชมุ ทัง้นี ้กรรมการผู้ มีสว่นได้เสียในเร่ืองนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง 

(10) จดัให้มีตําแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอวาระในการประชุมตามท่ีแต่ละฝ่ายงาน
นําเสนอและจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ
ดงักลา่ว 

(11) ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยในกรณีท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดํารง
ตําแหน่งกรรมการ  กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่านนัน้จะไม่เข้าร่วมในการ
พิจารณา และไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  

10.3.3.2  บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่กองทรัสต์ CPNREIT 

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายท่ีสําคัญในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ได้แก่ นโยบายในการจัดการ
กองทรัสต์ นโยบายการจดัโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ
นโยบายการจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพือ่ให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบติั 

(2) พิจารณาอนมุติัการลงทนุหรือได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในครัง้แรกและ
การลงทุนเพ่ิมเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว รวมทัง้กํากับดูแลเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 10 - 10 

สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสือชีช้วน ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
และประกาศท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทัง้พิจารณาอนมุติัเก่ียวกบัการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ รวมถึงการขอ
อนญุาตตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(3) พิจารณาอนมุติัเก่ียวกับการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้อมลู หนงัสอืชีช้วน ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และประกาศท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติม 

(4) พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ 
CPNREIT เพ่ือให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบติั 

(5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์และ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางดําเนินการเพื่อรักษา
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเม่ือเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึน้  

(6) พิจารณาอนมุติการเข้าทํารายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด รวมถงึประกาศท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติม 

(7) พิจารณาคดัเลือกประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

(8) พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพือ่สง่ไปให้ทรัสตีเห็นชอบ 

(9) พิจารณาอนมุติัการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือสง่ไปให้ทรัสตีรับทราบ 

(10) พิจารณาคดัเลือก อนมุติัการให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั และนําสง่ให้ทรัสตีเพ่ือเห็นชอบ 

(11) พิจารณาอนุมัติระบบงานท่ีจะมอบหมายให้ผู้ ให้บริการภายนอกเป็นผู้ รับดําเนินการ ตามกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงพจิารณาคดัเลือกผู้ให้บริการภายนอกดงักล่าวเพ่ือสง่ให้ทรัสตีรับทราบ 

(12) พิจารณาอนุมัติการว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และส่ง
ให้ทรัสตีเพ่ือรับทราบ 

(13) ติดตาม ดแูลจัดการให้มีการกํากับดแูลการปฏิบัติงานของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมาย ให้
เป็นไปตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมลู หนงัสือชีช้วน ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและประกาศท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทัง้
การรายงานเร่ืองท่ีสําคญัต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรือเม่ือมีเหตุอนัควรท่ีต้องรายงาน และ
ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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(14) พิจารณาอนมุติังบประมาณประจําปี  

(15) พิจารณาอนมุติัรายจ่ายพิเศษ และ/หรือ งบประมาณการลงทนุท่ีอยู่นอกงบประมาณประจําปี 

(16) กํากบัดแูลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ตามแผนการและหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด  

(17) พิจารณาอนมุติัผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(18) พิจารณาอนมุติัการจดัประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเม่ือเห็นสมควรให้มีการประชมุ
เพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ CPNREIT หรือเม่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้เรียก
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชมุไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนัน้ 

(19) พิจารณาอนุมัติแนวทางในการดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อร้องเรียนท่ีสําคัญอันเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ตามท่ีเห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ดําเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนและข้อพิพาทเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT จากบุคคลภายนอกหรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน 

(20) คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักล่าวจะไม่รวมถึงการ
มอบอํานาจหรือการมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการดังกล่าว 
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

(21) พิจารณาอนมุติัวธีิการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ 

10.3.3.3  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์กําหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระ
จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการทําหน้าท่ีติดตามดแูลตรวจสอบการทํางานของ
ผู้บริหารและฝ่ายงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พิจารณาให้ความเห็น
สนบัสนนุต่อนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือคดัค้านเม่ือเห็นว่าผู้จดัการ
กองทรัสต์อาจตดัสินใจท่ีส่งผลกระทบกบักองทรัสต์ CPNREIT และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในทางลบ โดยกรรมการอิสระ
ต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการ
ตดัสินใจในการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของกรรมการอิสระดงันี ้
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(1) พิจารณาให้ความเห็นหรือให้ข้อสงัเกตเก่ียวกับรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงของกองทรัสต์ CPNREIT 
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมี
นยัสาํคญั เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

(2) ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเร่ืองท่ีสําคญั เช่น โครงสร้างเงินทุน นโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ 
นโยบายการควบคมุการปฏิบตังิาน เป็นต้น 

(3) ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายในการบริหารและจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้และหลักเกณฑ์วิธีการ
ควบคมุหรือลดความเส่ียง 

(4) เสนอแนะหรือแนะนําในท่ีประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ในเร่ืองท่ีสําคญัท่ีควรพิจารณา 
เช่น การลงทุนในทรัพย์สินหลัก การพิจารณาข้อร้องเรียน การพิจารณาข้อพิพาททางกฎหมาย การ
เปล่ียนตวัผู้ เช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) รวมทัง้ให้
คําแนะนําหรือให้ความเห็นในเร่ืองท่ีกรรมการอิสระมีความชํานาญหรือมีประสบการณ์เป็นพิเศษท่ี
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

(5) พิจารณา กํากับดูแล และให้คําแนะนําแก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในการจัดทํางบการเงินของผู้ จัดการ
กองทรัสต์และกองทรัสต์ CPNREIT ให้มีความถกูต้องครบถ้วน  

(6) เสนอแนะเร่ืองท่ีสําคญัท่ีควรพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(7) แต่งตัง้ ดูแลติดตามการดําเนินงาน ตรวจสอบ  ให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเก่ียวกับแผนการ
ดําเนินงาน ประเมินผลงาน และให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) รวมถึงการนําเสนอและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบภายในต่อ
ท่ีประชมุคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(8) พิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในเม่ือเห็นสมควร 

(9) ดแูลให้ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการของผู้ จดัการกองทรัสต์ไม่เข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีมีการพิจารณา
ประเดน็ซึง่ท่ีปรึกษาอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(10) ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์มอบหมายและเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์ 
CPNREIT 

จากบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องจะต้อง
มีการรายงานให้กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการให้คําแนะนําท่ีจําเป็นเก่ียวกับรายการ
เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ CPNREIT และจุดอ่อนด้านการควบคุม
ภายในและจุดท่ีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน ในการทําหน้าท่ีในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์และ
ความคืบหน้าในการแก้ไข 
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ทัง้นี ้ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบติัอย่าง
น้อยดงัต่อไปนี ้

(1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนเข้าดํารงตําแหนง่ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลท่ีอาจเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยง ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนัย กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบคุคลท่ีอาจเป็นบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวโยง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้าดํารงตําแหนง่ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความเก่ียวโยง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของ
สํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของผู้จดัการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความเก่ียวโยง สงักัดอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดํารงตําแหนง่ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ จัดการกองทรัสต์ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความเก่ียวโยง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนเข้าดํารงตําแหนง่  
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(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวโยงกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของผู้จดัการกองทรัสต์หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่เป็นบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือ บุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้าม
ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ตามข้อ 12(4) ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สช. 
29/2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จดัการกองทรัสต์และมาตรฐาน
การปฏิบติังาน และท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. อาจเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

(10) ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าด้วยกระทําความผิดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจหลกัทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดย
หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระทําอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับ
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉลหรือทจุริต  

(11) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

ทัง้นี ้ในส่วนนี ้คําว่า “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “ผู้ ท่ีเก่ียวโยง” 
“ผู้บริหาร” “ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้ มีอํานาจควบคมุ” “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยาม
ของคําดงักล่าวท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์และกรรมการอิสระมีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลและให้คําแนะนําท่ีจําเป็น
แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ในขณะท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคมุ ติดตามและ
ดแูลการดําเนินงานของผู้ จัดการกองทรัสต์ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีในการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามนโยบายท่ี
กําหนด สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์ได้กําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ดงันี ้
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10.3.3.4  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการควบคุม ติดตามและดูแลการ
ดําเนินงานของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงันี ้

(1) กําหนดแผนการดําเนินงานในการจดัการกองทรัสต์ CPNREIT การจัดโครงสร้างเงินทุน การตดัสินใจ
ลงทนุ การวางกลยุทธ์และนโยบายในการคดัเลือกและจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ ภายใต้
นโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์  

(2) พิจารณาอนมุติัแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานประจําปี 

(3) พิจารณาคดัเลือก อนมุติัการว่าจ้าง และอนมุติัการเลิกจ้าง รวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการว่าจ้าง
บคุลากรของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(4) ดแูลบริหารการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจําวนัในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ รวมถึงการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของผู้ จัดการกองทรัสต์ และประเมินผลงานบุคลากรของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์ มติคณะกรรมการของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล 
หนังสือชีช้วน ระเบียบ มติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

(5) พิจารณาอนุมติัการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับผู้ จดัการกองทรัสต์และการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

(6) พิจารณาอนมุติัวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ท่ีมีระดบัความมีนยัสําคญัอยู่
ภายในขอบเขตอํานาจการอนมุติัของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(7) เป็นตัวแทนผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายให้บุคคลดําเนินการในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

(8) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงระเบียบ คําสัง่ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัการทํางานของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ ภายในกรอบนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการ 

(9) มีอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

(10) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม
หนงัสือมอบอํานาจท่ีให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการของ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้กําหนดไว้ ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธาน
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เจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบักองทรัสต์ CPNREIT 

10.3.3.5  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการภายนอกท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ดําเนินการ  

ผู้ จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจากภายนอกเป็นผู้ รับดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจในบางส่วนงาน ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์จะกํากับดแูลการปฏิบติังานของผู้ ให้บริการภายนอกให้เป็นไปตาม
นโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล 
หนงัสือชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ให้บริการภายนอกท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ ดําเนินการ มีดงันี ้    

(1) ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับดําเนินการงานด้านการตรวจสอบภายในซึ่งขึน้
ตรงต่อกรรมการอิสระ โดยเป็นผู้ ท่ีมีความเป็นอิสระและถูกแยกออกจากฝ่ายงานต่าง ๆ  โดยมีหน้าท่ี
หลกัในการตรวจสอบและประเมินระบบการปฏิบติังานภายในของผู้จดัการกองทรัสต์  และรายงานผล
การตรวจสอบตอ่กรรมการอิสระเพื่อให้มีระบบควบคมุภายในท่ีดี โดยมีการตรวจสอบในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

1.1) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการบริหาร
ความเสี่ยง 

1.2) ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
กองทรัสต์ CPNREIT 

1.3) การตรวจสอบระบบการควบคมุภายในเพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ี
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1.4) ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง 

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ในส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล (ไม่
รวมถึงหน้าท่ีของการคัดเลือกบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์) โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เช่นเดียวกันกับพนักงานภายในของผู้ จดัการกองทรัสต์ อาทิเช่น ในเร่ืองการเข้าถึงข้อมูลภายในของ
กองทรัสต์ CPNREIT รวมทัง้ให้รับทราบถึงนโยบายของผู้ จัดการกองทรัสต์ กฎเกณฑ์และประกาศท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน 
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10.4 หน้าท ี่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการดแูลจดัการกองทรัสต์ CPNREIT ซึง่รวมถึงการลงทนุ
ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้การกํากบัดแูลของทรัสตี โดยมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ ดงันี ้

10.4.1 หน้าท ี่ต่อกองทรัสต์ CPNREIT 

10.4.1.1  ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการดําเนินธุรกิจดงัต่อไปนี ้

(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั 
และความซ่ือสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบติัต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ วตัถุประสงค์ในการก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

(2) ดํารงเงินทนุให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีใน
ฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างตอ่เน่ือง 

(3) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลท่ีมีความสําคญัและเก่ียวข้องอย่างเพียงพอในการตดัสินใจลงทุน
ของผู้ลงทนุ โดยข้อมลูดงักลา่วต้องสื่อสารได้อย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้สําคญัผิด 

(4) ไม่นําข้อมลูจากการปฏิบติัหน้าท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพ่ือตนเอง หรือทํา
ให้เกิดความเสยีหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ CPNREIT 

(5) ปฏิบัติงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ีมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ต้องดาํเนินการให้มัน่ใจได้วา่ผู้ลงทนุได้รับการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 

(6) ปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT 
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีกําหนดโดยสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่
สนบัสนนุ สัง่การ หรือให้ความร่วมมือแก่บคุคลใดในการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดดงักล่าว 

(7) ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าท่ีของทรัสตี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT อย่างมีนัยสําคัญ หรือข้อมูลอื่นท่ีควรแจ้งให้
ทราบ 

10.4.1.2  ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีระบบงานท่ีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลมุเร่ือง
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ดังต่อไปนี  ้เพ่ือให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

(1) การกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ 
CPNREIT การตัดสินใจลงทุนในทรัพย์สินหลัก และการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั เพ่ือให้การจดัการลงทนุตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
หลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT กําหนด ตลอดจน
เพ่ือรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(2) การบริหารและจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้สามารถป้องกนัและจดัการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) การจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT 
กบัผู้จดัการกองทรัสต์และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทาง
ดําเนินการเพ่ือรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เม่ือเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึน้ 

(4) การคดัเลือกบุคลากรของผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ รับมอบหมายในงานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการ
ของกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) เพ่ือให้มีผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบังาน
ท่ีจะปฏิบติั 

(5) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ จดัการกองทรัสต์และบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทัง้การ
ตรวจสอบดูแลผู้ รับมอบหมายในงานท่ีเก่ียวกับการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT เพ่ือให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง และสญัญาก่อตัง้ทรัสต์กําหนด  

(6) การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีครบถ้วนถกูต้องและเพียงพอเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายหลกัทรัพย์   

(7) การปฏิบติัการด้านงานสนบัสนนุ (Back Office) 

(8) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(9) การติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทนุและการจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุ  

(10) การจดัการกบัข้อพิพาททางกฎหมาย  

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ
ธรุกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 10.4.1.3 
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10.4.1.3  ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับดําเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ
เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ได้เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(1) การมอบหมายต้องไม่มีลกัษณะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติัหน้าท่ีของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีผู้ รับดําเนินการไม่สามารถ
ดําเนินการตอ่ไปได้ 

(3) ในกรณี ท่ีมีการมอบหมายงานเก่ียวกับการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนของกองทรัสต์ CPNREIT ต้อง
มอบหมายให้กบัผู้ ท่ีสามารถดําเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

ทัง้นี ้การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับดําเนินการตามข้อนี ้ต้องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามข้อ 
10.4.1.2(1) (2) (3) (4) และ (9)  

10.4.1.4  ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดทํางบการเงินของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดงักล่าวต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา
บญัชี 

10.4.1.5   ไม่ดําเนินการใด ๆ ท่ีจะส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตีเป็นผู้ทรงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 

10.4.1.6  ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินธุรกิจหรือการ
ปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนกังานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่เป็นไปตามระบบงานของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

10.4.1.7  ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาลงมติในกรณีต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้
ในสัญญาก่อตัง้ท รัสต์  เช่น  การแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์  การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ การ
เปลี่ยนแปลงทรัสตี เป็นต้น 

10.4.1.8  ในกรณีท่ีมีการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาเพ่ือให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และการ
จดัการอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดําเนินการให้ท่ีปรึกษาแจ้งการมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา 

(2) มิให้ท่ีปรึกษาผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม เข้าร่วมพิจารณาในเร่ือง
นัน้ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 10 - 20 

10.4.1.9  ในการทําธุรกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนีด้้วย 

(1) ดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทําสญัญาท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(2) ดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ก่อนรับเป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทนุเพ่ิมเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวเพื่อกองทรัสต์ CPNREIT 
แล้วแต่กรณี 

(ข) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) 
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์นัน้ ๆ พร้อมทัง้จัดให้มีแนวทางการบริหารความเส่ียงด้วย ทัง้นี ้ความเสี่ยง
ดงักล่าวให้หมายความรวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
(ถ้ามี) เช่น ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจดัหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ได้ เป็นต้น 

10.4.1.10 จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ก่อนการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ 
CPNREIT การสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เป็นต้น 

10.4.1.11 อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน นอกจากต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด และจัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานแล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์ยังต้อง
ดําเนินการต่าง ๆ ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะลงทุนเย่ียงผู้ ประกอบวิชาชีพ เช่น สภาพของ
อสงัหาริมทรัพย์ ความสามารถของคู่สญัญา ข้อมลูด้านการเงินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้านอ่ืน ๆ เป็น
ต้น เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทนุและการเปิดเผยข้อมลู ไม่วา่กรณีใด ๆ หากผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีจดัการกองทรัสต์ CPNREIT ตามความจําเป็นเพ่ือป้องกนั ยบัยัง้ หรือจํากดัมิให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวง โดยทรัสตีอาจ
มอบหมายให้บคุคลอื่นจดัการกองทรัสต์ CPNREIT แทนในระหวา่งนีไ้ด้ 

10.4.1.12 ดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัหรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนเพ่ิมเติม 
ในกรณีการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ CPNREIT เพ่ือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบั
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แต่วนัท่ีก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ สําหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก หรือนบัแต่วนัท่ีปิด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพ่ิมทนุของกองทรัสต์ CPNREIT 

10.4.1.13 ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ต้องเป็นการได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์เท่านัน้ 
เฉพาะกรณีการได้มาซึ่งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีการได้มาซึง่เอกสารสิทธิเป็น น.ส.3 ก. หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก. เท่านัน้ 

10.4.1.14 อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้ จัดการกองทรัสต์
และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าการอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมี
ข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนัยสําคญั และเง่ือนไขการ
ได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

10.4.1.15 การทําสญัญาเพ่ือให้ได้มาซึ่งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ ท่ีอาจมีผลให้กองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะท่ีมีการจําหน่าย) เช่น ข้อตกลงท่ีให้
สิทธิแก่คู่สญัญาในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ก่อนบคุคลอ่ืน โดยมีการกําหนดราคา
ไว้แน่นอนล่วงหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าท่ีมากกว่าหน้าท่ีปกติท่ีผู้ เช่าพึงมีเม่ือ
สญัญาเช่าสิน้สดุลง 

10.4.1.16 จัดให้มีการประกันวินาศภัยหรือการประกันภัยท่ีมีลักษณะความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เสมือนหรือทดแทนการประกนัวินาศภยัท่ีอาจเกิดขึน้กบัทรัพย์สินหลกัตามท่ีคู่สญัญาตกลงร่วมกนัและไม่ขดั
กบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากทรัพย์สิน
หลักหรือจากการดําเนินการในทรัพย์สินหลัก กับผู้ รับประกันภัยท่ีเป็นท่ียอมรับในวงเงินคุ้มครองความ
เสียหายท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหลกัเป็นอย่างน้อย  

10.4.1.17 ดําเนินการให้ความเห็นเก่ียวกับลกัษณะธุรกรรม พร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบท่ีชดัเจนท่ีเก่ียวข้องกับ
การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ CPNREIT ในเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพ่ือพิจารณาการเพ่ิมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพ่ิมเติมของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

10.4.1.18 การจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกั ต้องจดัให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน การขออนมุติัจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
การขอความเห็นชอบจากทรัสตี และมีการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

10.4.1.19 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์ ต้องดําเนินการให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ตกลงท่ีจะ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้ จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามการเสนอชื่อของทรัสตีเน่ืองจากผู้จดัการ
กองทรัสต์ไม่สามารถสรรหาบุคคลใด ๆ มาทําหน้าท่ีแทนตนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทัง้นี ้ผู้ จัดการ
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กองทรัสต์รายเดิมต้องดําเนินการและให้ความร่วมมือตามท่ีจําเป็น เพื่อให้การส่งมอบงานแก่บุคคลท่ีจะเข้า
มาปฏิบติัหน้าท่ีแทนตนเองสําเร็จลลุ่วงไป 

10.4.1.20 ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ต้องดแูลให้การแก้ไขเพ่ิมเติมดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขและ
วิธีการตามท่ีกําหนดในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เม่ือดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้
ดําเนินการจดัส่งสําเนาสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ฉบบัท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วให้สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบั
แตว่นัท่ีลงนามหรือวนัท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม (แล้วแตก่รณี) 

10.4.1.21 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทรัสตี ให้ดําเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์  

10.4.1.22 ย่ืนคําขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมทนุของ
กองทรัสต์ CPNREIT พร้อมทัง้ลงนามรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีของตน 

10.4.1.23 ให้ความเห็นเก่ียวกบัความสามารถของผู้ รับประกนัรายได้ในการปฏิบติัตามสญัญารับประกนัรายได้ (ถ้ามี) 

10.4.1.24 ดําเนินการให้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายแล้วหรือท่ีออกใหม่ (กรณีเพ่ิมทนุกองทรัสต์) สามารถเข้าเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ภายใน 45 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

10.4.1.25 ดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด ๆ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัให้เป็นไปตามอตัรา
และหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

10.4.2 หน้าท ี่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

10.4.2.1  ให้ความเห็นต่อเจ้าพนักงานท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT ลงทนุตามท่ีได้รับการร้องขอจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

10.4.2.2  ควบคมุและดแูลการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกั และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั รวมตลอดถึง
การบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน การซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ตามท่ีจําเป็น กรณีการซ่อมแซมใหญ่
จะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน  

10.4.2.3  จดัให้มีการเปล่ียนแปลง ฟืน้ฟ ูและดดัแปลงทรัพย์สินหลกั ตามความจําเป็นและสมควรเท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้ง
กับสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สัญญาเช่าท่ีดินกับเจ้าของท่ีดินอันเป็นท่ีตัง้ของ
ทรัพย์สินหลกั และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม และสญัญาเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์และสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์
ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั โดยจะต้องแจ้งให้ทรัสตีทราบก่อน 

10.4.2.4   ควบคุม ดูแล และติดตามให้ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลักบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก ซ่อมแซม ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาให้ทรัพย์สินหลกั อยู่ในสภาพท่ีดีและพร้อมท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ได้ตลอดเวลาตามท่ีกําหนดใน
แผนการดําเนินงานประจําปี สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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10.4.2.5  บริหารและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์สินหลกั รวมทัง้
ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การบริหารทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์สินหลกั
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปี สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

10.4.2.6  อํานวยความสะดวกให้กับกองทรัสต์ CPNREIT หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตรา
ทรัพย์สินหลกั ภายในวนัและเวลาทําการของผู้จดัการกองทรัสต์ รวมทัง้ให้ข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ ส่งมอบ
เอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมูล ถ้อยคํา และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดอนัเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือของบริษัทในเครือของผู้ จัดการกองทรัสต์) ตามท่ีทรัสตีร้องขอในกรณีท่ีมีความจําเป็นและ
เหมาะสม 

10.4.2.7  อํานวยความสะดวกให้กับบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินดงักล่าวในการสํารวจทรัพย์สินหลกัเพ่ือการประเมินค่า รวมทัง้
ให้ข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ ส่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้นข้อมลู ถ้อยคํา และ/หรือ เอกสารอ่ืนใดอนัเก่ียวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือของบริษัทในเครือของผู้ จัดการกองทรัสต์) ตามท่ีบริษัท
ประเมินมลูค่าทรัพย์สินร้องขอในกรณีท่ีมีความจําเป็นและเหมาะสม 

10.4.2.8  จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานใด ๆ ท่ีอยู่ในความครอบครองของผู้จดัการกองทรัสต์อนัเก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบั
ทรัพย์สินหลกั และ/หรือ ได้ครอบครองไว้ในนามของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทัง้เอกสารหลกัฐานทางการ
บญัชีท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกับกองทรัสต์ CPNREIT เพ่ือให้ทรัสตีหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตี 
และ/หรือ ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบได้ภายในวนัและเวลาทําการของผู้จดัการกองทรัสต์ และหากได้รับ
การร้องขอจากทรัสตี หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรือ ผู้สอบบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์ต้อง
ดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบักองทรัสต์ CPNREIT ตามท่ีได้รับการร้อง
ขอให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้ สอบบัญชี (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัท่ีได้ทราบถึงหรือควร
ทราบถึงการร้องขอดงักลา่ว เว้นแตจ่ะมีเหตอุนัสมควรหรือคู่สญัญาตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

10.4.2.9  ควบคุม ดูแล และติดตามผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั รวมทัง้ดําเนินการใด ๆ ร่วมกับทรัสตี และ/หรือ ผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลกั เพื่อให้ทรัสตี และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกันําส่งค่าธรรมเนียมและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน) อนัเกิดจากทรัพย์สินหลกั รวมถึงการติดต่อ ประสานงาน ให้ข้อมลู ย่ืน
เอกสาร และนําส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีทรัสตีมีหน้าท่ีหกั ณ ท่ีจ่าย และ/หรือ ภาษีอ่ืนใดอนัเน่ืองจากการบริหาร
จดัการทรัพย์สินของผู้จดัการกองทรัสต์ ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  

10.4.2.10 ควบคุม ดูแล และติดตามผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง สญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

10.4.2.11 แจ้งให้ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถึง (ก) ความชํารุดบกพร่องของทรัพย์สินหลกั รวมถึงอุปกรณ์
และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ หรือเม่ือเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ท่ีจะทําให้มลูค่าของทรัพย์สินหลกัลดลงอย่าง
มีนยัสาํคญั และ (ข) กรณีท่ีมีการผิดสญัญาใด ๆ ในสาระสําคญั โดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั 
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10.4.2.12 ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาเห็นวา่จําเป็นและสมควร เพื่อให้ทรัพย์สินหลกัอยู่ใน
สภาพท่ีดีและพร้อมในการใช้เพื่อการจัดหาผลประโยชน์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาแต่งตัง้
ผู้ จัดการกองทรัสต์ทุกประการ รวมทัง้ให้คําแนะนําเก่ียวกับสภาวะตลาดในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
ประสงค์จะขาย หรือโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั 

10.4.3 การจดัทาํบญัชีและรายงาน เอกสารการจดัการและการตรวจสอบภายใน 

10.4.3.1  จดัทําและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ CPNREIT ตามท่ีสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนด
ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจดัส่งรายงานประจําปีของ
กองทรัสต์ CPNREIT ให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

10.4.3.2   จดัให้มีบญัชีและรายงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีหรือตามท่ีเห็นว่าจําเป็นและสมควรในการ
บริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินหลัก เพ่ือจัดส่งบัญชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้แก่
สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามท่ีทรัสตีกําหนด เพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ   
ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดทําบญัชีดงักล่าวตามหลกัการบญัชีท่ีเป็นท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยจะแบ่งแยก
ทรัพย์สิน และ/หรือ ดอกผลใด ๆ ท่ีเกิดจากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุ และ/หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ท่ี
ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับไว้ และ/หรือ พึงรับไว้ในนามกองทรัสต์ CPNREIT ออกจากทรัพย์สินของตน และ
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชีและการบันทึกบัญชีเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีเข้าตรวจสอบ 

10.4.3.3  ส่งมอบเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาท่ีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึคําสัง่ของเจ้าหน้าท่ีของทางราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(1) รายงานประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเต็ม โดยจดัส่งให้แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 วนั ล่วงหน้าก่อน
วนัครบกําหนดวนัประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT ตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2) รายงานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT และมลูค่าหน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของ
แต่ละไตรมาสโดยจดัส่งให้แก่ทรัสตีเพ่ือพิจารณารับรอง แล้วนําส่งสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วนันบั
แต่วนัสดุท้ายของแต่ละไตรมาสนัน้ ซึ่งรวมถึงทําการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของทรัพย์สินหลกั ณ 
วันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาสให้แก่ทรัสตีเพ่ือประกอบการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ CPNREIT และมลูคา่หน่วยทรัสต์ดงักลา่ว 

(3) ข้อมูลปัจจุบันเก่ียวกับรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และสาระของรายการท่ีเป็น
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ โดยจดัส่งให้แก่ทรัสตีภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ี 30 มิถุนายน และวนัท่ี 31 ธันวาคม และ
จดัสง่ให้ทรัสตีเพื่อพิจารณาก่อนวนัเข้าทําธรุกรรม 
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(4) ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์ CPNREIT กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั
ผู้จัดการกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาบัญชีบัญชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการ
เปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT 

(5) ข้อมลูเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งเจ้าของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุและ
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนมาตรการท่ีใช้ในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว โดย
ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบโดยชดัแจ้งตัง้แต่วนัเร่ิมการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ประชาชน
เป็นครัง้แรกและทกุครัง้เม่ือเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ จากบริษัทหรือบุคคลท่ีเป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์ CPNREIT โดยดําเนินการเปิดเผย
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลู สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือ
ขออนุมัติทํารายการต่าง ๆ และรายงานประจําปีของกองทรัสต์ CPNREIT เพ่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์
และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ จัดการกองทรัสต์ในการเข้าทํา
ธรุกรรมตา่ง ๆ เพือ่กองทรัสต์ CPNREIT และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนัน้ 

สว่นได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ท่ีต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี ้ลกูหนี ้ผู้ คํา้ประกนัหรือได้รับการ
คํา้ประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรือมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกัน การให้หรือรับ
บริการ การซือ้ขายระหว่างกนั และการออกค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 

(7) ข้อมูลปัจจุบันเก่ียวกับรายการท่ีเป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 
CPNREIT  โดยดําเนินการจดัส่งให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัเข้า
ทําธุรกรรม และดําเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้มา
หรือจําหน่ายไปของทรัพย์สินหลกั 

(8) ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ CPNREIT 
ในรอบระยะเวลาบญัชีก่อนและรอบระยะเวลาบญัชีปัจจบุนั โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปี
และงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT 

(9) ข้อมูลปัจจุบันเก่ียวกับรายการท่ีเป็นการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT โดย
ดําเนินการจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื่อรับทราบ ก่อนวนัเข้าทําธุรกรรมพร้อมกบัสญัญากู้ ยืม 

(10) ข้อมลูเก่ียวกบัธุรกรรมการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบญัชี
ก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

(11) ข้อมูลเก่ียวกับธุรกรรมท่ีทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT โดยได้รับการร้องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพ่ือพิจารณาล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม 
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(12) งบการเงินของผู้ จัดการกองทรัสต์และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทํางบการเงิน โดยดําเนินการจดัส่ง
ให้แก่ทรัสตีล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัครบกําหนดการสง่งบการเงินตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

อนึ่ง รายงานดงักล่าวข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบและตวัอย่างของรายงานท่ีต้องใช้ในเบือ้งต้น คู่สญัญาอาจจะ
ปรับปรุง เพิ่มหรือลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายงานได้ตามท่ีคู่สญัญา
ร่วมกันกําหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงคําสั่งของ
เจ้าหน้าท่ีของทางราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

10.4.4 หน้าท ี่ในการทาํสัญญาในการจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

10.4.4.1  ควบคมุ ดแูล รวมทัง้สร้างมาตรการในการควบคมุดแูล และดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและเหมาะสมในฐานะ
ผู้จดัการกองทรัสต์ เพ่ือให้ผู้ เช่าช่วง และ/หรือ บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการทรัพย์สินหลกั 
ปฏิบัติตามหน้าท่ี เง่ือนไข และ/หรือ ข้อตกลงท่ีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าช่วง และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกับทรัพย์สินหลกั รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัหรือข้อกําหนดอ่ืนใดของทรัพย์สินหลกั หรือ
นโยบายท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินหลกั  

10.4.4.2  จดัทําสญัญาเช่าพืน้ท่ี สญัญาบริการ สญัญาให้บริการสาธารณปูโภค สญัญาว่าจ้างกบัผู้ ให้บริการภายนอก 
และสญัญาอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิหลกั (ถ้ามี)  

10.4.4.3  ดําเนินการ และ/หรือ จัดให้มีการสํารองเงินสดจากเงินประกันการเช่าท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่าพืน้ท่ีภายใน
ศนูย์การค้าซึง่เป็นทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะต้องคงระดบัเงินสํารองดงักล่าวให้เพียงพอ
ตอ่ประมาณการสญัญาท่ีหมดอายแุละเงินมดัจําท่ีต้องจ่ายคืนในแต่ละงวด 

10.5 การบริหารจดัการ  

ผู้จดัการกองทรัสต์ได้แบ่งฝ่ายงานภายในบริษัทออกเป็น 3 ฝ่าย เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปตามนโยบายของ
บริษัทฯ สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลจดัการกองทรัสต์ โดยหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานสามารถสรุปได้ดงันี ้

10.5.1 ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

ฝ่ายพฒันาธุรกิจมีหน้าท่ีหลกัในการจดัทําแผนงานและกลยุทธ์ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ CPNREIT วางแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์และกลยทุธ์การแข่งขนั เพื่อให้ทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบและสอบทานอสังหาริมทรัพย์ท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน จัดทําแผนและนําเสนอโครงสร้างและแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมในการเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลกัโดยกองทรัสต์ CPNREIT จัดให้มีการสรรหาและคดัเลือกเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือ ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลกั รวมทัง้การบริหารจดัการและดแูลทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมและ
พร้อมสําหรับการจดัหาผลประโยชน์  
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10.5.2 ฝ่ายสนับสนุนการปฏบิัตงิาน 

ฝ่ายสนบัสนนุการปฏิบติังานมีหน้าท่ีหลกัในการจดัทํางบประมาณของกองทรัสต์ CPNREIT จดัทําและเปิดเผย
ข้อมูลท่ีสําคญัของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่เพียงงบการเงินรายไตรมาสและรายปี มลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ และข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินหลกั ให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ติดตามและดแูลการจดัทําประกนัภยัท่ีเก่ียวกบั
การดําเนินงานของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง เสนอพิจารณาเพ่ืออนมุติั
การว่าจ้างให้ผู้ ให้บริการภายนอกให้เป็นผู้ รับดําเนินการ (Outsource) ทัง้ของกองทรัสต์ CPNREIT และของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ เพ่ือเสนอไปยงัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

10.5.3 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการกาํกับควบคุม 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกํากับควบคุมมีหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบและติดตามความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินงานและการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว ดูแลและติดตามการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน รวมถึงกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบการจดัทํารายงานและการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 ทัง้นี ้รายละเอียดบคุลากรและผู้ รับผิดชอบหลกัของหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้จดัการกองทรัสต์ ณ วนัท่ีมีการก่อตัง้
กองทรัสต์ CPNREIT คาดวา่จะเป็นดงัต่อไปนี ้

หน่วยงาน 
จาํนวน
บุคลากร  

ผู้ร ับผิดชอบหลกั ประสบการณ์ทาํงาน  

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ  2 น.ส. พิรินี พริง้ศลุกะ - ผู้ อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท 
เซ็นท รัลพัฒนา  จํากัด  (มหาชน ) (ปี  2549 – 
2560) 

- ผู้ จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารทุน บริษัท
หลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
(ปี 2548 – 2549)  

น.ส. ณฐิัญา พลวารินทร์ - ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั (มหาชน) (ปี 2554 – 2560) 

ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบติัการ 

2 น.ส. เข็มพลอย ต้นสกลุรุ่งเรือง - ผู้ จัดการฝ่ายบริหารการเงิน  บริษัท  เซ็นทรัล
พฒันา จํากดั (มหาชน) (ปี 2559 – 2560) 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 10 - 28 

หน่วยงาน 
จาํนวน
บุคลากร  

ผู้ร ับผิดชอบหลกั ประสบการณ์ทาํงาน  

- ผู้ ช่ ว ย ผู้ จั ด ก า ร  PricewaterhouseCoopers 
ABAS Ltd. (ปี 2552 – 2557) 

น.ส. อนัธิกา โกดาร์ต - ผู้ ช่วยผู้ จัดการฝ่ายบัญชีกองทุน บริษัท ไทคอน 
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) (ปี 
2556 – 2560)  

- เจ้าหน้าท่ีบญัชีอาวโุส  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพ
เพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (ปี 2549 
– 2556) 

ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยงและกํากบั
ควบคมุ 

1 น.ส. ประไพรัตน์ ทีฆพฒิุ - ผู้ จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท 
เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการ ฝ่ายบญัชี บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด 
(มหาชน) 

 
10.5.4  ระบบงานของผู้จ ัดการกองทรัสต์  

เพ่ือให้ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จึงได้จัดให้มีระบบงานหลักท่ีเก่ียวข้อง 10 ระบบงาน โดยในแต่ละระบบงานหลักจะประกอบด้วย
ระบบงานยอ่ยดงันี ้

ระบบงานหลักและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที่ร ับผิดชอบ 

หน่วยงาน  
ที่อนุมัต  ิ

หน่วยงาน 
ที่กาํก ับดแูล 

1)  ระบบการกาํหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ 

1.1)  การกําหนดนโยบายในการจดัการ
กองทรัสต์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 

1.2)  ระบบและขัน้ตอนการจดัโครงสร้าง
เงินทนุของกองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ -  ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

-  คณะกรรมการบริษัท 
-  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
 (ผู้อนมุติัเป็นไปตาม
ขนาด หรือประเภท
ของรายการ) 

1.3)  ระบบและขัน้ตอนการคดัเลือก 
พิจารณา และตดัสินใจลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ 

1.4)  ระบบการกําหนดกลยทุธ์ในการ
จดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
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ระบบงานหลักและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที่ร ับผิดชอบ 

หน่วยงาน  
ที่อนุมัต  ิ

หน่วยงาน 
ที่กาํก ับดแูล 

1.5)  ระบบการลงทนุในทรัพย์สินอื่น 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหลกั 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ
ร่วมกบัทรัสตี 

2)  ระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง 

2.)  ระบบการบริหารและจดัการความ
เสี่ยง 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกํากบัควบคมุ 

คณะกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 

3)  ระบบการจดัการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3.1)  การเปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร  

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกํากบัควบคมุ 

- 
  
 กรรมการอิสระ 
  
  
 

3.2)  การทําธรุกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกบักองทรัสต์ 

ทกุฝ่ายงาน ผู้อนมุติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีประกาศ
กําหนด 

3.3)  แนวทางการป้องกนัการล่วงรู้และการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกํากบัควบคมุ 

คณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์โดย
ผา่นกรรมการอิสระ
ก่อน 

3.4)  การติดตามประเดน็เก่ียวกบั
กระบวนการด้านการขายพืน้ท่ี 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

3.5)  การติดตามประเด็นเก่ียวกับความ
เป็ น อิ ส ระ ใน ก า ร ทํ าห น้ า ท่ี ขอ ง
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกํากบัควบคมุ 

4)  ร ะบบการคัด เลือ กบุคคลากรขอ งผู้ จ ัดการกอ งทรัส ต์  และผู้ ร ับมอบหมายงานท ี่ เก ี่ ยวข้ อ งกับการ
ดาํเนินการของกองทรัสต์ 

4.1)  ระบบและขัน้ตอนการพิจารณาและ
คดัเลือกบคุคลากรของบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 
ตรวจสอบวา่การ
คดัเลือกทําไปตาม
กระบวนการและ
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ก่อนว่าจ้าง 

4.2)  ระบบและขัน้ตอนการพิจารณาและ
คดัเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือ ผู้ เชา่ช่วงทรัพย์สินหลกั 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ คณะกรรมการบริษัท  

4.3)  ระบบและขัน้ตอนการพิจารณาและ
คดัเลือกผู้ รับมอบหมายในงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ (Outsource) อื่นท่ีไม่เข้า
ตามข้อ 4.2) 

ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือ 
คณะกรรมการบริษัท 
แล้วแต่กรณี  
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ระบบงานหลักและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที่ร ับผิดชอบ 

หน่วยงาน  
ที่อนุมัต  ิ

หน่วยงาน 
ที่กาํก ับดแูล 

4.4)  ระบบและขัน้ตอนการพิจารณาและ
คดัเลือกท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กองทรัสต์ 

ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง 

5)  ระบบการก ํากับดูแลการปฏิบัต ิงานของผู้จ ัดการกองทรัสต์  และบุคคลากรของผู้จ ัดการกองทรัสต์ และ
การตรวจสอบ ดแูลผู้ร ับมอบหมายงานที่เก ี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ 

5.1)  การกํากบัดแูลการปฏิบติังานของ
ผู้จดัการกองทรัสต์และบคุคลากรของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกํากบัควบคมุ 

คณะกรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ 

5.2)  ระบบการควบคมุ กํากบั และ
ประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ ผู้
เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการจดัการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 

5.3)  การกํากบัดแูลการปฏิบติังานของ
บคุคลภายนอกผู้ได้รับมอบหมาย 
(outsource) ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ดําเนินงานทัว่ไปของผู้จดัการ
กองทรัสต์ 

ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง 

6)  ระบบการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 

6.1)  ระบบการเปิดเผยข้อมลูของ
กองทรัสต์ 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ (อยู่ใน
ฝ่ายพฒันาธรุกิจ) 
ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบติังานสําหรับงบ
การเงิน หรือมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 

7)  ระบบการปฏบิัตกิารด้านงานสนับสนุน 

7.1)  การปฏิบติัการด้านงานสนบัสนนุท่ี
เก่ียวข้องกบับญัชีและการเงิน 

ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบติังาน 

คณะกรรมการของ
ผู้จดัการกองทรัสต์
อนมุตัิงบการเงิน 
และประธานเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 
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ระบบงานหลักและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที่ร ับผิดชอบ 

หน่วยงาน  
ที่อนุมัต  ิ

หน่วยงาน 
ที่กาํก ับดแูล 

บริหารอนมุติั NAV  
 

7.2)  การปฏิบติัการด้านงานสนบัสนนุท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ  คณะกรรมการบริษัท 
หรือทรัสตี แล้วแต่กรณี 

7.3)  การปฏิบติัการด้านงานสนบัสนนุท่ี
เก่ียวข้องกบัการจา่ยประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรัสต์ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ ทรัสตีตรวจสอบวา่การ
จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละปี 

7.4)  การปฏิบติัการด้านงานสนบัสนนุอ่ืนๆ
ท่ีได้มีการมอบหมายให้ดําเนินการ
โดยผู้ รับมอบหมายในงานท่ีเก่ียวข้อง
กบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ 
(outsource) และการให้คําปรึกษา
ด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
จดัการกองทรัสต์ 

ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบติังาน 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

7.5)  ระบบและขัน้ตอนการสอบทาน
รายงานประเมินมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์ 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารรับทราบ 

8)  ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน 

8.1)  ระบบการจดัทํางบประมาณประจําปี
ของกองทรัสต์ 

ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบริษัท 
และทรัสตีอนมุติั เว้น
แตท่รัพย์สินประเภท
โรงแรม 

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 

8.2)  ระบบการพิจารณาและเสนออนมุติั
รายจ่ายพิเศษ รายการท่ีเกิน
งบประมาณ และ/หรือ งบประมาณ
การลงทนุท่ีอยู่นอกงบประมาณ
ประจําปี 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ คณะกรรมการบริษัท
และทรัสตี 

8.3)  ระบบการติดตามการจดัเก็บคา่เชา่ ฝ่ายพฒันาธรุกิจ ตามวิธีการท่ีประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
กําหนดหรือเห็นชอบ 
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ระบบงานหลักและ 
ระบบงานย่อย 

หน่วยงาน 
ที่ร ับผิดชอบ 

หน่วยงาน  
ที่อนุมัต  ิ

หน่วยงาน 
ที่กาํก ับดแูล 

8.4)  ระบบการจดัซือ้จดัจ้างของกองทรัสต์ ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง ตามอํานาจการอนมุติั
รายการ 

8.5)  ระบบการควบคมุการชําระคา่ใช้จ่าย ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบติังาน 

ตามวิธีการท่ีประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
กําหนดหรือเห็นชอบ 8.6)  ระบบการติดตามและประเมิน

คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
โดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ฝ่ายสนบัสนนุการ
ปฏิบติังาน ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

8.7)  ระบบการจดัเก็บข้อมลูเอกสารและ
หลกัฐานเก่ียวกบักองทรัสต์ 

ทกุหน่วยงาน ไม่เก่ียวข้อง ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 

8.8)  ระบบการตรวจสอบภายใน Outsource ไปยงัผู้
ให้บริการภายนอก 

กรรมการอิสระ ไม่เก่ียวข้อง 

9)  ระบบการตดิต่อสื่อสารกับผู้ถอืหน่วยทรัสต์และการจัดการกับข้อร้องเรียน 

9.1)  ช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัผู้ลงทนุ 
 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร หรือ 
คณะกรรมการบริษัท 
แล้วแต่ความมี
นยัสําคญั 

ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 

9.2)  การจดัการกบัข้อร้องเรียน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกํากบัควบคมุ กรรมการอิสระ 

10)  ระบบการจดัการกับข้อพ ิพาททางกฏหมาย 

10.1) ขัน้ตอนการดําเนินการและการ
พิจารณา 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 

10.2)  การรายงานความคืบหน้าของข้อ
พิพาททางกฎหมาย 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารความเส่ียง
และกํากบัควบคมุ 

 

10.6 กระบวนการและปัจจัยท ี่ใช้พจิารณาตัดสินใจลงท ุนรวมทัง้การบริหารจัดการกองทรัสต์ 

ในการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีการคัดเลือกและตรวจสอบ (Due 
Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั สอดคล้องกบันโยบาย
การลงทนุตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู หนงัสือชีช้วน วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ CPNREIT 
รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยจะมีการบนัทึกและจดัเก็บข้อมลูรวมทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการคดัเลือก 
การตรวจสอบและการตดัสินใจท่ีจะลงทนุหรือไม่ลงทนุในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึง่ไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิง โดยมีขัน้ตอนใน
การดําเนินงานดงันี ้
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10.6.1 ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

10.6.1.1  ผู้จดัการกองทรัสต์จะทําการคดัเลือกทรัพย์สินหลกัท่ีจะลงทนุ โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็นไปได้ใน
การลงทนุและการดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการลงทนุหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกันัน้ รวมทัง้รายละเอียดใน
เบือ้งต้นเก่ียวกบัท่ีตัง้และประเภทของทรัพย์สิน และการจดัโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
ลงทนุในทรัพย์สนินัน้ โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

(1) เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นการ
ได้มาซึง่สิทธิครอบครอง ต้องเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) เป็นการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีการออก น.ส. 3ก. 

(ข) เป็นการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีลักษณะเป็นการเช่าช่วง ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความเส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่าหรือการไม่สามารถ
บงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า 

(2) อสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้มาต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่ผู้จดัการกองทรัสต์
และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าการอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือ
การมีข้อพิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนัยสําคญั และ
เง่ือนไขการได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ยงัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(3) การทําสัญญาเพ่ือให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใด ๆ ท่ีอาจส่งผลให้
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะท่ีมีการจําหน่าย) 
เช่น ข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่คู่สญัญาในการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ก่อนบคุคลอ่ืน 
โดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนล่วงหน้าแล้ว เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าท่ี
มากกวา่ปกติท่ีผู้ เช่าพงึมีเม่ือสญัญาเช่าสิน้สดุลง 

(4) อสังหาริมทรัพย์ท่ีได้มา เม่ือรวมกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เป็นเจ้าของอยู่แล้ว ต้อง
พร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์ โดยคิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรัสต์ท่ี
ขออนญุาตเสนอขายรวมทัง้จํานวนเงินกู้ ยืม (ถ้ามี) ทัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทุนในโครงการท่ี
ยงัก่อสร้างไม่แล้วเสร็จได้ โดยมลูค่าของเงินลงทนุท่ีจะทําให้ได้มาและใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้ว
เสร็จเพื่อนําไปจดัหาประโยชน์ต้องไม่เกินร้อยละ10 ของมลูค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT 
(ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอเพ่ือการพฒันา
ดงักลา่ว โดยไมส่ง่ผลกระทบกบัความอยู่รอดของกองทรัสต์ CPNREIT 
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10.6.1.2  ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบ
บญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม เป็นต้น เพ่ือมาดําเนินการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตรวจสอบหรือสอบทาน (Due 
Diligence) อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 10.6.2 และ
ผู้จดัการกองทรัสต์จะประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ นัน้ ๆ พร้อม
ทัง้จัดให้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทัง้นี ้ความเส่ียงดังกล่าวให้หมายความรวมถึงความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มี
การศกึษาและพิจารณาข้อมลูและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสําคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อย่าง
ครบถ้วน ถกูต้องและเพียงพอ 

10.6.1.3  เม่ือพิจารณาได้ข้อมลูผลการศกึษาตามข้อ 10.6.1.2 แล้ว และผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาวา่อสงัหาริมทรัพย์
นัน้ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการตามกระบวนการการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติม
ตามข้อ 10.6.3 ซึง่รวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีวา่การลงทนุ และ/หรือ ได้มาในทรัพย์สิน
ดงักล่าวเป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาท่ีเก่ียวข้อง และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการ
ดําเนินการขออนมุติัตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

10.6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นการพิจารณาจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ผู้ จัดการกองทรัสต์จะประเมินทรัพย์สินหลักท่ีจะ
จําหน่ายไป โดยพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียและโอกาสในการสร้างกําไร รวมถึงความเส่ียงในการจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินหลกันัน้ โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตามกระบวนการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกัตามข้อ 
10.6.4 ซึ่งรวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักดังกล่าว
เป็นไปตามข้อกําหนดของสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ สัญญาท่ีเก่ียวข้อง และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการ
ดําเนินการขออนมุติัตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

10.6.2 การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริมทรัพย์ท ี่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ  

เม่ือผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาคดัเลือกทรัพย์สินหลักท่ีจะลงทุนตามขัน้ตอนท่ีกําหนดแล้ว ก่อนการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) ในแตล่ะครัง้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) 
ข้อมลูและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมลูด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ทัง้นี  ้ในการดําเนินการตรวจสอบและสอบทาน (Due 
Diligence) ดงักลา่ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการตรวจสอบและสอบทานในเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

10.6.2.1  การตรวจสอบเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์และคู่สญัญา 

(1) ศกึษาความสามารถของคู่สญัญาในการเข้าทํานิติกรรม ตลอดจนความครบถ้วน ถกูต้องและบงัคบัได้
ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสารสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะลงทนุอยู่ใน
ต่างประเทศ ต้องตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้มาและถือ
ครองอสงัหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดงักล่าว โดยต้องจดัให้มีความเห็นของท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายท่ีเช่ียวชาญในกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้วย ทัง้นี ้
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เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทําสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปอย่างถกูต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย 

(2) ศึกษาสภาพของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีการศึกษา
รายละเอียดในประเด็นดงันี ้

(2.1) พิจารณาทําเลท่ีตัง้ สภาพเศรษฐกิจ และสภาวการณ์แข่งขนัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
นัน้ในช่วงท่ีผ่านมา รวมทัง้แนวโน้ม ความต่อเน่ืองและความสม่ําเสมอของรายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทนัน้ในอนาคต เชน่ 

(ก) พิจารณาอตัราพืน้ท่ีท่ีปล่อยเช่าได้ย้อนหลงัอย่างน้อย 3 ปี (กรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเร่ิม
เปิดดําเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี ให้ใช้ข้อมูลตัง้แต่เร่ิมเปิดดําเนินการ) เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการแขง่ขนัเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ 

(ข) พิจารณาอตัราหรือราคาเช่าของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ในช่วงท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
เพ่ือประเมินโอกาสในการสร้างรายได้และเพ่ิมผลตอบแทนในอนาคต 

(ค) วิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์นัน้ เช่น การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจซึง่จะมีผลตอ่อปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ในตลาด 

(2.2) พิจารณามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะทําให้เกิดการประหยัด
ขนาดการลงทนุ (Economy of Scale) ในการบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

(2.3) วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการก่อให้เกิดประโยชน์สทุธิของ
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ ในอดีต (Track Record) อย่างน้อยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  และในช่วง 2 ปี
ล่าสดุ ต้องพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละเดือน เพ่ือประเมินความผนัผวนของรายได้ตาม
ฤดกูาล (Seasonal Effect) (กรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเร่ิมเปิดดําเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี 
ให้ใช้ข้อมลูตัง้แต่เร่ิมเปิดดําเนินการ) เชน่ 

(ก) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและกําไรจากการปล่อยเช่าในอดีตว่าอยู่ในระดับสูงกว่าหรือต่ํากว่า
หรือใกล้เคียงกบัอสงัหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั เพ่ือพิจารณาแนวทาง
ในการควบคมุและปรับปรุงคา่ใช้จา่ยเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

(ข) กรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีสร้างขึน้ใหม่และไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต (Track 
Record) หรือเป็นอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเร่ิมเปิดดําเนินการมาแล้วน้อยกว่า 3 ปี การศึกษาจะ
พิจารณาผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทใกล้เคียงท่ีอยู่ในทําเลท่ีตัง้ใกล้เคียง
กัน รวมถึงวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของอสังหาริมทรัพย์
ประเภทนัน้ เพ่ือประเมินความเสี่ยงและความผนัผวนของรายได้และความเหมาะสมใน
การลงทนุระยะยาว 
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(ค) กรณีอสงัหาริมทรัพย์อยู่ในทําเลท่ีตัง้ซึง่มีศกัยภาพท่ีจะเพ่ิมรายได้คา่เช่าให้มากขึน้กว่าผล
การดําเนินงานในอดีต (Track Record) ท่ีผ่านมา ประกอบกับอาคารยังอยู่ในสภาพดี
และสามารถใช้จดัหาประโยชน์ได้โดยไม่จําเป็นต้องลงทุนเพ่ิมเติมเป็นจํานวนมาก หาก
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการกําหนด
แผนงานท่ีชัดเจนเก่ียวกับการปรับปรุงการบริหารจัดการหรือแผนการตลาดท่ีจะทําให้
อสงัหาริมทรัพย์นัน้จดัหาผลประโยชน์ได้มากขึน้ในอนาคต 

(2.4) วิเคราะห์และประเมินผู้ เช่าในช่วงท่ีผ่านมา เช่น ประวัติการจ่ายชําระค่าเช่า ข้อมูลการต่อ
สญัญาเช่าของผู้ เช่ารายเดิม การปรับเพ่ิมค่าเช่า ประเภทธุรกิจและสญัชาติของผู้ เช่า สดัส่วนผู้
เช่ารายใหญ่ เป็นต้น เพ่ือระบุความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการปล่อยเช่า และวางแผนป้องกัน
ความเส่ียง รวมทัง้เปิดเผยเป็นปัจจยัความเส่ียงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน
ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ผู้ลงทนุได้ทราบโดยชดัเจน 

(2.5) จัดให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารส่ิงปลูกสร้างและสภาพของทรัพย์สินภายใน
อาคารส่ิงปลกูสร้าง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมจดัหาผลประโยชน์ได้ทนัที ตรวจสอบ
ประวติัการซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารสิ่งปลกูสร้างว่ากระทําได้โดยถูกต้องตามหลกัวิศวกรรม 
ตรวจสอบประวติัการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงของสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
อาคารว่ามีการดําเนินการโดยครบถ้วนตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้เป็นระยะเวลานาน   

(2.6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัการควบคมุอาคารสิ่งปลกูสร้าง ดงันี ้

(ก) ตรวจสอบว่ามีเอกสารหลักฐานซึ่งบ่งชีว้่ามีการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

(ข) ตรวจสอบการซ่อมแซมหรือต่อเติมดดัแปลงสิ่งปลูกสร้างท่ีผ่านมาว่ามีการปฏิบติัเป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภยัท่ีหน่วยงานทางการกําหนดหรือไม่ 

(ค) กรณีมีเหตแุผ่นดินไหวในพืน้ท่ีบริเวณนัน้ หรืออาคารสิ่งปลกูสร้างเคยมีเหตเุพลิงไหม้ ต้อง
ตรวจสอบเป็นพิเศษในเร่ืองความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค
ภายในอาคาร (เช่น ระบบป้องกนัอคัคีภยั ทางหนีไฟ ลิฟท์ บนัไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร เป็นต้น) ว่าได้รับการตรวจเช็คและซ่อมบํารุงตามรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสมหรือไม่ 

ทัง้นี ้ภายหลงัการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการตรวจสอบเป็นประจําทกุ
ปี เพื่อให้มั่นใจว่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทุน มีการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในกฎหมายควบคมุอาคารสิง่ปลกูสร้างด้วย 
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(2.7) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจสอบว่าอาคารสิ่งปลกูสร้างประเภทท่ี
จะไปลงทนุนัน้ กฎหมายกําหนดให้ต้องมีการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เสนอต่อหน่วยงานทางการก่อนท่ีจะก่อสร้างหรือไม่ และปัจจบุนัได้มีการปฏิบติัแล้วหรือไม่  

(2.8) ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ สิ่งปลกูสร้าง หรือทรัพย์สิน
ใด ๆ บนอสังหาริมทรัพย์นัน้ว่าผู้ จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้กองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ ถือ
กรรมสิทธ์ิ โดยถกูต้องตามกฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจดทะเบียนการโอนและรับ
โอน หรือเอกสารให้ความยินยอมในการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์นัน้มีการจดัทําโดยถกูต้องตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(2.9) ตรวจสอบขอบเขตของท่ีดินท่ีจะซือ้หรือเช่าว่ามีการรังวัดท่ีดินเพ่ือทําหมุดแบ่งเขตท่ีดินโดย
ชดัเจน เพ่ือป้องกนัปัญหาการรุกลํา้พืน้ท่ี หรือปัญหาได้รับมอบท่ีดินไม่ครบถ้วนตามโฉนดท่ีดิน 
กรณีการลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรัพย์ 

(2.10) ตรวจสอบว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ติดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมีข้อพิพาท    
ใด ๆ ท่ีจะเป็นข้อจํากดัในการจดัหาผลประโยชน์ในระยะตอ่ไป เช่น 

(ก) หากหน่วยงานรัฐไม่ต่อสัญญาเช่าท่ีดินให้แก่เจ้าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะ
จําหน่ายให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT จะทําให้การจัดหาผลประโยชน์บนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ต้องสิน้สดุ หรือต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ใหม่
เป็นแบบอืน่  

(ข) มีข้อร้องเรียนจากผู้ เช่าหรือผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันจะมีผลต่อการปล่อยเช่า
พืน้ท่ีของกองทรัสต์ CPNREIT ในระยะตอ่ไป เป็นต้น 

(2.11) ตรวจสอบว่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะซือ้นัน้มีทางเข้าออกหรือไม่ หากไม่มีและต้องใช้ทางเข้าออก
ซึ่งเป็นของบุคคลอื่น ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการจดทะเบียนภาระจํายอม ภาระติดพัน 
หรือสิทธิอ่ืนใดท่ีทําให้อสังหาริมทรัพย์นัน้ใช้ทางเข้าออกของบุคคลอ่ืนได้ ให้แก่กองทรัสต์ 
CPNREIT ในกรณี ท่ีผู้ จัดการกองทรัสต์ได้รับข้อมูลว่าทางเข้าออกเป็นท่ีสาธารณะ ต้อง
ตรวจสอบวา่ทางเข้าออกนัน้เป็นท่ีสาธารณะจริงตามท่ีได้รับแจ้งด้วย 

(2.12) พิจารณาความเหมาะสมของราคาซือ้อสงัหาริมทรัพย์ หรือราคาสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โดยต้องเป็นราคาท่ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว และสอดคล้องกับเงื่อนไข
การจัดหาผลประโยชน์ท่ีตกลงกันไว้กับผู้ สนับสนุน (Sponsor) รวมทัง้ต้องคํานึงถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะต้องรับผิดชอบภายหลงัการซือ้ (เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเน่ืองจากทรุดโทรมมากจนกระทบต่อการจดัหาประโยชน์ภายหลงั
จากท่ีซือ้มา หรือค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนส่ิงปลูกสร้างเม่ือครบอายุสัญญาเช่า) และกําหนด
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อตัราคิดลด (Discount Rate) ในการคิดลดมลูค่าปัจจบุนัของกระแสรายได้สทุธิในอนาคต ให้
เหมาะสมกบัความเสี่ยงของความผนัผวนของรายได้ค่าเช่าในอนาคต 

(2.13) ตรวจสอบข้อมูลการชําระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนอสังหาริมทรัพย์ว่าได้มีการชําระต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างถกูต้องครบถ้วน 

(3) ในกรณีกองทรัสต์ CPNREIT ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั ต้องมีการวิเคราะห์สถานะของ
ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั และความพร้อมในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 
อาทิ ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้าทํานิติกรรม ความพร้อมในด้านระบบงาน ความพร้อมใน
ด้านบคุลากรและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

10.6.2.2  การตรวจสอบเก่ียวกบัข้อพิจารณาในการทําสญัญา 

(1) กรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ (Leasehold) ต้องพิจารณา
เก่ียวกบัการกําหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ เพ่ือรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น  

(1.1) สญัญาเช่าไม่มีเง่ือนไขท่ีทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้าท่ีมากกว่าหน้าท่ีอนัเป็นปกติท่ีผู้ เช่า
ต้องกระทํา  

(1.2) ไม่มีการกําหนดเง่ือนไขท่ีผู้ ให้เช่าสามารถยกเลิกสญัญาเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้โดยทนัที 
แม้วา่กองทรัสต์ CPNREIT จะมิได้กระทําผิดเงื่อนไขใด ๆ ในสญัญา 

(1.3) มีเง่ือนไขท่ีให้สิทธิแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในการบอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ ให้เช่าได้ทันที ใน
กรณีท่ีผู้ ให้เช่ากระทําผิดเง่ือนไขของสญัญาเช่า  

(1.4) มีการกําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการตอ่อายสุญัญาเช่า  

(1.5) มีการกําหนดเง่ือนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีจะซือ้อสงัหาริมทรัพย์ท่ีเช่านัน้ได้ก่อน
บุคคลอ่ืน ในราคาไม่สูงไปกว่าราคาท่ีมีบุคคลอ่ืนเสนอซือ้ หากผู้ ให้เช่าประสงค์จะจําหน่าย
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

(1.6) มีการกําหนดเง่ือนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจําหน่ายสิทธิการเช่า (เช่น หาก
ในระยะต่อมา อสงัหาริมทรัพย์นัน้มีราคาเพ่ิมขึน้ และกองทรัสต์ CPNREIT จะได้กําไรจากการ
จําหน่ายทรัพย์สินสูงกว่ากําไรจากการปล่อยเช่า กองทรัสต์ CPNREIT ก็มีทางเลือกในการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ เป็นต้น) 

(2) ตรวจสอบภาระภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บนอสงัหาริมทรัพย์นัน้ โดยจะกําหนดให้ชดัเจนว่าเป็นความ
รับผิดชอบของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้สนบัสนนุ (Sponsor) 
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(3) พิจารณากําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น ผู้ สนับสนุน 
(Sponsor) มีธรุกิจท่ีแขง่ขนักบักองทรัสต์ CPNREIT ในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคยีงกนั เป็นต้น 

(4) กรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะท่ีเป็นการเช่าช่วง จะจดั
ให้มีมาตรการป้องกนัความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่าหรือ
การไม่สามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า  

(5) ก่อนกองทรัสต์ CPNREIT จะจ่ายเงินเพ่ือซือ้หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะตรวจสอบให้
มัน่ใจว่ากองทรัสต์ CPNREIT ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ (กรณีการลงทุนในกรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย์  (Freehold)) หรือได้จดทะเบียนสิทธิการเช่า (กรณีการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ (Leasehold)) และ/หรือ ได้มาซึ่งทรัพยสิทธิอ่ืนใดในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทุน รวมทัง้
ได้รับมอบทรัพย์สินท่ีวางเป็นหลกัประกันแก่กองทรัสต์ CPNREIT หนงัสือคํา้ประกนั และ/หรือ สญัญา
คํา้ประกนั ตลอดจนการจดทะเบียนภาระจํายอมต่าง ๆ บนอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือประโยชน์ในการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยครบถ้วนถกูต้องตามกฎหมาย และตรงตามข้อมลูท่ีเปิดเผย
ต่อผู้ลงทุนแล้ว และในกรณีท่ีอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับมอบนัน้ มีส่วนท่ีเป็นอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และ/หรือ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ผู้ จดัการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการจัดทํา
ทะเบียนทรัพย์สินโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนและความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สินแต่ละรายการท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับมอบ รวมทัง้จัดส่งทะเบียนทรัพย์สิน
ดงักลา่วให้แก่ทรัสต ีเพือ่ใช้ในการสอบทานการปฏิบติังานของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ทัง้นี  ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทัง้เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการคัดเลือก การ
ตรวจสอบและการตดัสินใจท่ีจะลงทนุหรือไม่ลงทนุในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งของกองทรัสต์ CPNREIT ไว้
ด้วย 

10.6.3 การได้มาซ ึ่งทรัพย์สินหลัก  

เม่ือผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาคดัเลือกทรัพย์สินหลักท่ีจะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินเสร็จสิน้แล้ว 
และเห็นสมควรให้ดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นัน้ ในการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัจะต้องเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

10.6.3.1  การลงทุนหรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทัง้ดําเนินการให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะส่งรายการ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้รับการคดัเลือกในเบือ้งต้นให้ผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน เพ่ือประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน
ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
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(1.1) ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เก่ียวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและผู้
ประเมินหลกั 

(1.2) เป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพ่ือ
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ลงทนุ โดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 
2 ราย 

(2) พิจารณาโครงสร้างเงินทนุ (Capital Structure) ในการลงทนุหรือได้มาซึง่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) พิจารณาในด้านสาระสําคญัของรายการดงัต่อไปนี ้

(3.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ CPNREIT 

(3.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาท่ีเป็นธรรม 

(3.4) ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรม
นัน้ 

(3.5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอตัราท่ีเป็น
ธรรมและมีความเหมาะสม 

(4) ดําเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามท่ีมีการประกาศไว้ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศ
สํานกังาน ก.ล.ต. และท่ีจะได้แก้ไขเพ่ิมเติม 

10.6.3.2  ในการลงทุนหรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม (Ongoing) ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะมีการดําเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) ในด้านสาระของรายการ พจิารณาวา่เป็นธรุกรรมท่ีเข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ CPNREIT 

(1.3) มีความสมเหตสุมผลและใช้ราคาท่ีเป็นธรรม 

(1.4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ามี) อยู่ในอัตราท่ีเป็น
ธรรมและเหมาะสม 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 10 - 41 

(1.5) ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรม
นัน้ 

(2) ในด้านระบบในการอนมุติัการทํารายการ ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) กรณีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่ามิได้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

(ข) ในกรณีท่ีเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักท่ีเป็นรายการท่ีมีนัยสําคัญ จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัด้วย 

(2.2) กรณีเจ้าของ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั
ผู้ จัดการกองทรัสต์ ทางผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้การเข้าทําธุรกรรมได้รับความ
เห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดย
กระบวนการและขัน้ตอนการพิจารณาและอนมุติัการทํารายการให้มีการดําเนินการให้เป็นตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว  

(ข) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมท่ีมีมลูค่าเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์
จดุศนูย์สาม) ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มลูคา่ใดจะสงูกว่า หรือ 
ตามเกณฑ์ของประกาศท่ีจะแก้ไขในอนาคต  ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือให้เป็นไปตามอํานาจอนมุตัิท่ีประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดด้วย 

(ค) ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมลูค่าตัง้แต่ 20 (ย่ีสิบ) ล้านบาทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า หรือ ตามเกณฑ์ของ
ประกาศท่ีจะแก้ไขในอนาคต ต้องได้รับมติของท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง หรือให้เป็นไปตามอํานาจอนุมัติท่ีประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
นอกจากนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเก่ียวกับ
การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้น เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทนุและ
การเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง 

10.6.3.3  ในกรณีท่ีต้องขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีความเห็นของท่ี
ปรึกษาทางการเงินเพ่ือประกอบการขอมติท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย โดยจะนําส่งหนังสือเชิญประชุม
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ล่วงหน้าตามส่วนท่ีว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูตามประกาศ บจ/ร 29-00 เร่ืองการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 
และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี สร. 
26/2555 เร่ืองข้อกําหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม 

10.6.4 การจาํหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก  

เม่ือผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาคดัเลือกทรัพย์สินหลกัท่ีจะจําหน่ายไปเสร็จสิน้แล้ว และเห็นสมควรให้ดําเนินการ
จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิหลกันัน้ ในการดําเนินการเพ่ือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินหลกั จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

10.6.4.1  ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกัตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

10.6.4.2  ผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการดําเนินการจําหน่ายไปโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามข้อ 10.6.3.2 (1) 
การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกัเพ่ิมเติม และมีระบบการอนุมัติตามข้อ 10.6.3.2 (2) การได้มาซึ่งทรัพย์สินหลกั
เพ่ิมเติมโดยอนโุลม 

10.6.4.3  การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัท่ีเข้าลกัษณะดังต่อไปนี ้นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 10.6.4.2 
แล้ว จะต้องเป็นกรณีท่ีเป็นเหตจํุาเป็นและสมควร โดยได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์
ด้วย 

(1)  การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัก่อนครบ 1 ปีนบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกันัน้ 

(2)  การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิให้แก่เจ้าของเดิม    

10.7 ระบบในการตดิตามดแูลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีวตัถุประสงค์หลกัท่ีจะทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทรัสต์ 
CPNREIT อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ืองในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของ
ทรัพย์สินหลกัอย่างต่อเน่ือง โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีแนวทางและระบบในการติดตามและดแูลผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ดงัตอ่ไปนี ้

10.7.1 สําหรับทรัพย์สินหลักส่วนท่ีเป็นศูนย์การค้าและอาคารสํานักงาน กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัประเภทนี ้โดยการนําพืน้ท่ีของทรัพย์สินออกให้เช่า รวมถึงการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการเช่าพืน้ท่ี แก่ผู้ เช่าซึง่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และสําหรับทรัพย์สินหลกัสว่นท่ีเป็นโรงแรม 
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีการจัดหาประโยชน์โดยการนําอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าช่วงและนํา
สงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องออกให้เช่าแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน 

10.7.2 ผู้ จัดการกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละปี โดยการ
เปรียบเทียบกับงบประมาณประจําปีของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในปีปัจจุบนัเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา และในกรณีท่ีผลประกอบการของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ 
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CPNREIT  เข้าลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (สําหรับ
ทรัพย์สินสว่นท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (สําหรับทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา) จะดําเนินการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการร่วมกับผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) อย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาแผนการดําเนินงานเพ่ือ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนด 

10.7.3 ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนา
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้าผู้ เช่าพืน้ท่ี พร้อมทัง้บริหารจดัการให้อตัราการเช่าพืน้ท่ีและอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีให้อยู่ใน
ระดับท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในขณะเดียวกัน ผู้ จัดการกองทรัสต์และผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะร่วมกนัควบคมุและบริหารต้นทนุการดําเนินงาน รวมถึงความเส่ียงและปัจจยัลบท่ีอาจมีผลต่อ
การดําเนินการศนูย์การค้าและอาคารสํานกังานของกองทรัสต์ CPNREIT 

10.7.4 ผู้จดัการกองทรัสต์จะร่วมมือและประสานงานกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุ ในส่วนท่ีเป็นศนูย์การค้าและอาคาร
สํานักงาน โดยการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าพืน้ท่ีและให้บริการท่ีเหมาะสม 
การกําหนดราคาค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย พร้อม
ทัง้มีการควบคมุและบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคณุภาพของการให้เช่า
พืน้ท่ีและการให้บริการ นอกจากนี ้จะมีการดูแลและบํารุงรักษาพืน้ท่ีของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เข้า
ลงทุน เช่น การปรับปรุงพืน้ท่ีส่วนกลางและพืน้ท่ีเฉพาะส่วนให้มีความเหมาะสมกบัการใช้งาน รวมถึงจะมีการ
ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินและการบํารุงรักษาทรัพย์สินดงักล่าวให้ได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับ
การใช้งาน เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

10.7.5 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่วมกนัสร้างความเจริญเติบโตทางธรุกิจและพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดี
กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการของโรงแรม รวมถึงบริหารจดัการให้อตัราการเข้าพกัและอัตราค่าห้องพักของทรัพย์สิน
หลกัส่วนท่ีเป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ให้อยูใ่นระดบัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทรัสต์ CPNREIT 

10.7.6 ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะทํางานร่วมกนัอย่างใกล้ชิด เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทรัพย์สินหลกัในส่วนท่ี
เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยการดําเนินการดังกล่าวจะรวมถึงการดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สินหลักให้ได้
มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินหลกัเพ่ือสร้างความ
พงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

10.7.7 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประกนัภยัสําหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติั
ทางธรุกิจและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามหลกัการดงัต่อไปนี ้

(1) การจดัให้มีประกนัภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนได้เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีมีต่อทรัพย์สิน
ท่ีเข้าลงทุน เพ่ือคุ้ มครองความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับกองทรัสต์ CPNREIT โดยกําหนดให้กองทรัสต์ 
CPNREIT เป็นผู้ รับผลประโยชน์หรือผู้ รับผลประโยชน์ร่วม ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี 
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(2) การประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอกท่ีอาจได้รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร 
โรงเรือน หรือส่ิงปลกูสร้าง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้เช่าหรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์แก่กองทรัสต์ CPNREIT 
หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินได้ทําประกนัภยันัน้ไว้แล้ว ให้กองทรัสต์ CPNREIT ทําประกนัภยัความรับผิดเฉพาะ
กรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT อาจถกูไลเ่บีย้ให้ต้องรับผิด 

(3) การทําประกันภัยประเภทต่าง ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้มีการเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ  

10.7.8 การทําธรุกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จะมีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในการทําธุรกรรมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ จะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

(2) ธรุกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัจะต้องเป็นธุรกรรมท่ีมีความสมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

(3) บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียในการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจเข้าทําธรุกรรม 

(4) การคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการเข้าทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ต้องใช้ราคาและอตัราท่ีเป็นธรรมและ
มีความสมเหตสุมผล 

10.8 ค่าตอบแทนผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฏิบติัหน้าท่ีในการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สินรวม แต่ทัง้นีจ้ะไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปีสําหรับปี 2561 โดยมีอตัราการเพ่ิมร้อย
ละ 3 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) ตามรายละเอียดในส่วนท่ี 2 ข้อ 12 
“อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT” 

10.9 วธิ ีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตวัผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

10.9.1 เหตุในการเปลี่ยนแปลงผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือถึงความประสงค์ท่ีจะยุติการปฏิบัติงานเป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. และสํานกังาน ก.ล.ต. อนญุาตแล้ว   

(2) สํานกังาน ก.ล.ต. สัง่เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์หรือสัง่พกัการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกิน 90 วนั 

(3) กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์สิน้อาย ุและผู้จดัการกองทรัสต์ไม่ยื่นคําขอต่ออายกุารให้
ความเห็นชอบตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 
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(4) ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสัง่ให้ฟืน้ฟูกิจการของผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้จดัการ
กองทรัสต์สิน้สภาพความเป็นนิติบคุคล   

(5) ท่ีประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนผู้ จัดการกองทรัสต์ เน่ืองจากผู้ จัดการกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติหน้าท่ี หรือมีลักษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และทรัสตีได้ทําหนงัสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ จดัการกองทรัสต์แก่ผู้จดัการกองทรัสต์
แล้ว 

(6) ผู้จดัการกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ ในกรณี
ท่ีทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ี ข้อตกลงท่ีเป็นสาระสําคัญใด ๆ หรือผิดคํารับรองท่ีเป็น
สาระสําคญัใด ๆ ตามท่ีให้ไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์  

10.9.2 การลาออกจากการเป็นผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

หากผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์ท่ีจะลาออก ให้แจ้งการลาออกเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยการเผยแพร่
ข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และทําหนงัสือแจ้งต่อทรัสตีให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั ก่อนวนัท่ี
กําหนดให้การลาออกมีผลใช้บงัคบั ทัง้นี ้ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ รับประโยชน์และทรัสตี โดยในระหวา่งท่ีทรัสตี
ยังไม่สามารถแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้นัน้ ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมทําหน้าท่ีต่อไปจนกว่าผู้ จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ จัดการกองทรัสต์ได้อย่างสมบูรณ์ตามสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ทัง้นี ้ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวจะไม่เกินกว่า 90 วนั นับจากวนัท่ีมีผลเป็นการเลิกสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

10.9.3 การดาํเนินการกรณีท ี่ผู้จ ัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏบิัตหิน้าท ี่ได้ 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็น
เพ่ือป้องกัน ยบัยัง้ หรือจํากดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้ปวง 
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนีไ้ด้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

10.9.4 หน้าท ี่ของผู้จ ัดการกองทรัสต์ภายหลังการลาออก 

ภายหลงัผู้จดัการกองทรัสต์ลาออกจากการทําหน้าท่ี ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัคงมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(1) สง่มอบงาน ระบบงาน รายช่ือลกูค้า บญัชี เอกสาร และข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์ ไม่วา่จะเป็นข้อมลูความลบัทางการค้าหรือไม่ก็ตามให้แก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหม่ ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ตามท่ีทรัสตีร้องขอตามสมควร เพ่ือให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถ
เข้าปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ CPNREIT และ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
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(2) เก็บรักษาความลบัทางการค้าของกองทรัสต์ CPNREIT โดยไม่เผยแพร่ข้อมูล แบบร่าง รายช่ือลกูค้าและ
เอกสารอ่ืนท่ีมีสาระสําคญัเป็นความลบัทางการค้าของกองทรัสต์ CPNREIT ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากทรัสตีก่อน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาธารณะอยู่ในขณะท่ีมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ 

(3) ดําเนินการอื่นใดตามสมควรเพ่ือให้ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างต่อเน่ืองตาม
สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งการดําเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพ่ือรับรอง
ความถกูต้องครบถ้วนของสิง่ท่ีสง่มอบให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ด้วย 

10.9.5 วธิ ีการแต่งตัง้ผู้จ ัดการกองทรัสต์รายใหม่ 

ให้ทรัสตีขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุแห่ง
การเปลี่ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ และดําเนินการแต่งตัง้บคุคลท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ี
ได้รับมติหรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการขอมติแล้ว แต่ไม่ได้รับมติ 
ให้ทรัสตีดําเนินการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้เอง โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการแตง่ตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ เพราะไม่มีผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสมหรือไม่
มีผู้สนใจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าท่ีปฏิบติัหน้าท่ีแทนผู้จดัการกองทรัสต์ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ
ภายใต้กฏเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

10.10 การบริหารจดัการกองทรัสต์อ ื่น 

ปัจจุบัน ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ (ซึ่งจะเข้าเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เม่ือมีการก่อตัง้
กองทรัสต์ CPNREIT ขึน้แล้ว) ไม่ได้มีการบริหารจัดการกองทรัสต์อ่ืนแต่อย่างใด โดยในการปฏิบติัหน้าท่ีของทรัสตีและ
ผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และสัญญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าท่ีใช้ความ
ระมดัระวงัตามสมควรในการดําเนินการเพ่ือป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบัทรัสตี
หรือผู้จดัการกองทรัสต์ โดยให้มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

10.10.1 ทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์ 
CPNREIT และหากมีกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกท่ีจะทํา
ให้เชื่อมัน่ได้ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม 

10.10.2 ในกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์มีการบริหารจดัการกองทรัสต์อ่ืนอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ท่ีขออนุญาต
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อ่ืนนัน้ 

10.10.3 กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่เข้าทํารายการใดท่ีอาจส่งผลให้ทรัสตีไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การ
ซือ้อสงัหาริมทรัพย์จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งอาจทําให้ทรัสตีไม่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการทํา
หน้าท่ีของผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างเป็นอิสระ 
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11. ทรัสต  ี

11.1 ข้อมูลท ั่วไป 

 ช่ือทรัสต ี   : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  
     แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 เลขทะเบียนบริษัท  : 0105535048398 

 โทรศพัท์   : 02-949-1500 

 โทรสาร   : 02-949-1501 

 Website   : http://www.scbam.com/ 

 ทนุจดทะเบียน  : 200,000,000 บาท 

 ทนุชําระแล้ว  : 100,000,000 บาท 

11.2 ใบอนุญาตที่เก ี่ยวข้อง 

ทรัสตีได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจทรัสตีจากสํานกังาน ก.ล.ต.  ในวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 

11.3 หน้าท ี่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสต  ี

(1) ทรัสตีมีหน้าท่ีจดัการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัเย่ียงผู้ มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความ
ชํานาญ โดยปฏิบติัต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 
รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
กองทรัสต์ มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และข้อผกูพนัท่ีได้ให้ไว้เพ่ิมเติมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 

(2) ทรัสตีมีหน้าท่ีเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทกุครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพ่ือ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ทรัสตีต้องปฏิบติัดงัต่อไปนี ้

(2.1) ตอบข้อซกัถามและให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการดงักล่าวหรือเร่ืองท่ีขอมติว่าเป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 

(2.2) ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดงักล่าวหรือเร่ืองท่ีขอมติไม่สามารถ
กระทําได้ หากไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ทรัสตีมีหน้าท่ีบังคับชําระหนีห้รือดูแลให้มีการบังคับชําระหนีเ้พ่ือให้เป็นไปตามข้อสัญญาระหว่าง
กองทรัสต์กบับคุคลอ่ืน  
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(4) ในกรณีท่ีไม่มีผู้จดัการกองทรัสต์ หรือมีเหตท่ีุทําให้ผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ให้ทรัสตี
เข้าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ ทัง้นี  ้ภายใต้
หลกัเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ี กร. 14/2555 โดยให้ทรัสตีมีหน้าท่ีจัดการกองทรัสต์ตามความ
จําเป็นเพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ 
ในการดําเนินการดงักล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนจดัการกองทรัสต์แทนในระหว่างนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้
ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ได้ระบุไว้ รวมทัง้มีอํานาจในการจัดให้มี
ผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามอํานาจหน้าท่ีในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรือประกาศหรือ
ข้อกําหนดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม 

(5) ทรัสตีมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจดัการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพย์สินหลกั การจดัการลงทนุในทรัพย์สิน
อ่ืนดงักล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอ่ืนท่ีทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์
มอบหมายโดยจะเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยในกรณีท่ีมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่
ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับดําเนินการ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับดําเนินการในงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ รับดําเนินการในงานท่ีเก่ียวกับการลงทุนของ
กองทนุโดยอนโุลม  

(7) ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน คําผ่อนผัน ยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั คําสัง่ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั อนัทําให้
ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตีจะต้องดําเนินการตามท่ีสญัญาก่อตัง้ทรัสต์กําหนด
เพ่ือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ได้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบงัคบั คําสัง่ท่ีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมดงักลา่วโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

(8) ห้ามมิให้ทรัสตีนําหนีท่ี้ตนเป็นลกูหนีบ้คุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นทรัสตีไปหกักลบ
ลบหนีก้บัหนีท่ี้บคุคลภายนอกเป็นลกูหนีท้รัสตีอนัสืบเน่ืองมาจากการจดัการกองทรัสต์ ทัง้นี ้การกระทําท่ี
ฝ่าฝืนข้อห้ามนี ้ให้การกระทําเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(9) ในกรณีท่ีทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ 
ให้ทรัสตีแจ้งต่อบุคคลภายนอกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเม่ือเข้าทํานิติกรรมหรือธุรกรรมกับ
บคุคลภายนอกวา่เป็นการกระทําในฐานะทรัสตี  
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(10) ให้ทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอ่ืน ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทัง้แยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจาก
ทรัพย์สินสว่นตวัของทรัสตีและทรัพย์สินอ่ืนท่ีทรัสตีครอบครองอยู ่  

(11) ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 11.3 (10) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์ปะปนอยู่กบัทรัพย์สิน
ท่ีเป็นส่วนตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ี
เป็นสว่นตวัของทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่ 

(11.1) ทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์ 

(11.2) ความเสียหายและหนีท่ี้เกิดจากการจดัการทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นความเสียหายและหนี ้
ท่ีเป็นสว่นตวัของทรัสตี 

(11.3) ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการจดัการทรัพย์สนิท่ีปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรัสต์ 

ทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินท่ีถกูเปลี่ยนรูปหรือถกูเปล่ียนสภาพ
ไปจากทรัพย์สินท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้ด้วย 

(12) ในกรณีท่ีทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 11.3 (10) จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แตล่ะกองปะปนกนัจน
มิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่าทรัพย์สินนัน้ รวมทัง้ทรัพย์สินท่ีถูก
เปลี่ยนรูปหรือถกูเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนัน้และประโยชน์ใด ๆ หรือหนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากการจดัการ
ทรัพย์สินดงักล่าว เป็นของกองทรัสต์แตล่ะกองตามสดัสว่นของทรัพย์สินท่ีนํามาเป็นต้นทนุท่ีปะปนกนั 

(13) การใช้อํานาจและการปฏิบติัหน้าท่ีของทรัสตีในการจดัการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตี
จะมอบหมายให้ผู้ อ่ืนจดัการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต ่

(13.1) สญัญาก่อตัง้ทรัสต์กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(13.2) การทําธรุกรรมท่ีมิใช่เร่ืองท่ีต้องทําเฉพาะตวัและไมจํ่าเป็นต้องใช้วชิาชีพเย่ียงทรัสตี 

(13.3) การทําธุรกรรมท่ีโดยทัว่ไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึง่มีทรัพย์สินและวตัถปุระสงค์ของการจดัการ
ในลกัษณะทํานองเดียวกนักบักองทรัสต์จะพงึกระทําในการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนจดัการแทน 

(13.4) การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงิน
ปันผล หรือการปฏิบติังานด้านการสนบัสนนุให้บริษัทในเครือของทรัสตี หรือผู้จดัการกองทรัสต์ 
หรือนายทะเบียนรายอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ดําเนินการได้  
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(13.5) เร่ืองอ่ืนใดท่ีผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 
29/2555 หรือประกาศหรือข้อกําหนดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การท่ีทําไปนัน้ผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตวัไม่ผูกพัน
กองทรัสต์ 

(14) ในกรณีท่ีทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 11.3 (13) ทรัสตีต้องเลือกผู้ รับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทัง้ต้องกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพียงพอ และต้องกํากับดแูล โดยจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเก่ียวกบัการมอบหมายงานตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กข. 1/2553 เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี หรือประกาศหรือข้อกําหนดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และท่ีได้แก้ไข
เพ่ิมเติม ดงันี ้

(14.1) การคดัเลือกผู้ ท่ีสมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและบคุลากร
ของผู้ ท่ีได้รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมายงานและ
กองทรัสต์ 

(14.2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบติัของผู้ได้รับมอบหมายงาน 

(14.3) การดําเนินการของทรัสตีเม่ือปรากฏว่าผู้ ท่ีได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับมอบหมาย
งานอีกต่อไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอยีดในการปฏิบติัของทรัสตีในกรณีดงักลา่วได้ 

(15) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนท่ีทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าท่ี มีการ
จัดการกองทรัสต์ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์เสยีหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการดงัต่อไปนี ้

(15.1) เรียกร้องคา่เสียหายจากทรัสตีรายท่ีต้องรับผิด 

(15.2) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบคุคลภายนอก ไม่วา่บคุคลนัน้จะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็น
ทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้
หรือไม่มีเหตอุนัควรรู้วา่ทรัพย์สินนัน้ได้มาจากการจดัการกองทรัสต์โดยมิชอบ 
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(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 11.3 (13) หากมี
ค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินท่ีเป็น
ส่วนตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจาก
กองทรัสต์ได้ เว้นแต่สญัญาก่อตัง้ทรัสต์จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

สิทธิท่ีจะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบริุมสิทธิท่ีทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ ถือหน่วยทรัสต์และ
บุคคลภายนอกท่ีมีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิท่ีอาจบังคบัได้ในทันทีโดยไม่
จําต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินใน
กองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักล่าวได้แต่ต้องกระทํา
โดยสจุริต และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน ก.ล.ต. 
กําหนด 

(17) ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 11.3 (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนีท่ี้มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว 
เว้นแตเ่ป็นหนีท่ี้อาจหกักลบลบหนีก้นัได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(18) ในกรณีท่ีทรัสตีจดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตี
ต้องรับผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ 

 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นและมีเหตผุลอนัสมควรเพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสํานกังาน ก.ล.ต. ก่อนท่ีจะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้จดัการตามท่ีได้รับความเห็นชอบนัน้ด้วยความสจุริตและเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ
ของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จําต้องรับผิดตามวรรคหนึง่ 

(19) ทรัสตีมีหน้าท่ีดแูลให้สญัญาก่อตัง้ทรัสต์มีสาระสําคญัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยในกรณีท่ีมีการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(19.1) ดแูลให้การแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์เป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   

(19.2) ในกรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อ 11.3 (19) (19.1) ให้ทรัสตี
ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์
เพ่ือดแูลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(19.3) ในกรณีท่ีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจัดการกองทรัสต์ท่ีออกตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงในภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ 
ทรัสต์มี ข้อกําหนดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการเพ่ือแก้ไข
เปล่ียนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการท่ีกําหนดในสัญญา
ก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามที่สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ 
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(20) ทรัสตีมีหน้าท่ีติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ ได้รับมอบหมายรายอ่ืน (ถ้ามี) 
ดําเนินการในงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ สญัญาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และประกาศ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด การติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าท่ีดงัต่อไปนีด้้วย 

(20.1) ดูแลให้การบริหารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้ จัดการกองทรัสต์ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ตัง้อยู่ 

(20.2) ติดตามดแูลและดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบติัให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการถอดถอน
ผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตัง้ผู้ รับมอบหมายรายใหม่  

(20.3) ควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงหนงัสือชีช้วน 

(20.4) ควบคมุดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์อย่างถกูต้องครบถ้วนตามท่ีกําหนดในสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(20.5) แสดงความเห็นเก่ียวกบัการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพ่ือกองทรัสต์ของผู้จดัการกองทรัสต์ 
และผู้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ การเปิดเผย
ข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเม่ือสํานกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

(21) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ให้ทรัสตีมีหน้าท่ี ดงันี ้

(21.1) รายงานตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนบัแต่รู้หรือพงึรู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(21.2) ดําเนินการแก้ไข ยบัยัง้ หรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทรัสต์ ตามท่ีเห็นสมควร  

(22) ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้องมีการออกเสียงหรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตัง้อยู่บน
หลกัแห่งความซื่อสตัย์สจุริต และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือกระทบ
ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ 

(23) ทรัสตีมีหน้าท่ีจดัทําสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพย์หรือผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดําเนินการแทนได้ โดยเม่ือมี
การมอบหมายผู้ อ่ืนเป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายดงักล่าว
ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ เว้นแต่มีการจัดทําหลกัฐานตาม
ระบบและระเบียบข้อบงัคบัของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบันายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
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(24) ทรัสตีต้องจัดทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(25) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ออกหลกัฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่
หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลกัฐานเก่าท่ีสูญหายลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคญั ให้ทรัสตีมีหน้าท่ี
ออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรือใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทรัสตีใน
สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 

11.4  ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการทาํหน้าท ี่เป็นทรัสต  ี

เป็นไปตามท่ีกําหนดในส่วนท่ี 2 ข้อ 12 “อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT” 
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12. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT มีรายละเอียด ดงันี ้

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท ี่
เร ียกเก็บ 

1. คา่ธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
รวม แตท่ัง้นีจ้ะไม่น้อยกวา่ 15 ล้านบาทต่อปี 
ในปี 2561 โดยมีอตัราการเพ่ิมร้อยละ 3 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) 

รายเดือน 

2. คา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
รวม แตท่ัง้นีจ้ะไม่น้อยกวา่ 20 ล้านบาทต่อปี 
ทัง้นี ้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุ
รวมหรือคา่ธรรมเนียมตราสารอ่ืนใดท่ี

กองทรัสต์ CPNREITสามารถเข้าลงทนุและ
ได้พิจารณาเข้าลงทนุ เน่ืองจากการรับหน้าท่ี
เป็นผู้จดัการกองทนุรวมหรือผู้ออกตราสาร

ดงักล่าวโดยทรัสตี 
(ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) 

รายเดือน 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ตามท่ีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด รายเดือน 

4. ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
และค่านายหน้า: สําหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครัง้แรก และสําหรับการเสนอขาย
เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมเงินทุนของกองทรัสต์ในคราว
ตอ่ ๆ ไป 

คราวละไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่าท่ี
รับประกนัการจดัจําหน่าย 

เม่ือเกิดรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ
สง่เสริมการขาย 

ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่ม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัสิน้ปีบญัชี

ก่อนหน้า 

เม่ือเกิดรายการ 

6. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง รายไตรมาส 

7. ค่าธรรมเนียมผู้ ให้บริการอื่น ๆ  รวมทัง้ท่ีปรึกษา
อ่ืน ๆ  เช่น คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 12 - 2 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท ี่
เร ียกเก็บ 

8. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของกองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ภายใน 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

10. ค่านายหน้า (Commission) ในการหาผู้ เช่าพืน้ท่ี
ศนูย์การค้า 
 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมต่อสญัญา 
2)  ในกรณี ทําสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่  มี  4 

อตัราขึน้อยู่กบัอายสุญัญาเช่า 
-  ผู้ เช่าท่ีทําสญัญาเช่าอายไุม่ถึง 1 ปี 
-  ผู้ เช่าท่ีทําสัญญาเช่าอายุ ตัง้แต่ 1 ปีขึน้
ไปแตไ่ม่ถึง 3 ปี 

-  ผู้ เช่าท่ีทําสญัญาเช่าอายตุัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 
-  ผู้ เช่าท่ีทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี
และผู้ เช่าได้ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า 
(คา่เซ้ง) 

คํานวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือน 
ของผู้ เช่ารายนัน้ ๆ  

 
0.5 เดือน 

 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
1.5 เดือน 

ร้อยละ 3.00 ของคา่สิทธิการเช่า 
ลว่งหน้าท่ีได้รับจากผู้ เช่า 

 
ทั ง้นี  ้ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะคิดค่า
นายหน้าสําหรับสัญญาท่ีมีอายุตั ง้แต่  1 
เดือนขึน้ไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าสําหรับ
สัญ ญ าบ ริก าร พื ้น ท่ี ส่ ง เส ริม ก า รข าย 
(Promotion Area) และสัญญาท่ีเก่ียวข้อง
กับส่ือโฆษณาต่าง ๆ เช่น Video Wall และ 
Light Box เป็นต้น 

เม่ือเกิดรายการ 

11. ค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่าพื น้ ท่ีอาคาร
สาํนกังาน 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมต่อสญัญา 
2)  ในกรณี ทําสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่  มี  3 

อตัราขึน้อยู่กบัอายสุญัญาเช่า 
- ผู้ เช่าท่ีทําสญัญาเช่าอายไุม่ถึง 3 ปี 
- ผู้ เช่าท่ีทําสญัญาเช่าอายตุัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป 

คํานวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือน 
ของผู้ เช่ารายนัน้ ๆ  

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

เม่ือเกิดรายการ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 12 - 3 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท ี่
เร ียกเก็บ 

- ผู้ เช่าท่ีทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี
และผู้ เช่าได้ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้า 
(คา่เซ้ง) 

ร้อยละ 3.00 ของคา่สิทธิการเช่า 
ลว่งหน้าท่ีได้รับจากผู้ เช่า 

 
ทั ง้นี  ้ผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะคิดค่า
นายหน้าสําหรับสัญญาท่ีมีอายุตั ง้แต่  1 
เดือนขึน้ไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าสําหรับ
สัญญาบริการพืน้ ท่ีส่งเสริมการขายและ
สญัญาท่ีเก่ียวข้องกับส่ือโฆษณาต่าง ๆ เช่น 
Video Wall และ Light Box เป็นต้น 

12. ค่ าธรรม เนี ยมการเก็บค่ า เช่ าในนามของ
กองทรัสต์ 

อตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ 
รายได้ค่าเช่าสทุธิของกองทรัสต์ 
โดยรายได้ค่าเช่าสทุธิ หมายถงึ  

รายได้ทัง้หมดก่อนหกัคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ี
กองทรัสต์ได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญา
บริการ รวมถึงรายได้ท่ีได้รับจากพืน้ท่ีสง่เสริม
การขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน 
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ประกอบกิจการศนูย์การค้าของกองทรัสต์ ไม่
วา่ทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมเงิน

ชดเชย เงินทดรองจ่าย (Reimbursement) 
เช่น เงินเฉลี่ยค่าภาษีโรงเรือน (ภาษีอ่ืนใดใน
ทํานองเดียวกนั) ส่วนเฉลีย่คา่เบีย้ประกนัท่ี

ได้รับจากผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วง  
แล้วหกัด้วยอตัราส่วนลดคา่เช่า 

รายเดือน 

13. ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ (สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนท่ีเป็นศูนย์การค้าและอาคาร
สาํนกังาน) 

ไม่เกินร้อยละ 0.28 ตอ่ปีของมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ  

(Investment Properties)  
จากรายงานมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ

กองทรัสต์ท่ีรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ 
ในแต่ละเดือน ซึง่คํานวณ ณ  

วนัทําการสดุท้ายของเดือน ทัง้นี ้ 

รายเดือน 
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สว่นท่ี 2 หน้า 12 - 4 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท ี่
เร ียกเก็บ 

ไม่รวมมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการลงทนุประเภทโรงแรม 

14. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee) (สําหรับทรัพย์สินสว่นท่ี
เป็นศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) 

ไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ โดยรายได้สทุธิจาก

อสงัหาริมทรัพย์ (Net Property Income) 
หมายถงึ รายได้ทัง้หมดท่ีกองทรัสต์ได้รับจาก
อสงัหาริมทรัพย์หกัด้วยต้นทนุและคา่ใช้จ่าย
ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไม่รวมค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ เช่น 
คา่ตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และ
คา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

รายเดือน 

15. ค่าธรรมเนียมการซือ้และขายอสังหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ 

ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์มีการลงทนุเพ่ิม 
และไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมลูค่าการขาย

อสงัหาริมทรัพย์ออกจากกองทรัสต์ 

เม่ือเกิดรายการ 

16. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการ
ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าต้นทนุในการ
ปรับปรุง และ/หรือพฒันาทัง้หมดของ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
ท่ีมีการปรับ ปรุง และ/หรือพฒันา 

โดยต้นทนุในการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา
ดงักล่าวรวมถงึต้นทนุในการซือ้พืน้ท่ีซึง่จะได้
ทําการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา คืนจากผู้
เช่าเดิมด้วย แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ

ออกแบบ คา่ท่ีปรึกษา คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ
อ่ืน ๆ ตามรายละเอียดท่ีระบใุนสญัญา 

 เม่ือเกิดรายการ 

17. ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และ/
หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สิน 

ตามอตัราท่ีกําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

 เม่ือเกิดรายการ 

18. ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่า
นายหน้าท่ี เก่ียวกับการซื อ้ขายหลักท รัพ ย์

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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สว่นท่ี 2 หน้า 12 - 5 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท ี่
เร ียกเก็บ 

อสั งห า ริมท รัพ ย์  ห รือการเช่ าห รือ ให้ เช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

19. คา่เบีย้ประกนั ตามท่ีจ่ายจริง รายปี 

20. ค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์  (ถ้ามี ) 
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้า
มี)  รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การดําเนินการดงักลา่ว 

ตามอตัราท่ีหน่วยงานและประกาศท่ี
เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 

เม่ือเกิดรายการ 

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดํารง
สถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามอตัราท่ีตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยกําหนด 

รายปี 

22. ค่าใช้จ่ายในการจดัทําใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ใบ
ยืนยนัรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากบัภาษี และ
แบบฟอร์มอ่ืน  ๆ   ท่ี เก่ียวข้องกับ  กองทรัสต์ 
รวมทัง้ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชีช้วน 
คําขอจดัตัง้ เพ่ิมทนุกองทรัสต์ เอกสารต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกับกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักล่าว 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

23. ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หนว่ยทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบัญชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยของ
กองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

25. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่าง ๆ  ตามท่ี
กําหนดโดยสํานกังาน ก.ล.ต. 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

26. ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา  ค่าแปล  และจัดส่ง
รายงานและจดหมายต่าง  ๆ   เช่น  รายงาน

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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สว่นท่ี 2 หน้า 12 - 6 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท ี่
เร ียกเก็บ 

ประจําปี  รายงานผู้ ถือหน่วยทรัสต์  เป็นต้น 
สาํหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

27. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการซือ้ เช่า หรือ
จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอนสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

28. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ือการจดัหา ได้มา 
จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์/ หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่น  โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์และหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

29. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้โครงการ
แล้วเสร็จ (ในกรณี เป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง) 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

30. ค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวกับการดําเนินการจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวกับพนักงาน (ท่ีดูแลรับผิดชอบพืน้ท่ีของ
ทรัพย์สินเฉพาะในส่วนท่ีกองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน) ค่าใช้จ่ายสํานักงาน  ค่าอุปกรณ์
สํานักงาน  ค่าจัดเตรียมระบบในการจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ ค่าดําเนินการ ค่าบํารุงรักษา 
ค่ าซ่ อม แซม  ค่ าป รับ ป รุง  ค่ าต่ อ เติ ม  ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
ประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในทํานอง
เดียวกนั 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

31. ค่ า ใ ช้ จ่ าย ใน ก ารดํ า เนิ น คดี  ( ถ้ า มี )  อา ทิ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม การ
บอกกล่าว หรือดําเนินคดีใด ๆ  เพื่อบังคบัชําระ
ห นี ้ห รื อ คื น ท รัพ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 
คา่เสยีหายหรือค่าใช้จ่าย 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท ี่
เร ียกเก็บ 

32. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ท่ีก่อขึน้โดย
ชอบ  โดยผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี ตาม
หน้าท่ี เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ เม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

33. ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

34. ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้ หน่วยทรัสต์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
และ/หรือเงินลดทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินใน
กรณีท่ีมีการลดทนุ และ/หรือจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน  เช่น  ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ค่าอากร
แสตมป์  ค่าไปรษณี ยากร  ค่าโทรศัพ ท์  ค่า
โทรสาร เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

35. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือค่าธรรมเนียม ท่ีเกิดขึน้
เก่ียวเน่ืองกับกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน ค่าอากรแสตมป์ หรือ
ภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ 
ค่าไปรษณียากร สําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงิน
ค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์  ค่าโฆษณาหรือประกาศ
หนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทัง้ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ท่ี
เกิดขึน้เน่ืองจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

36. ค่าตอบแทนผู้ ชําระบัญชีและผู้ สอบบัญชี รวม
ถึงทรัสตีในระหว่างการชําระบญัชีของกองทรัสต์ 
รวมถึงค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้และเก่ียวเน่ืองกับ
การจดทะเบียนเลกิกองทรัสต์ (ถ้ามี)  

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท ี่
เร ียกเก็บ 

37. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

38. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาเงินกู้ ยืมหรือ
การออกตราสารท่ีมีลักษณะเดียวกัน รวมถึง
คา่ธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู้  

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

39. ดอกเบี ย้และค่าธรรมเนียมจากการกู้ ยืมเงิน
ธนาคาร 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

40. ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการประเมิน
ระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าใช้จ่าย
ในการทํางานหรือบทวิจยั 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อ
เติม  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  (ในกรณี ท่ี
ผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอื่น
ดาํเนินการ) 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

42. ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
การจดัทํา จดัพิมพ์ ค่าแปลและค่าจดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุม  เอกสารประกอบการประชุม 
รายงานการประชุม หนังสือบอกกล่าว หนังสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้อมูล
หรือเอกสารใดท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องจัดทําขึน้ให้
เป็นไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ถงึผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ
การลงประกาศหนงัสือพิมพ์ 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

43. ค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพ่ิมเติมสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือแบบแสดง
รายการข้อมูลท่ี เกิดขึน้จากการปฏิบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงาน  ก .ล .ต . และ /หรือกฎหมายอ่ืน ท่ี
เก่ียวข้อง  ทั ง้ นี  ้ไม่ รวม ค่าท่ีป รึกษาในการ

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เร ียกเกบ็จากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 
การทาํธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

รอบและ
ระยะเวลาท ี่
เร ียกเก็บ 

ดาํเนินการดงักล่าว 

44. ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงหนี ้หรือ
การดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือการรับชําระ
หนีใ้ด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ
ดําเนินคดีในศาล  เพ่ื อ รักษาสิท ธิของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีท่ี
เก่ียวข้องกบักองทรัสต์  

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

45. ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์และการบริหารจดัการกองทรัสต์ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายแก่บคุคลภายนอก เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

46. ค่าท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์ การให้คําแนะนํากฎหมายแก่
กองทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสาร
และรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ใน
กรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ข่าว
ของกองทรัสต์  ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์  ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์ การจัดเตรียมหนงัสือบอกกล่าวทวง
ถามและเอกสารทางกฎหมายต่าง  ๆ  การ
จดัเตรียม แก้ไข เพ่ิมเติมเอกสารและสญัญาตา่ง 
ๆ รวมถึงสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และสญัญาแต่งตัง้
ผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

47. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีท่ีฟ้องร้อง
ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตามหน้าท่ี หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผู้ จัดการกองทรัสต์  เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทัง้ปวงรวมถึงการดําเนินการให้
เป็นไปตามคําสั่ง และ /หรือ  ข้อกําหนดของ

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
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หนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

48. ค่าภาษี ค่าเบีย้ปรับ เงินเพิ่ม (เฉพาะค่าเบีย้ปรับ
และเงินเพิ่ม ท่ีไม่ได้ เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์หรือทรัสตี) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ การดําเนินงานของกองทรัสต์ รวม
ตลอดถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่
ทรัพย์สินหลกั  

ตามท่ีจ่ายจริง เม่ือเกิดรายการ 

49. คา่ธรรมเนียมผู้ให้บริการอื่น ๆ  ตามอตัราท่ีกําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

เม่ือเกิดรายการ 
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13. นโยบายการกู้ยืมเงนิในอนาคต 

ในอนาคต กองทรัสต์ CPNREIT อาจกู้ ยืมเงินโดยการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน หรือออกตราสารหรือ
หลกัทรัพย์หรือเข้าทําสญัญาท่ีมีลกัษณะเป็นการกู้ ยืม รวมถึงก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพ่ือนํา
เงินท่ีได้มาลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT เพ่ิมเติม ปรับปรุงทรัพย์สินหลกัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน
อยู่ หรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ CPNREIT ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกนัไว้
ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยอยู่ภายใต้นโยบายการกู้ ยืมเงินในอนาคตดงัตอ่ไปนี ้

13.1 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงนิ 

13.1.1 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

13.1.2 ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

13.1.3 ลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนใด ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั 

13.1.4 บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT 

13.1.5 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT หรืออสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ 
CPNREIT มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมนําไปจัดหาผลประโยชน์ 
รวมถึงการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

13.1.6 ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึง่สงัหาริมทรัพย์หรืออปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรืออสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง 
ให้อยูใ่นสภาพดีและมีความพร้อมท่ีจะใช้หาผลประโยชน์ 

13.1.7 ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมบนท่ีดินท่ีมีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทรัสต์ CPNREIT หรือท่ี
กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง เพ่ือประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT  

13.1.8 ชําระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ CPNREIT  

13.1.9 เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์ CPNREIT  

13.1.10 ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมเพ่ือนําไปใช้ชําระหนีเ้งินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัฉบบัเดิม (Refinance) 

13.1.11 ปรับโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ CPNREIT  

13.1.12 ป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ/หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ อนั
เน่ืองมาจากการกู้ ยืมเงินหรือออกตราสารหนี ้
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13.1.13 เหตจํุาเป็นอ่ืนใดตามท่ีผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร เพ่ือบริหารจดัการกองทรัสต์ CPNREIT  

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็น
สําคัญ  ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดในข้อ 13.1.5, 13.1.6 และ 13.1.7 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
คํานงึถึงกําหนดเวลาเช่าท่ีเหลืออยู่ตามสญัญาเช่าด้วย 

13.2 วธิ ีการกู้ยมืเงนิ 

กองทรัสต์ CPNREIT สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีร่วมกนัในขณะใดขณะหน่ึง ซึง่หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือการเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดท่ี
มีความหมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ดงันี ้

13.2.1  การขอกู้ ยืมเงิน ขอสินเช่ือ เบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ทัง้ในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศ ซึง่รวมถึงบริษัทประกนัภยัซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายเก่ียวข้องกบัการประกนัภยั และ
กองทรัสต์ CPNREIT อาจพิจารณาให้หลักประกันในการชําระเงินกู้ ยืมดังกล่าวด้วย นอกจากนี ้
กองทรัสต์ CPNREIT อาจทําสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
(Derivative Product) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของกองทรัสต์ CPNREIT จากอัตราแลกเปลี่ยน และ/
หรืออตัราดอกเบีย้ท่ีเกิดจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทัง้จํานวนหรือบางส่วน เช่น สญัญาแลกเปล่ียนอตัรา
แลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรือสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) 
เป็นต้น 

13.2.2  การออกตราสาร การออกตราสารหนี ้ไม่ว่าระยะสัน้หรือระยะยาว เพ่ือจําหน่ายให้แก่ผู้ ลงทุนทัง้
ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ท่ี
เก่ียวข้อง และกองทรัสต์ CPNREIT อาจพิจารณาให้หลักประกันท่ีเก่ียวข้องกับการออกตราสาร
ดงักลา่วด้วย 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อ
ภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพ่ือประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง โดยไม่ต้องขอมติอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เท่าท่ีไม่ขดักบักฎหมายและสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ อย่างไรก็ดี 
ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT นําทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็นหลักประกันการชําระเงินกู้ ยืม ซึ่งรวมถึงการเพ่ิม
วงเงินหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้กู้ รายเดิมจากหลกัประกนัท่ีมีอยูแ่ล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ทรัสตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้าทําสญัญาเพ่ือกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อ
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT หรืออาจมอบอํานาจให้ผู้ จดัการกองทรัสต์ลงนามผูกพนักองทรัสต์ 
CPNREIT ตามสญัญาดงักล่าวแทนได้  
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13.3 ข้อจาํกัดในการกู้ยืมเงนิ  

ในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะต้องไม่มี
ลกัษณะดงันี ้

13.3.1 มีข้อตกลงและเง่ือนไขทํานองเดียวกับข้อกําหนดของหุ้ นกู้ ท่ีให้ไถ่ถอนหุ้ นกู้ เม่ือมีการเลิกบริษัท 
(Perpetual Bond) 

13.3.2 ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น 

13.3.3 มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีเข้าลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

(1) ให้สิทธิลกูหนีใ้นการชําระคืนก่อนกําหนด (Callable) หรือให้สิทธิกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
เรียกให้ลกูหนีชํ้าระหนีคื้นก่อนกําหนด (Puttable) 

(2) กําหนดดอกเบีย้หรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของ
สถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อื่น 

(3) ไม่มีการกําหนดเง่ือนไขในการจ่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

13.3.4 มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

13.4 มูลค่าการกู้ยืม 

การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีข้อจํากัดให้สดัส่วนการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ต้องไม่เกิน
อตัราสว่นอย่างใดอย่างหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตก่ารเกินอตัราส่วนดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติม ดงันี ้

13.4.1 ร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT  

13.4.2 ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีอันดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้
ลา่สดุท่ีได้รับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงิน  

การกู้ ยืมเงินตามข้อนี ้ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสญัญา ไม่ว่าในรูปแบบใดท่ีมีความมุ่ง
หมายหรือเนือ้หาสาระท่ีแท้จริง (Substance) เข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน 
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13.5 การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT   

การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้กระทําได้เฉพาะกรณีท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับการ
บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ดงัตอ่ไปนี ้

13.5.1 การก่อภาระผกูพนัซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการทําข้อตกลงหลกัท่ีกองทรัสต์ CPNREIT สามารถกระทําได้ตาม
ข้อกําหนดของประกาศท่ี ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT ไปเป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ ยืม 

13.5.2 การก่อภาระผกูพนัท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเร่ืองปกติในการทําธรุกรรมประเภทนัน้ 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

สว่นท่ี 2 หน้า 14 - 1 

14. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์และข้อจาํกัด 

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ ดงันัน้ จึงมีความเส่ียงท่ีนกัลงทนุจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ 
หรือกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถรักษาระดบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือเพ่ิมการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ 
โดยนโยบายการจ่ายผลประโยชน์และข้อจํากดัของกองทรัสต์ CPNREIT มีดงันี ้

14.1 กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ปีละ 2 ครัง้ ยกเว้น
ในปี 2560 ซึง่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

14.2 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของกําไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี 

อนึง่ กําไรสทุธิท่ีปรับปรุงแล้วตามข้อนีใ้ห้หมายถงึกําไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

14.2.1 การหักกําไรท่ียังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางของสํานักงาน 
ก.ล.ต. เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT 

14.2.2 การหกัด้วยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ 
CPNREIT ตามวงเงินท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี แล้วแตก่รณี 

14.3 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

14.4 ในกรณีท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

14.5 ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัสิน้รอบปี
บญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแตก่รณี 

14.6 ในกรณีท่ีผู้จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาตามข้อ 14.5 ผู้จดัการกองทรัสต์
จะแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

14.7 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ ทจ.49/2555 
เฉพาะในส่วนท่ีเกินหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 
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14.8  ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียนและอตัราประโยชน์ตอบแทน โดย
การแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรัพย์และจะแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบญัชีหรือ
รอบปีบญัชีใดมีมลูคา่ต่ํากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้
นัน้ และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนท่ีกําหนดไว้ 

สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแต่
กรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 
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15. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของกองท ุนรวม CPNRF 

15.1 ฐานะทางการเงนิของกองทนุรวม CPNRF 

งบดุล 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันท ี่ 
31 ธ.ค. 2557 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันท ี่ 
31 ธ.ค. 2558 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันท ี่ 
31 ธ.ค. 2559 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันท ี่ 
30 มิ.ย. 2560 

(สอบทาน) 

สินทรัพย์     

เงนิลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยติุธรรม 29,919.94 31,790.00 32,309.00 32,402.00 

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม 527.75 385.54 662.90 896.95 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 303.55 431.15 464.64 236.49 

ลกูหนีค้า่เช่าและบริการ 156.95 110.59 88.64 107.73 

ดอกเบีย้ค้างรับ 0.65 0.35 0.29 0.16 

สนิทรัพย์อ่ืน 82.51 66.30 78.36 54.30 

รวมสินทรัพย์ 30,991.34 32,783.93 33,603.83 33,697.63 

     

หนีส้ ิน      

เจ้าหนีอ่ื้น 26.78 23.52 7.07 23.26 

เงนิมดัจํารับล่วงหน้า 994.39 1,033.60 1,138.03 1,142.41 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 115.93 333.30 379.56 346.88 

รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า 63.16 53.53 48.34 73.20 

เงนิกู้ ยืมระยะยาว 1,955.00 1,936.44 1,874.56 1,831.25 

หนีส้นิอ่ืน 145.88 161.33 163.66 176.24 

รวมหนีส้ ิน 3,301.14 3,541.72 3,611.22 3,593.24 

สนิทรัพย์สทุธิ 27,690.20 29,242.21 29,992.61 30,104.39 

สนิทรัพย์สทุธิ:     

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 24,406.21 24,406.21 24,406.21 24,406.21 

กําไรสะสม  3,283.99 4,836.00 5,586.40 5,698.18 

สนิทรัพย์สทุธิ 27,690.20 29,242.21 29,992.61 30,104.39 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาท) 12.5154 13.2169 13.5561 13.6066 

จาํนวนหน่วยลงทุนท ี่จาํหน่ายแล้วท ัง้หมด  
ณ วันสิน้ปี/งวด (หน่วย) 

2,212,476,700 2,212,476,700 2,212,476,700 2,212,476,700 
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สนิทรัพย์ 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีสินทรัพย์รวม
จํานวน 30,991.34, 32,783.93, 33,603.83 และ 33,697.63 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่ประกอบด้วยรายการดงันี ้

 เงนิลงทนุในสทิธ ิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทนุรวม CPNRF มีเงินลงทนุใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม จํานวน 29,919.94, 31,790.00, 32,309.00 และ 32,402.00 
ล้านบาท ตามลําดบั หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.54, 96.96, 96.15 และ 96.16 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยเงิน
ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยทัง้หมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 
2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต 

 เงนิลงทนุในหลักทรัพย์ตามมลูค่ายุตธิรรม 

กองทนุรวม CPNRF มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรมซึ่งประกอบด้วยเงินลงทนุในกองทนุตรา
สารตลาดเงินและเงินฝากประจํา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 
527.75, 385.54, 662.90 และ 896.95 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.70, 1.18, 1.97 และ 2.66 ของ
สนิทรัพย์รวม ตามลําดบั 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  

กองทุนรวม CPNRF มีเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งประกอบด้วยเงินฝากบญัชีออมทรัพย์และเงินฝาก
บญัชีกระแสรายวนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  จํานวน 303.55, 
431.15, 464.64 และ 236.49 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.98, 1.32, 1.38 และ 0.70 ของ
สนิทรัพย์รวม ตามลําดบั 

 สนิทรัพย์อ ื่น 

สินทรัพย์อ่ืนประกอบด้วยลกูหนีค้่าเช่าและค่าบริการ ดอกเบีย้ค้างรับและสินทรัพย์อ่ืน จํานวนสินทรัพย์
อ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557, 2558 และ 2559 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 เท่ากบั 240.11, 177.24, 167.29 
และ 162.19 ล้านบาท ตามลําดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.77, 0.54, 0.50 และ 0.48 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลาํดบั  
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หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กองทนุรวม CPNRF มีหนีส้ินรวมจํานวน 
3,301.14, 3,541.72, 3,611.22 และ 3,593.24 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึง่ประกอบด้วยรายการดงันี ้

 เงนิกู้ยมืระยะยาว 

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ ยืมเพื่อใช้ในการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืม
ระยะยาวแบบไม่มีสินทรัพย์คํา้ประกนัในปี 2552 ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ลบร้อยละ 1.00 
ถงึ MLR ลบร้อยละ 1.75 ตอ่ปี โดยมีระยะเวลาการกู้ ยืม 12 ปี และเงินกู้ ระยะยาวแบบไม่มีสินทรัพย์คํา้ประกนัใน
ปี 2556 ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 2.00 ถึง MLR ลบร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ ยืม 12 ปี 
ทัง้นี  ้ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 เงินกู้ ยืมระยะยาวมีจํานวน 1,955, 
1,936.44, 1,874.56 และ 1,831.25 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59,22, 54.68, 51.91 และ 
50.96 ของหนีส้ินรวม ตามลาํดบั  

 เงนิมัดจาํรับล่วงหน้า 

เงินมดัจํารับล่วงหน้าเป็นเงินมดัจําท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่าเพ่ือเป็นหลกัประกนัในกรณีท่ีกองทนุรวม CPNRF 
ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 เงินมัดจํารับ
ล่วงหน้ามีจํานวน 994.39, 1,033.60, 1,138.03 และ 1,142.41 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
30.12, 29.18, 31.51 และ 31.79 ของหนีสิ้นรวม ตามลําดบั 

 หนีส้นิอ ื่น 

หนีส้ินอ่ืนประกอบด้วยเจ้าหนีอ่ื้น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้คา่เช่ารับล่วงหน้าและหนีส้ินอ่ืน โดย ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 หนีส้ินอ่ืนของกองทุนรวม CPNRF มีจํานวน 351.75, 
571.68, 598.63 และ 619.58 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.66, 16.14, 16.58 และ 17.24 
ของหนีสิ้นรวม ตามลําดบั 

สนิทรัพย์สุทธ ิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีสินทรัพย์สุทธิจํานวน 
27,690.20, 29,242.21, 29,992.61 และ 30,104.39 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสินทรัพย์สทุธิประกอบด้วยทนุท่ีได้รับจากผู้
ถือหน่วยลงทนุและกําไรสะสม ทัง้นี ้ระหว่างสิน้ปี 2557- สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
จํานวนคงท่ีเท่ากบั 24,406.21 ล้านบาท ในขณะท่ีกําไรสะสมเพ่ิมขึน้จาก 3,283.99 ล้านบาท เป็น 5,698.18 ล้านบาท ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560  



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

สว่นท่ี 2 หน้า 15 - 4 

15.2 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม CPNRF 

งบกาํไรขาดทนุ  
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 

มถิุนายน 2559 
(สอบทาน) 

งวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 

มถิุนายน 2560 
(สอบทาน) 

รายได้จากการลงทนุ       

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 3,185.14 3,037.59 3,425.15 1,675.73 1,696.38 

ดอกเบีย้รับ 12.91 6.78 6.11 2.62 1.57 

รายได้อ่ืน (1)  111.36 91.25 99.45 52.61 57.76 

รวมรายได้ 3,309.41 3,135.62 3,530.72 1,730.96 1,755.71 

ค่าใช้จ่าย      

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 371.78 425.12 399.37 195.65 201.17 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 29.30 33.80 35.17 17.37 17.10 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 4.00 4.61 4.80 2.37 2.33 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 2.66 3.07 3.20 1.58 1.56 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 0.65 0.59 0.62 0.31 0.34 

ต้นทนุเชา่และบริการ 121.17 123.87 119.57 58.12 66.24 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 39.95 49.48 64.80 36.56 34.50 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.08 0.04 0.04 0.02 0.02 

ต้นทนุทางการเงิน 56.26 73.25 72.36 36.08 35.18 

รวมค่าใช้จ่าย 625.85 713.83 699.94 348.06 358.44 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 2,683.56 2,421.79 2,830.78 1,382.90 1,397.27 

รายการกาํไร  (ขาดทุน) สุทธ ิจากเงนิ
ลงทนุ  

 
    

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงนิ
ลงทนุ 

2.48 (4.84) (3.71) (0.74) 0.61 

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้
จากเงินลงทนุ 

524.87 1,563.48 335.59 244.11 10.41 

รวมรายการกาํไร  (ขาดทุน) สุทธ ิจากเงิน
ลงทนุ  

527.35 1,558.64 331.88 243.37 11.02 

การเพ ิ่มข ึน้ในสินทรัพย์สุทธ ิจากการ
ดาํเนินงาน 

3,210.91 3,980.43 3,162.66 1,626.28 1,408.28 

หมายเหตุ: 
(1)        ได้แก่ รายได้จากคา่เบีย้ประกนัและภาษีโรงเรือนท่ีเรียกเก็บจากผู้ เชา่ และรายได้อ่ืนท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิ 
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รายได้  

สําหรับปี 2557, 2558 และ 2559 กองทนุรวม CPNRF มีรายได้รวมจํานวน 3,309.41, 3,135.62 และ 3,530.72 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2559 รายได้รวมประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของรายได้
รวม) ดอกเบีย้รับ (คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้รวม) และรายได้อ่ืน (คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของรายได้รวม) ในปี 2558 
รายได้รวมลดลงจากปี 2557 เป็นจํานวน 173.79 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตหุลกัจากการที่รายได้ค่าเช่าและคา่บริการลดลงจาก 
3,185.14 ล้านบาท ในปี 2557 เหลือ 3,037.59 ล้านบาท ในปี 2558 เน่ืองจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ได้
ทยอยปิดปรับปรุงตัง้แต่เดือนมีนาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้อตัราการเช่าพืน้ท่ีและรายได้ค่าเช่าและค่าบริการลดลง ทัง้นี ้การ
ปรับปรุงศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ได้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559 ส่งผลให้รายได้รวมในปี 2559 เพ่ิมขึน้ 
395.10 ล้านบาท เป็น 3,530.72 ล้านบาท อนัเป็นผลจากอตัราการเช่าพืน้ท่ีและรายได้คา่เช่าและคา่บริการท่ีเพ่ิมขึน้ 

สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้รวมของกองทนุรวม CPNRF เท่ากบั 1,755.71 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งกองทุนรวม CPNRF มีรายได้รวมทัง้สิน้ 1,730.96 ล้านบาท  โดยมีสาเหตุหลักจากการ
เพ่ิมขึน้ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จากจํานวน 1,675.73 ในงวด 6 เดือนแรกของปั 2559 เป็น 1,696.38 ล้านบาท ใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2560 

ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

ในปี  2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม  CPNRF มีค่าใช้จ่ายรวม  625.85, 713.83 และ 699.94 ล้านบาท 
ตามลําดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ (คิดเป็นร้อยละ 57.06 ของ
ค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ (คิดเป็นร้อยละ 17.08 ของค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทุนทางการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 
10.34 ของค่าใช้จ่ายรวม) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของค่าใช้จ่ายรวม) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (คิดเป็น
ร้อยละ 6.26 ของค่าใช้จ่ายรวม) ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึน้ 87.98 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.06) จากปีก่อนหน้า
เป็น 713.83 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจากค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการ
จดัหาผู้ เช่าท่ีเพ่ิมขึน้จากสญัญาต่ออายแุละสญัญาใหม่ และการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 
ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม CPNRF ลดลง 13.89 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 1.95) จากปีก่อนหน้าเป็น 699.94 ล้านบาท 
โดยสาเหตหุลกัท่ีทําให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลงมาจากการลดลงของคา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการ
ลดลงของคา่ธรรมเนียมในการจดัหาผู้ เช่า 

สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ค่าใช้จ่ายรวมมีจํานวน 358.44 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 10.38 ล้านบาท จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์และต้นทุนค่าเช่าและ
คา่บริการ ตามรายได้ค่าเช่าและคา่บริการท่ีเพ่ิมขึน้ ซึ่งคา่ใช้จ่ายทัง้สองส่วนดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 56.12 และ 18.48 ของ
คา่ใช้จา่ยรวมสําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 
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รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 

ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจํานวน 2,683.56, 2,421.79 และ 
2,830.78 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งลดลงร้อยละ 9.75 ในปี 2558 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.89 ในปี 2559 โดยความผนัผวน
ของรายได้จากการลงทุนสุทธิในปี 2557-2559 มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและ
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้จากการลงทุน
สทุธิจํานวน 1,397.27 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 14.37 ล้านบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากการ
ปรับตวัเพ่ิมขึน้ของรายได้คา่เชา่และค่าบริการ 

15.3 การวเิคราะห์กระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 

มถิุนายน 2559 
(สอบทาน) 

งวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 

มถิุนายน 2560 
(สอบทาน) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

การเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน 3,210.91 3,980.43 3,162.66 1,626.28 1,408.28 

ปรับกระทบรายการเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการ
ดําเนินงานให้เป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมดาํเนินงาน: 

 
   

 

การซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (2,856.00) (1,725.00) (2,827.70) (1,469.20) (895.60) 

การขายเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 2,978.00 1,870.00 2,555.00 1,135.00 666.00 

การซือ้เงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ (10,867.77) (314.62) (191.88) (46.69) (86.67) 

การจําหน่ายเงนิลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ 4.14 0.42 0.10 0.05 0.23 

ลกูหนีค้า่เช่าและบริการลดลง (เพ่ิมขึน้) 18.43 46.36 21.95 (24.67) (19.10) 

ดอกเบีย้ค้างรับลดลง (เพ่ิมขึน้) (0.53) 0.29 0.07 (0.08) 0.14 

สนิทรัพย์อ่ืนลดลง (เพิม่ขึน้) (8.35) 16.21 (12.06) 3.83 24.06 

เจ้าหนีอ่ื้น  (ลดลง) เพ่ิมขึน้ 14.90 (3.26) (16.45) (9.83) 16.19 

เงนิมดัจํารับล่วงหน้าเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 192.48 39.21 104.43 66.99 4.39 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ขึน้ (ลดลง) 28.36 217.37 46.26 (74.97) (32.68) 

รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าเพิ่มขึน้ (ลดลง) (21.14) (9.63) (5.19) 12.24 24.86 

หนีส้นิอ่ืนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 9.32 15.45 2.33 (2.18) 12.58 

รายการ (กําไร) ขาดทนุสทุธิท่ีเกิดขึน้  จากเงนิลงทนุ (2.48) 4.84 3.71 0.74 (0.61) 

รายการ (กําไร) ขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงิน
ลงทนุ 

(524.87) (1,563.48) (335.59) (244.11) (10.41) 

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (7,824.60) 2,574.58 2,507.63 973.38 1,111.67 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ      
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 

มถิุนายน 2559 
(สอบทาน) 

งวด 6 เดือน  
สิน้สุด 30 

มถิุนายน 2560 
(สอบทาน) 

เงนิสดรับจากการกู้ ยืม 1,650.00 - -   

จา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (35.00) (18.56) (61.88) (18.56) (43.31) 

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ 8,642.25 - -   

การแบ่งปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (2,480.43) (2,428.41) (2,412.26) (1,126.82) (1,296.51) 

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 7,776.82 (2,446.97) (2,474.14) (1,145.38) (1,339.82) 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพ ิ่มข ึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (47.78) 127.61 33.49 (172.00) (228.15) 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารต้นปี 351.33 303.55 431.16 431.15 464.64 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารปลายปี 303.55 431.16 464.65 259.15 236.49 

 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  

ในปี 2557 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 7,824.60 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตหุลกัจากการเข้าลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และการ
ลงทุนในหลักทรัพย์จํานวน 10,867.77 และ 2,856 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 
เดือนแรกของปี 2560 กองทนุรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,574.58, 2,507.63 และ 
1,111.67 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จํานวน 1,870.00, 2,555.00 และ 
666.00 ล้านบาท ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตามลาํดบั 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  

ในปี 2557 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 7,776.82 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักจากทุนท่ีได้รับเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุนจํานวน 8,642.25 ล้านบาท และเงินสดรับจากการกู้ ยืม
จํานวน 1,650 ล้านบาท ซึ่งทัง้หมดนํามาใช้ในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อย่างไรก็ตาม ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีกระแส
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินทัง้สิน้ 2,446.97, 2,474.14 และ 1,339.82 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่มีสาเหตหุลกัจาก
การแบง่ปันสว่นทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจํานวน 2,428.41, 2,412.26 และ 1,296.51 ล้านบาท ตามลําดบั 
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15.4 งบเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT เสมือนกองทนุรวม CPNRF ได้แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และยังไม่ได้มีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 โดยเป็นข้อมลูทางการเงินเสมือน 
สําหรับปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559) มีรายละเอียด
ดงันี ้

  

งบดุล 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันท ี่ 31 ธ ันวาคม 2559 

งบตรวจสอบของ
กองทนุรวม 

CPNRF 

รายการปรับปรุง งบเสมือนของ
กองทรัสต์ CPNREIT  
ในกรณีไม่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

เงนิลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยติุธรรม 32,309.00 - 32,309.00 

เงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม 662.90 - 662.90 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 464.64 (138.56) 326.08 

ลกูหนีค้า่เช่าและบริการ 88.64 - 88.64 

ดอกเบีย้ค้างรับ 0.29 - 0.29 

สนิทรัพย์อ่ืน 78.36 - 78.36 

รวมสินทรัพย์ 33,603.83 (138.56) 33,465.27 

    

หนีส้ ิน    

เจ้าหนีอ่ื้น 7.07 - 7.07 

เงนิมดัจํารับลว่งหน้า 1,138.03 - 1,138.03 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 379.56 - 379.56 

รายได้คา่เชา่รับลว่งหน้า 48.34 - 48.34 

เงนิกู้ ยืมระยะยาว 1,874.56 61.88 1,936.44 

หนีส้นิอ่ืน 163.66 - 163.66 

รวมหนีส้ ิน 3,611.22 61.88 3,673.09 

สินทรัพย์สุทธ ิ 29,992.61 (200.44) 29,792.18 

สินทรัพย์สุทธ ิ:    

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 24,406.21   4,836.01  29,242.22 

กําไรสะสม  5,586.40 (5,036.44) 549.96 

สินทรัพย์สุทธ ิ 29,992.61 (200.44) 29,792.18 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หน่วย (บาท) 13.5561 (0.0906) 13.4655 

จํานวนหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมด (หน่วย) 2,212,476,700 2,212,476,700 2,212,476,700 
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งบกาํไรขาดทนุ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 

งบตรวจสอบของ
กองทนุรวม 

CPNRF 

รายการปรับปรุง งบเสมือนของ
กองทรัสต์ CPNREIT 

(ในกรณีไม่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินท่ีจะลงทุน
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) 

รายได้จากการลงทนุ    

รายได้คา่เชา่และคา่บริการ 3,425.15 -  3,425.15 

ดอกเบีย้รับ 6.11 -  6.11 

รายได้อ่ืน (1)  99.45 -  99.45 

รวมรายได้ 3,530.72 -  3,530.72 

ค่าใช้ จ่าย    

คา่ธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์                  399.37  -        399.37  

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวม                     35.17  (35.17)                -  

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทรัสต์                            -          92.03          92.03  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                       4.80   (4.80)                -  

คา่ธรรมเนียมทรัสตี                            -          30.12          30.12  

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 3.20 1.80 5.00 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 0.62 - 0.62 

ต้นทนุเชา่และบริการ 119.57 - 119.57 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 64.80 - 64.80 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.04 2.70 2.74 

ต้นทนุทางการเงิน 72.36 (20.47) 51.90 

รวมค่าใช้จ่าย 699.94 66.22 766.16 

รายได้จากการลงทนุสุทธ ิ 2,830.78 (66.22) 2,764.56 

รายการกาํไร  (ขาดทุน) สุทธ ิจากเงนิลงทุน    

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีเกิดขึน้จากเงนิลงทนุ (3.71) - (3.71) 

รายการกําไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ 335.59 (1.40) 334.19 

รวมรายการกาํไร  (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 331.88 (1.40) 330.48 

การเพ ิ่มข ึน้ในสินทรัพย์สุทธ ิจากการดาํเนินงาน  3,162.66 (67.62) 3,095.04 
หมายเหตุ: 
(1)        ได้แก่ รายได้จากคา่เบีย้ประกนัและภาษีโรงเรือนท่ีเรียกเก็บจากผู้ เช่า และรายได้อ่ืนที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิ 
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สรุปสมมตฐิานที่สาํคัญในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิเสมอืน 

สมมติฐานในการจัดทําข้อมูลทางการเงินเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึน้โดยถือเสมือนว่ากองทุนรวม CPNRF มีการแปลงสภาพจาก 
กองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 และไม่มีการลงทุนใน
สินทรัพย์เพ่ิมเติม กล่าวคือไม่มีการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ โรงแรมฮิลตัน 
พัทยา ภายใต้สมมติฐานว่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ออกหน่วยทรัสต์ให้แก่
กองทนุรวม CPNRF เพ่ือชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระหนีสิ้นของกองทนุรวม CPNRF 
จํานวน 2,212,476,700 หน่วย มลูค่าท่ีตราไว้หน่วยละ 13.2169 บาท ซึ่งเท่ากับมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของ
กองทนุรวม CPNRF ณ วนัเดียวกนั 

(ข) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจดัทําขึน้โดยถือเสมือนวา่จํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลงั
การแปลงสภาพมีจํานวนเท่ากับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  CPNRF ตามอัตราการสับเปลี่ยน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (Swap Ratio) เท่ากับ 1 
ตอ่ 1 

(ค) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจดัทําขึน้โดยถือเสมือนว่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กองทนุรวม CPNRF ได้มี
การโอนทรัพย์สิน ไปยังกองทรัสต์ CPNREIT โดยได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์ รวมถึง
ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสิทธิการ
เช่า แตไ่ม่เกิน 100,000 บาทตอ่สญัญา 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ รับผิดชอบมีจํานวนเงิน 1.4  
ล้านบาท ซึง่บนัทึกเป็นต้นทนุของเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และส่งผลให้กําไรสทุธิท่ียงัไม่
เกิดขึน้จากเงินลงทนุภายหลงัจากการวดัมลูค่ายติุธรรม ณ วนัสิน้ปีลดลงด้วยจํานวนท่ีเท่ากนั 

(ง) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจดัทําขึน้โดยถือเสมือนว่าภายหลงัการแปลงสภาพ กองทรัสต์ CPNREIT ได้มี
การเข้าทําสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัใหม่กบั CPN ในวนัแปลงสภาพ โดยเง่ือนไขและ
ข้อกําหนดเป็นไปตามท่ีกองทนุรวม CPNRF ได้ตกลงไว้เดิม 

(จ) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึน้โดยถือเสมือนว่าผู้ จัดการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการ
จดัการกองทรัสต์ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด
ในทํานองเดียวกนั) ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ CPNREIT  ทัง้นี ้ภายหลงัจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่มีผู้ จัดการกองทุนรวม ดงันัน้จึงไม่มีค่าธรรมเนียม
การจดัการกองทนุรวม 
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(ฉ) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึน้โดยถือเสมือนว่าทรัสตีมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมทรัสตีในอัตรา 
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน) ของ
มลูค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ CPNREIT ทัง้นี ้ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็น
กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่มีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้จงึไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ช) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึน้โดยถือเสมือนว่าค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคิดในอัตราตามท่ี 
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 

(ซ) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึน้โดยถือเสมือนว่ากองทรัสต์ CPNREIT มีค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งเกิดจากการ 
จดัประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหน่วยเพิ่มขึน้เป็นจํานวนเงิน 2.7 ล้านบาท  

(ฌ) ข้อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึน้โดยถือเสมือนว่ากองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบนัการเงินจํานวนเงิน 1,936.4 ล้านบาท เพ่ือใช้ทดแทนวงเงินกู้ เดิมของ 
กองทุนรวม CPNRF ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับโอนมา ทัง้นีเ้งินกู้ ยืมท่ีได้รับทดแทนวงเงินกู้ เดิม มี
ระยะเวลาปลอดเงินต้น 2 ปี กําหนดระยะเวลาชําระเงินกู้  2 ปี และอตัราดอกเบีย้ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี  

(ญ) เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของข้อมลูทางการเงินเสมือนกับค่าใช้จ่ายตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วโดย
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม CPNRF สําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ข้อมูลทางการเงินเสมือน
จัดทําขึน้โดยถือเสมือนว่านอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่มีความแตกต่างจากค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม CPNRF โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการ
ขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม อย่างไรก็ตามข้อมูลทาง
การเงินเสมือนจัดทําขึน้โดยถือเสมือนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายโดยไม่มีการขอคืนเช่นเดียวกับ
กองทนุรวม CPNRF 

(ฎ) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจดัทําขึน้โดยถือเสมือนว่าในปี 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนจํานวนเงิน 2,545.1 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ 2 ช่วงเวลาดงันี ้ 

1. วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 510.0 
ล้านบาท ตามการจ่ายเงินปันผลจริงของกองทนุรวม CPNRF ณ วนัดงักลา่ว โดยเป็นการจ่ายเงินปัน
ผลจากผลการดําเนินงานตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT  

2. ในช่วงวนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 2,035.1 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 98.7 ของรายได้จากการลงทุน
สทุธิ จากผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึง่เป็นช่วงเวลา
หลงัการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT 
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16. นโยบายการลงทนุในอนาคต 

กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทนุในทรัพย์สินหลกัอื่นเพ่ิมเติม นอกจากทรัพย์สินท่ีโอนมาจากกองทนุรวม CPNRF 
และทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1  โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีคณุภาพสงู โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
ศนูย์การค้า รวมทัง้การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องหรือส่งเสริมประโยชน์กบัอสงัหาริมทรัพย์
ประเภทศูนย์การค้า อาทิ ทรัพย์สินเพ่ือการพาณิชย์ อาคารสํานกังาน โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการซือ้ และ/หรือ เช่า และ/หรือ เช่าช่วง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั และโดยมุ่งเน้นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและคา่บริการ หรือรายได้
อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือ จําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือ
มุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว 
อีกทัง้กองทรัสต์ CPNREIT มีจุดมุ่งหมายท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของฐานรายได้ของ
กองทรัสต์ CPNREIT และเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในทําเลท่ีแตกต่างกัน 
รวมถึงการลงทนุในทรัพย์สินอ่ืน และ/หรือ หลกัทรัพย์อ่ืน และ/หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ กฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ทัง้นี ้ในการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพ่ิมเติมในอนาคต รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
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17. ข้อมูลอ ื่นท ี่ เก ี่ยวข้อง 

-ไม่มี- 
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ส่วนท ี่ 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

1. รายละเอ ียดของหน่วยทรัสต์ท ี่เสนอขาย 

1.1 ลักษณะสาํคัญของหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย 

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ บริษัท ซีพเีอน็ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั (“ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์”) 

ประเภทหลักทรัพย์ท ี่ เสนอขาย ใบทรัสต์ท่ีแสดงสิทธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์) 

ประเภทการลงทนุ การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม CPNRF เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม CPNRF โดยสรุปมีรายละเอยีดดงันี ้

ทรัพย์สนิของกองทนุรวม CPNRF 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

(1) สทิธิการเช่าช่วงท่ีดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี 

(2) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) ซึ่งเป็น
อาคาร 5 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เป็นระยะเวลา 20 ปี 
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี  

(3) สิทธิการเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี สําหรับงานระบบ
สาธารณปูโภค ระบบบาํบดันํา้เสียและสิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

(4) กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

(1) สทิธิการเชา่ท่ีดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิน้สดุ
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสิทธิท่ีจะตอ่อายสุญัญาเช่า
ได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 จํากัด ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

(2) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) ซึ่งเป็น
อาคาร 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ ซึ่งปัจจุบนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศนูย์การค้า 
พืน้ท่ีจอดรถและพืน้ท่ีบริการ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
จํากดั ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ  18 ปี  (สัญญาสิน้สุดวัน ท่ี  15 สิงหาคม  2578) โดยกองทุนรวม 
CPNRF มีสิทธิจะตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี 
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(3) กรรมสิทธ์ิ (โดยการซือ้และ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตา่ง ๆ ของอาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

(4) กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

(1) สทิธิการเช่าช่วงท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า  

(2) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (บางส่วน) จํานวน 1 
อาคาร และอาคารสํานกังานจํานวน 2 อาคาร (ทัง้อาคาร) รวมทัง้ท่ีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร  

(3) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลาประมาณ 
15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2567) 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

(1) สิท ธิการเช่ าอาคารศูน ย์การค้ า  (บางส่ วน ) จํานวน  1 อาคาร  อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทัง้ท่ีจอดรถยนต์
ภายใน 1 อาคาร (ตามสดัสว่นการใช้งานของพืน้ท่ีอาคารศนูย์การค้าและอาคาร
อเนกประสงค์ท่ีกองทนุรวม CPNRF ลงทนุ) 

(2) สทิธิการเช่า และ/หรือ รับโอนกรรมสิทธ์ิในงานระบบและทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกบั
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

(3) สิทธิการเช่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ท่ีจอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิน้สุดวนัท่ี 22 เมษายน 2587) จาก
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา เชียงใหม่ จํากดั 

คุณสมบัตขิองหน่วยทรัสต์ ประเภทระบุ ช่ือผู้ ถือและชําระเต็มมูลค่าทัง้หมด  รวมทัง้ไม่มี ข้อจํากัดการโอน
หน่วยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจํากัดท่ีเป็นไปตามกฎหมายตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์  

มูลค่าที่ตราไว้ 13.4028 บาท (อ้างอิงจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ต่อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
CPNRF ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ซึง่ได้รับการยืนยนัจากผู้ดแูลผลประโยชน์)  

จํานวนหน่วยที่ออกและเสนอ
ขาย 

การสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ CPNREIT เพ่ือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของ
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กองทนุรวม CPNRF จํานวน 2,212,476,700 หน่วย 

(ซึ่งเป็นไปตามมติของการประชุมผู้ ถือหน่วยของกองทุนรวม CPNRF เม่ือวันท่ี 28 
สงิหาคม 2560) 

ราคาเสนอขาย การสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ CPNREIT เพ่ือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวม CPNRF ในอัตราส่วนการแลกหน่วยทรัสต์กับทรัพย์สินและภาระของ
กองทนุรวม CPNRF พิจารณาจากอตัรา 1  หน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ต่อ 1 
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

 
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้หมดจํานวน 2,212,476,700 หน่วยในครัง้นี ้เป็นการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ซึ่งจะกระทําการโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทย
พาณิชย์ จํากัด ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนรวม CPNRF (“บริษัทจัดการ ”) เพ่ือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม CPNRF โดยคํานวณจากอัตราการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในอตัรา 1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

1.3 ตลาดรองของหน่วยทรัสต์ท ี่เสนอขาย 

ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จะดําเนินการให้หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นีเ้ป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งเป็นตลาดรองสําหรับการซือ้ขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
ครัง้นีไ้ด้ดําเนินการก่อนท่ีจะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์ ในการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ดังนัน้ หากซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ให้หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน  ผู้ลงทนุอาจมีความเสีย่งเร่ืองสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยทรัสต์  

ทัง้นี ้ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ดําเนินการยื่นคําขออนุญาตให้รับหน่วยทรัสต์
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2560 ซึ่งขณะนีต้ลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบตัิของหน่วยทรัสต์ในเบือ้งต้น
แล้ว มีความเห็นว่าหน่วยทรัสต์มีคณุสมบติัครบถ้วนท่ีจะสามารถเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ ตาม
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ
การลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ยกเว้นคณุสมบัติเร่ืองการกระจาย
การถือหน่วยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุรายย่อยท่ีกําหนดให้ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
20 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายทัง้หมด โดยท่ีปรึกษาทางการเงินคาดวา่ ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้
แล้วเสร็จ หน่วยทรัสต์จะมีการชําระเต็มมลูค่า และมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุรายย่อย
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดดงักล่าวข้างต้น 
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2. ที่มาของการกาํหนดราคาหน่วยทรัสต์ท ี่เสนอขาย 

การแปลงสภาพกองทุนรวม  CPNRF เป็นกองท รัสต์  CPNREIT เป็ นการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์หน่ึงกองเป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หนึ่งกอง โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 
ท่ีมีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีกําหนดสิทธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ จะกลายเป็นผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีรับโอนทรัพย์สินและภาระทัง้หมดมาจากกองทนุรวม CPNRF  

ในการนี ้อตัราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ได้ถูกกําหนดท่ีอตัรา 1 หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับสิทธิการสับเปลี่ยน
หน่วยทรัสต์จะยังคงมีการลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรับโอนทรัพย์สินและภาระมาจากกองทุนรวม CPNRF ใน
สดัส่วนท่ีเท่าเดิม  ดงันัน้ จํานวนหน่วยทรัสต์ท่ีกองทรัสต์ CPNREIT จะออกและเสนอขายให้แก่กองทนุรวม CPNRF เพื่อ
แลกกบัทรัพย์สินและภาระทัง้หมดของกองทนุรวม CPNRF จงึมีจํานวนเท่ากบัจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 
ซึง่มีจํานวนเท่ากบั 2,212,476,700 หน่วย (ข้อมลู ณ วนัท่ี  31 ตลุาคม 2560)  

อตัราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทนุรวม CPNRF กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT (Swap Ratio) 
ท่ีอตัรา 1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในครัง้นี ้ใช้มลูค่าท่ีอ้างอิงจาก
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวม CPNRF ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ซึง่ได้รับการยืนยนัจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ก่อนการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ให้กับกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อแลกกับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT  

 

3. ข้อจาํกัดในการโอนหน่วยทรัสต์ท ี่เสนอขาย 

ไม่มีข้อจํากดัในการโอนหน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หากการโอนหน่วยทรัสต์
ไม่ทําให้สดัสว่นการถือหน่วยของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขดัต่อหลกัเกณฑ์ตามประกาศท่ี ทจ. 49/2555 

 

4. การจองและการจัดสรร  

4.1 วธิ ีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม CPNRF ซึ่งกระทําการโดยบริษัทจัดการ 
โดยตรง 
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4.2 วธิ ีการจัดส่งหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จะนําสง่หนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้แก่กองทนุรวม CPNRF ซึง่กระทําการ
โดยบริษัทจดัการ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ ในเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 

4.3    วันและวิธ ีการจอง และการช ําระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

กองทนุรวม CPNRF ซึง่กระทําการโดยบริษัทจดัการ จะต้องนําส่งใบจองซือ้ให้แก่ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ภายใน
เวลาจองซือ้ คือเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560   

4.4    วธิ ีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ 

ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ จํานวน 2,212,476,700  หน่วย ให้แก่กองทุนรวม CPNRF ซึ่ง
กระทําการโดยบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้โดยท่ีบริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CPNRF โดยจะแจ้งการเลิกกองทุนรวม CPNRF ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม CPNRF ตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเลิกกองทุนรวม 
CPNRF เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ และภายหลังจากการเลิกกองทุนรวม CPNRF แล้วผู้ ชําระบัญชีของ
กองทุนรวม CPNRF จะแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีกองทุนรวม CPNRF ได้มาจากการแปลง
สภาพ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ท่ีได้รับสิทธิการสบัเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ให้แล้วเสร็จโดยไม่
ชกัช้าตอ่ไป  

5. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เก ี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นี ้

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายครัง้นี ้

ประมาณการค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ ิ่ม) มูลค่า (ล้านบาท) 

คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของสํานกังาน ก.ล.ต. - (1) 

คา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูของสํานกังาน ก.ล.ต. - (2) 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนคําขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

0.05 

คา่ธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลกัทรัพย์ - (3) 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ประมาณ (4) 270.82 

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท ัง้หมดประมาณ 270.87 
หมายเหตุ : 
(1) ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กม. 8/2559 เร่ือง การยกเว้นคา่ธรรมเนียมคํา

ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ 
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(2) ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี สบ. 28/2547 ข้อ 4(7) เร่ือง การกําหนด
ค่าธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ตามข้อ 8/2 วรรคหนึ่ง (1) ในส่วนท่ีเป็นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีแปลงสภาพ ทัง้นี ้เฉพาะแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีย่ืน
อยา่งช้าภายในวนัทําการสดุท้ายของเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

(3) ได้รับยกเว้นตามหนังสือเวียนบริษัทจดทะเบียนท่ี บจ.(ว) 16/2559 เร่ือง การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เม่ือมีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(4) คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกู้  คา่ธรรมเนียมการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT คา่ธรรมเนียม
และคา่ภาษีทางนิตกิรรมตา่ง ๆ คา่ธรรมเนียมบริษัทประเมินทรัพย์สิน เป็นต้น แตไ่ม่รวมถึงคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ อาทิเช่น คา่ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่าย
หน่วยทรัสต์ คา่พิมพ์หนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ และเอกสารอ่ืน ๆ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์การเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น ซึง่ทางผู้สนบัสนนุ (Sponsor) เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว 

6. วธิ ีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูน ย์รับฝากหลักทรัพ ย์”) ได้ตกลงรับหน้าท่ีเป็นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กบัผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์  และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ท่ีจองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้โดยศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ จะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมลูรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF ท่ีปรากฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วย ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ตามท่ี
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ได้รับจากนายทะเบียนของกองทนุรวม CPNRF 
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ส่วนท ี่ 4 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

1. การรับรองความถกูต้องของข้อมูลโดยผู้จ ัดการกองทรัสต์ 

1.1 กรรมการบริหาร  

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนฉบับนีแ้ล้ว 
และด้วยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่
เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั  

 นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีดี และระบบ
การบริหารจัดการท่ีรัดกุมเพียงพอ ท่ีจะทําให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์ CPNREIT มีความถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทัง้เพ่ือให้การจัดการกองทรัสต์ CPNREIT เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์และประโยชน์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวพิรินี พริง้ศุลกะ เป็นผู้ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของนางสาวพิรินี พริง้ศลุกะ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น” 

 
ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ กรรมการ นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 

2. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 

 ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

 
ผู้ รับมอบอํานาจในการลงช่ือกํากบัเอกสาร 

ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นางสาวพิรินี พริง้ศลุกะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นางสาวพิรินี พร้ิงศุลกะ 
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1.2 กรรมการบริษัท 

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนฉบับนีแ้ล้ว 
และด้วยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการของบริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ 
ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และ
การดําเนินการของบริษัทจดัการท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นข้อมลูท่ีจดัทําขึน้โดยอ้างอิง
จากข้อมลูท่ีได้รับจากบริษัทจัดการ โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนงัสือชีช้วนนีมิ้ได้มี
การแก้ไข ปกปิด หรือดดัแปลงในสาระสําคญัอนัอาจทําให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ของผู้ลงทนุ 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นางสาวพิรินี พริง้ศุลกะ เป็นผู้ ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของนางสาวพิรินี พริง้ศลุกะ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้ว
ดงักลา่วข้างต้น”   

 
ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายชาล ีมาดาน กรรมการและกรรมการอิสระ นายชาลี มาดาน 

 

ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ CPNREIT 

 
ผู้ รับมอบอํานาจในการลงช่ือกํากบัเอกสาร 

ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นางสาวพิรินี พริง้ศลุกะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นางสาวพิรินี พร้ิงศุลกะ 
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2. การรับรองการปฏบิัตหิน้าท ี่ของท ี่ปรึกษาทางการเงนิ 

 “ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีเสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลู
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนฉบับนีแ้ล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาด
ข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

 เว้นแตข้่อมลูในเร่ืองรายงานการประเมินค่าของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนท่ีข้าพเจ้าใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สินท่ีจดัทําโดยบริษัท ซิมส์ 
พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จํากัด และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินท่ีจดัทําโดยบริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซลั จํากัด ซึ่ง
ข้าพเจ้าเห็นวา่เป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี” 

 
ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นางสาวอศัวิณี ศรีสมบรูณานนท์ ผู้ อํานวยการอาวโุสวาณิชธนกิจ นางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์ 
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 

ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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 “ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีเสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลู
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนฉบับนีแ้ล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาด
ข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

 เว้นแตข้่อมลูในเร่ืองรายงานการประเมินค่าของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ของแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนท่ีข้าพเจ้าใช้ข้อมลูจากรายงานการประเมินคา่ทรัพย์สินท่ีจดัทําโดยบริษัท ซิมส์ 
พร็อพเพอร์ตี ้คอนซลัแทนท์ จํากัด และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินท่ีจดัทําโดยบริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซลั จํากัด ซึ่ง
ข้าพเจ้าเห็นวา่เป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี” 

 
ช่ือ ตําแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายมนตรี ศรไพศาล, CFA ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นายมนตรี ศรไพศาล 

 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 
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ร่างสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ร่าง) 

 

สัญญาก่อตั �งทรัสต์ 

สาํหรับ 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPN Retail Growth Leasehold REIT) 

 
ระหว่าง 

 
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

ในฐานะผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

และ 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
ในฐานะทรัสตี 

 
 

วันที� [••••] 

 
 
 
 
 

 

ชั �น 22, อาคารเมอร์ควิรี�  ทาวเวอร์ 
540 ถนนเพลินจิต   แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  

กรุงเทพฯ  10330 
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(ร่าง) สัญญาก่อตั �งทรัสต์ 
ของ 

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPN Retail Growth Leasehold REIT) 

สญัญาฉบบันี �ทําขึ �นเมื�อวนัที� [•] โดยและระหวา่ง 

1. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ�งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตั �งขึ �นตาม
กฎหมายไทย สํานกังานจดทะเบียนตั �งอยู่เลขที� 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั �น 31 ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  ในฐานะผู้ก่อตั �งทรัสต์ และในฐานะผู้จดัการ
กองทรัสต์เมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์สําเร็จ (ซึ�งต่อไปในสัญญาฉบับนี �จะเรียกว่า “ผู้ก่อตั �งทรัสต์” หรือ 
“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ฝ่ายหนึ�ง กบั 

2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึ�งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากดั จดทะเบียน
จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย สํานกังานจดทะเบียนตั �งอยู่เลขที� 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า ชั �น 7-8 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในฐานะทรัสตีเมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์
สําเร็จ (ซึ�งตอ่ไปในสญัญาฉบบันี �จะเรียกวา่ “ทรัสตี”) อีกฝ่ายหนึ�ง 

โดยที� 

1. สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �มีวตัถุประสงค์เพื�อก่อตั �งทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN    
รีเทลโกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT) ซึ�งแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรือ CPNRF) 

2. ผู้ก่อตั �งทรัสต์มีความประสงค์และยอมรับที�จะเข้าเป็นและปฏิบติัหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์เมื�อมีการก่อตั �ง
กองทรัสต์สําเร็จ และมีความพร้อมที�จะปฏิบติัหน้าที�เป็นผู้ จดัการกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว 

3. ทรัสตีมีความประสงค์และยอมรับที�จะเข้าเป็นและปฏิบัติหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์เมื�อมีการก่อตั �ง
กองทรัสต์สําเร็จ และมีความพร้อมที�จะปฏิบติัหน้าที�เป็นทรัสตีตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว  

คู่สัญญาจงึตกลงกนัเข้าทําสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � โดยมีเงื�อนไขและรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

(ก) คาํนิยาม 

คําหรือข้อความที�ปรากฏดงัตอ่ไปนี � หากสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ไมไ่ด้มีการกําหนดความหมายเป็นอย่างอื�น 
ให้มีความหมายดงันี � 
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กฎหมายหลักทรัพย์  หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 พระราชบญัญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 
2550 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน 
หนังสือซกัซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และ/หรือเอกสารอื�นใดที� มีผลใช้บังคับตาม
กฎหมายที�ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  พ . ศ .  2535 
พระราชบญัญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง ทั �งที�มีอยู่ในปัจจุบัน
และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถงึ บุคคลที�มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ�งหรือ
หลายลักษณะ ตามหลักเกณฑ์ที� กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน  ที� ทจ. 49/2555 เรื�อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มี
การแก้ไขเพิ�มเติม 

กองทรัสต์ หมายถงึ ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT หรือ 
CPNREIT) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หมายถงึ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรือ 
CPNRF) 

การเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจ
ทั�วไป (General Mandate) 

หมายถงึ กา ร เ พิ� ม ทุน ขอ ง กอ งท รั ส ต์ ต าม ม ติ ที� ป ร ะชุ มผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ที�ให้อํานาจแก่ผู้ จดัการกองทรัสต์กําหนดหรือ
เห็นชอบเกี� ยวกับวัตถุประสงค์การออกและจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ�มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น 
การกําหนดราคา วันและเวลาที�จะเสนอขาย หรือเงื�อนไข
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ทรัพย์สินและภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ 

หมายถงึ ทรัพย์สิน หนี �สิน  และความรับผิดของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ โดยไมร่วมรายการที�กนัไว้ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ทรัพย์สินหรือเงินที�กนัไว้เพื�อการชําระหนี � 

(2) เงินปันผลหรือเงินเฉลี�ยคืนจากการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งยังมิได้
ชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที�มีสิทธิได้รับ
เงินนั �น 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการ
เลิกโครงการจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ
การชําระบญัชีของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ หมายถงึ เงินที�ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เงินที�ได้จากการกู้ ยืม 
รวมถึงทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
รวมถึงทรัพย์สินหลัก และทรัพย์สินอื�นใดที�กองทรัสต์
สามารถลงทนุได้ซึ�งไม่ใช่ทรัพย์สินหลกั รวมถึงแต่ไม่จํากดั
เ ฉ พ า ะ  สิ ท ธิ ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิที�จะได้รับชําระหนี � รวมถึงดอกผล
ของทรัพย์สินดงักลา่ว 

ทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเตมิ 
ครั�งที� 1 

หมายถงึ ทรัพย์สินหลักที�กองทรัสต์จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 1 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ [2] 

ทรัพย์สินหลัก หมายถงึ ท รั พย์สินหลัก ที� กองท รั ส ต์สามารถลงทุนไ ด้  ตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทุน   ที�  ท จ .  49/2555 เ รื� อง  การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ทรัพย์สินอื�น หมายถงึ ทรัพย์สินอื�นใดที�กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ซึ�งไม่ใช่
ทรัพย์สินหลกั ทั �งนี � ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์
ฉบบันี � และตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศสํานกังาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที� 
สร.  26/2555 เ รื� อง ข้อกําหนดเกี� ยวกับรายการและ
ข้อความในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มี
การแก้ไขเพิ�มเติม 

ทรัสตี หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด หรือ
บคุคลอื�นที�ได้รับการมอบหมายให้ทําหน้าหน้าที�แทนตาม
สัญญาก่อตั �งท รัสต์  ทั �ง นี � ตามที� ไ ด้ รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื�อ
ธุรกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550 

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถงึ ทะเบียนหน่วยทรัสต์ที�จัดทําขึ �นตามข้อ  6 ของสัญญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

ที�ปรึกษาทางการเงิน หมายถงึ ที�ปรึกษาทางการเงินที�อยู่ ในบัญชีรายชื�อที�สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ 

ทุนชาํระแล้ว หมายถงึ มลูคา่รวมของหน่วยทรัสต์ที�ชําระเตม็จํานวนแล้ว 

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถงึ ทรัสตี หรือผู้ ที�รับมอบหมายจากทรัสตีให้ดําเนินการแทน
ในฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

ใบทรัสต์ หมายถงึ หลักฐานแสดงสิท ธิ ในหน่วยทรัส ต์ ที� นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ออกให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน หมายถงึ บุคคลที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที�  ทจ. 21/2551 เรื� อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�
ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

แบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ 

หมายถงึ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ 

ประกาศที� กข. 9/2552 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที�  กข. 9/2552 เรื� อง หลักเกณฑ์ในการขอ
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อนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และ
ที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� กร. 14/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที� กร. 14/2555 เรื�อง หลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการ
เป็นผู้ ก่อตั �งทรัสต์ และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื�อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� ทจ. 34/2559  หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที�  ทจ. 34/2559 
เรื� อง  การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้
เป็นทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� ทจ. 49/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 49/2555 
เรื�อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� ทจ. 51/2555 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 51/lmmm 
เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� สช. 29/2555 หมายถงึ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  ที�  สช.  29/2555 เ รื� อง  หลักเกณฑ์ 
เงื�อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้ จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม 

ประกาศที� สร. 26/2555 หมายถงึ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ที� สร. 26/2555 เรื�อง ข้อกําหนดเกี�ยวกบั
รายการและข้อความในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ของทรัสต์เพื�อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

ผู้ก่อตั �งทรัสต์ หมายถงึ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ�งจะเข้าเป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์เมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์สําเร็จ 
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ผู้จัดการกองทรัสต์ หมายถงึ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด หรือบุคคลอื�นที�
ได้รับการมอบหมายให้ทําหน้าที�แทนตามสญัญาแต่งตั �ง
ผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หมายถงึ ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์ซึ�งเป็นผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ 

ผู้สอบบัญชี หมายถงึ ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�อยู่ในบญัชี
รายชื�อที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ.ร.บ. ทรัสต์ หมายถงึ พระราชบญัญติัทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หมายถงึ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

มูลค่าหน่วยทรัสต์ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) หารด้วยจํานวนหน่วยทรัสต์ที�
จําหน่ายได้แล้วทั �งหมดเมื�อสิ �นวนัทําการที�คํานวณ 

วันทาํการ หมายถงึ วันใด ๆ ที�ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สถาบันการเงนิ  หมายถงึ สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี �ยเงินให้กู้ ยืม
ของสถาบันการเงิน พ  .ศ .  2523 และที� ได้มีการแก้ไข
เพิ�มเติม 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หมายถงึ สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนุญาตให้
จัดตั �งและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อทํา
การสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที�เกี�ยวกบั
การจดัการลงทนุ 

สํานักงาน ก.ล.ต.  หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

สัญญาก่อตั �งทรัสต์ หมายถงึ สญัญาก่อตั �งทรัสต์ สําหรับทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail 
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Growth Leasehold REIT ระหวา่งผู้ก่อตั �งทรัสต์และทรัสตี 
และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

สัญญาแต่งตั �งผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

หมายถงึ สัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ สําหรับทรัสต์เพื�อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
(CPN Retail Growth Leasehold REIT ระหว่างทรัสตีและ
ผู้จดัการกองทรัสต์  และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

หน่วยทรัสต์ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทรัสต์ 

อสังหาริมทรัพย์ หมายถงึ  อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ทั �ง นี � ใ ห้ มี ค ว า ม ห ม า ย ร ว ม ถึ ง  สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ช่ ว ง
อสงัหาริมทรัพย์ 

 

1 การก่อตั �งกองทรัสต์ 

1.1 ลกัษณะของกองทรัสต์ และกลไกการบริหาร 

1.1.1 ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPN Retail Growth 
Leasehold REIT หรือ CPNREIT) เป็นทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตาม 
พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึ�งเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล    
โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรือ CPNRF) และก่อตั �งขึ �นด้วยผลของ
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � ทั �งนี � การก่อตั �งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื�อผู้ก่อตั �งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและ
หน้าที�ในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วยการเข้าทําสญัญาที�มีข้อผูกพนัว่าผู้ก่อตั �งทรัสต์จะดําเนินการ
เพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ โดยแลก
กบัการที�กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะได้รับหน่วยทรัสต์ที�ออกใหมข่องกองทรัสต์ 

1.1.2 กองทรัสต์ไมมี่สถานะเป็นนิติบคุคล โดยเป็นกองทรัพย์สินที�อยู่ในชื�อและอํานาจการจดัการของทรัสตี 

1.1.3 การจดัการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ�งได้รับ
การแต่งตั �งตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�
ปรากฏในรายการเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�ของทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ ในการนี � ผู้ จัดการ
กองทรัสต์มีอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบหลกัที�เกี�ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ�ง
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบ
หลกัในการกํากบัดแูลการปฏิบติัหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) ให้
เป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของ
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กองทรัสต์ ทั �งนี � การจดัการลงทนุในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลกัจะดําเนินการโดยทรัสตี โดยจะ
เป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และสญัญาอื�นใดที�เกี�ยวข้อง 

1.1.4 ผู้จดัการกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบติัหน้าที�ในฐานะที�เป็นผู้ ที�มีวิชาชีพซึ�งได้รับความไว้วางใจ ด้วย
ความระมดัระวงั ซื�อสตัย์สจุริต เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตาม
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพนัที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�
เปิดเผยเพื�อประโยชน์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือมติที�
ประชมุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

1.2 ชื�อ อาย ุประเภท และวตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์ 

ชื�อกองทรัสต์ (ภาษาไทย) : ทรัสต์เพื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  

ชื�อกองทรัสต์ (ภาษาองักฤษ) : CPN Retail Growth Leasehold REIT  

ชื�อย่อ : CPNREIT 

อาย ุ : ไมมี่กําหนดอาย ุ

ประเภท : ไมรั่บไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ 

วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์  :  

กองทรัสต์มีวตัถปุระสงค์ที�จะลงทุนในทรัพย์สินหลกั โดยการซื �อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับ
โอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลกั โดยจะนําทรัพย์สินหลกัไปจดัหาประโยชน์ในรูปของ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื�นใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง 
พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพื�อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่
กองทรัสต์เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื�องในระยะยาว อีกทั �งกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที�จะ
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ�มเติมเพื�อการเติบโตอย่างต่อเนื�องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื�น และ/หรือหลกัทรัพย์อื�น และ/หรือการหาดอกผลอื�นโดยวิธีอื�นใด ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/
หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 

นอกจากนี � กองทรัสต์ยงัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ที�สําคญัไว้ดงัตอ่ไปนี � 

1.2.1 เพื�อรองรับการแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ 

(1) กองทรัสต์จัดตั �งขึ �นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื�อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ โดยมีวตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�
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ออกใหม่ เพื�อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และนํา
หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ 

(2) ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม ่ผู้ก่อตั �งทรัสต์จะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์และตามที�ระบุในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหลงัจากที�กองทรัสต์ได้ก่อตั �งขึ �นอย่างสมบูรณ์ตาม 
พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ว ผู้ก่อตั �งทรัสต์จะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ�งจะดําเนินการยื�นคําขอต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 15 (สิบห้า) วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม ่

1.2.2 เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 1 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 1 โดยการกู้ ยืมเงิน ซึ�งเงิน
ที�ได้รับจากการกู้ ยืมเงินดงักล่าวจะโอนเข้าบญัชีกองทรัสต์ซึ�งอยู่ในนามของทรัสตีเพื�อเก็บรักษาไว้
และนําไปลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติม ครั �งที� 1 โดยผู้ จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�ระบไุว้ในข้อ 9 และตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

1.2.3 เพื�อลงทนุในทรัพย์สินหลกัในอนาคต ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 1 

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลกัในอนาคต โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม ่และ/หรือโดยการกู้ ยืมเงิน รวมถงึการออกและเสนอขายตราสาร
ที�มีความหมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ซึ�งเงินที�ได้รับจากการ
ดําเนินการดงักล่าวจะโอนเข้าบัญชีของกองทรัสต์ซึ�งอยู่ในนามของทรัสตีเพื�อเก็บรักษาไว้
และจะนําไปลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคต ทั �งนี � ในกรณีของการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่นั �น ผู้ จดัการกองทรัสต์จะนําหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ดงักล่าวเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ หรือการออกและเสนอขายตราสารที�มี
ความหมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ
ตามที�ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารดังกล่าว (ถ้ามี) ในแต่ละครั �ง อนึ�ง ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการยื�นคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพื�อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สี�สิบห้า) วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออก
ใหม ่



 

- 10 - 

1.3 รายละเอียดผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

 ที�อยู่: สํานกังานตั �งอยู่เลขที� 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชั �น 31  
   ถนนพระราม s แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทร:  (02) 667-5555 ตอ่ 1660 

 แฟกซ์: (02) 667-5590 

 เวบ็ไซต์: www.cpnreit.com 

 ผู้ ก่อตั �งทรัสต์และผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 27 
มิถนุายน 2560 ตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ซึ�งถือหุ้นใน
บริษัทเป็นจํานวนทั �งสิ �นร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า) ของหุ้ นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมดของบริษัท 
(รายละเอียดเกี�ยวกับโครงสร้างการถือหุ้ นและโครงสร้างการบริหารจัดการของผู้ ก่อตั �งทรัสต์และผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ [7])  

ทั �งนี � การก่อตั �งกองทรัสต์มีผลสมบรูณ์เมื�อผู้ก่อตั �งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าที�ในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วย
การเข้าทําสญัญาที�มีข้อผกูพนัวา่ผู้ก่อตั �งทรัสต์จะดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ โดยแลกกับการที�กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับ
หน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่ของกองทรัสต์ และหลงัจากที�กองทรัสต์ได้ก่อตั �งขึ �นอย่างสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์
แล้ว ผู้ก่อตั �งทรัสต์จะเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ�งผู้จัดการกองทรัสต์ตกลงเข้ารับดูแลจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบตามที�กําหนดไว้
ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � ตลอดจนสัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์และข้อตกลงอื�นระหว่างผู้ จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ามี)  

1.4 รายละเอียดของทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

 ที�อยู่: สํานกังานตั �งอยู่เลขที� 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซา่ ชั �น 7-8  
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทร:  (02) 949-1500 

 แฟกซ์: (02) 949-1501 

 เวบ็ไซต์: http://www.scbam.com/ 
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 ทรัสตีเป็นบริษัทจํากัดซึ�งจดทะเบียนจัดตั �งขึ �นในประเทศไทย เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ใบอนุญาตเลขที� ท-0042-02 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื�อวันที� 18 กันยายน 
2556 และมีคณุสมบติัตามที�กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทั �งประกาศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

 ทั �งนี � ทรัสตีตกลงเข้าถือทรัพย์สินที�จะเป็นกองทรัสต์ ซึ�งผู้ ก่อตั �งทรัสต์โอนให้แก่ทรัสตีด้วยความไว้วางใจให้
จดัการทรัพย์สินดงักลา่ว เพื�อประโยชน์ของผู้ รับประโยชน์ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

1.5 คณุสมบติัหรือลกัษณะของผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ปรากฏชื�อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ รับประโยชน์ของกองทรัสต์นี � อนึ�ง ผู้
ก่อตั �งทรัสต์หรือทรัสตีจะเป็นผู้ รับประโยชน์ด้วยมิได้ เว้นแต่มีบุคคลอื�นเป็นผู้ รับประโยชน์รวมอยู่ด้วย โดยผู้
ก่อตั �งทรัสต์และทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอตัราที�สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด หรือประกาศอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

1.6 ทรัพย์สินที�จะให้เป็นของกองทรัสต์  

1.6.1 ทรัพย์สินเริ�มต้นของกองทรัสต์ ได้แก่ สญัญาระหว่างผู้ก่อตั �งทรัสต์กบัทรัสตี ซึ�งผู้ ก่อตั �งทรัสต์ได้ก่อ
สิทธิและหน้าที�ในทางทรัพย์สิน โดยการเข้าผูกพันว่าจะดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ โดยแลกกับการที�กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจะได้รับหน่วยทรัสต์ที�ออกใหมข่องกองทรัสต์ทั �งนี � รายละเอียดของทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตามที�ปรากฏในเอกสารแนบ [1] อนึ�ง ผู้ จดัการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่เพื�อแลกกบัทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�
ออกใหม ่

1.6.2 เงินที�ได้รับจากการกู้ ยืม เพื�อลงทนุในทรัพย์สินที�จะลงทนุเพิ�มเติม ครั �งที� 1  

1.6.3 ทรัพย์สินใด ๆ ที�กองทรัสต์สามารถลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด (ถ้ามี) 

1.7 วนัที�ก่อตั �งกองทรัสต์ และสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �มีผลสมบรูณ์  

 การก่อตั �งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื�อผู้ก่อตั �งทรัสต์ได้ก่อสิทธิและหน้าที�ในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีด้วยการ
เข้าทําสญัญาที�มีข้อผูกพันว่าผู้ ก่อตั �งทรัสต์จะดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์ได้มาซึ�งทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ โดยแลกกับการที�กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับ
หน่วยทรัสต์ที�ออกใหมข่องกองทรัสต์ 
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2 หน่วยทรัสต์ 

2.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ให้แบ่งออกเป็นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กนั เรียกว่าหน่วยทรัสต์ โดย
หน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดให้สิทธิแก่ผู้ ถือเท่า ๆ กนัในการเป็นผู้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์  

2.2 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี � มิได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือในการขายคืนหรือไถ่ถอน 

2.3 คณุสมบติัของหน่วยทรัสต์  

 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี �เป็นหน่วยทรัสต์ชนิดระบุชื�อผู้ ถือที�มีการชําระเต็มมูลค่าแล้วทั �งหมด และไม่มี
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยทรัสต์ ยกเว้นข้อจํากดัในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 
2.5 ของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

2.4 รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที�ออกและเสนอขายครั �งแรก 

(1) มลูคา่รวมของหน่วยทรัสต์     :  ไมเ่กิน [•] ([•]) บาท 

(2) มลูคา่ที�ตราไว้ของหน่วยทรัสต์     :  ไมเ่กิน [•] ([•]) บาทตอ่หน่วย  

(3) จํานวนหน่วยทรัสต์ทั �งหมด     :  2,212,476,700 (สองพนัสองร้อยสิบสองล้าน 
   สี�แสนเจ็ดหมื�นหกพนัเจ็ดร้อย) หน่วย   

 (4) ประเภทหน่วยทรัสต์   :  ระบุ ชื� อผู้ ถือที� มีการ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ทั �ง ห ม ด  แ ล ะ ไ ม่ มี ข้อ จํ า กัด ใ น ก า ร โ อ น
หน่วยท รัส ต์  ยกเ ว้น ข้อ จํากัดในการ ถือ
หน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ระบุไว้
ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

2.5 ข้อจํากดัในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

2.5.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอัตราที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 
49/2555 หรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

2.5.2 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทย กองทรัสต์จะมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�ง
เป็นผู้ ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินจํานวนที�กฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดใด ๆ กําหนด
สดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวไว้  
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2.5.3 ผู้ ก่อตั �งทรัสต์หรือผู้ จัดการกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ไม่เกินอัตราที�กําหนดใน 
ประกาศที� กร. 14/2555 และประกาศที� สช. 29/2555 หรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม 

2.5.4 ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที�ตนทําหน้าที�เป็นทรัสตีได้ไมเ่กินอตัราที�กําหนดใน ประกาศที� 
กร. 14/2555 หรือประกาศอื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

3 การเพิ�มทุนของกองทรัสต์ 

3.1 อํานาจหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการเพิ�มทนุ 

 ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�ในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทนุที�จะเพิ�ม จํานวนหน่วยทรัสต์ที�จะออกและ
เสนอขายเพิ�มเติม วิธีการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที�จะออกเสนอขายเพิ�มเติม เพื�อให้สอดคล้องกับ
เหตขุองการเพิ�มทนุ รวมถงึการพิจารณากําหนดทรัพย์สินที�กองทรัสต์จะลงทนุเพิ�มเติม การศกึษาความเป็นไป
ได้ในการลงทนุในทรัพย์สินเพิ�มเติมของกองทรัสต์และการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ และวิธีการได้มาซึ�งทรัพย์สิน
ที�กองทรัสต์จะลงทนุเพิ�มเติม โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจในการแต่งตั �งที�ปรึกษาใด ๆ เพื�อการดําเนินการ
ดงักล่าว เมื�อได้ข้อสรุปแล้วให้นําเรื�องดงักล่าวเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
และเมื�อได้รับมติอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจดําเนินการใด ๆ เพื�อ
การเพิ�มทนุของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมติอนมุติัของที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว 

3.2   เหตขุองการเพิ�มทนุ 

เหตใุนการเพิ�มทนุของกองทรัสต์มีดงัตอ่ไปนี � 

3.2.1 เพื�อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ�มเติม อาทิ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดย
ทางอ้อม 

3.2.2 เพื�อบํารุงรักษา ซ่อมแซม หรือปรับปรุงทรัพย์สินหลกัให้อยู่ในสภาพที�ดีและเหมาะสมแก่การใช้งาน
ตามวตัถปุระสงค์ 

3.2.3 เพื�อตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนทรัพย์สินหลกัซึ�งเป็นที�ดินที�กองทรัสต์ได้ลงทนุไว้แล้ว 

3.2.4 เพื�อชําระคืนเงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

3.2.5 เพื�อลงทนุในทรัพย์สินอื�นตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด
ในประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. 
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3.2.6 เพื�อเหตอืุ�นใดตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.2.7 กรณีอื�นใดที�ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เพิ�มทนุของกองทรัสต์ได้ โดยต้องสอดคล้องกบัสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

3.3 กระบวนการเพิ�มทนุ 

การเพิ�มทุนของกองทรัสต์จะกระทําได้ต่อเมื�อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั �งกองทรัสต์และ
กฎหมายหลกัทรัพย์ และจะทําภายใต้กระบวนการดงัตอ่ไปนี � 

3.3.1 ในการเพิ�มทุนของกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการขอมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�ระบไุว้ในข้อ 15 

3.3.2   เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนมุติัให้เพิ�มทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี�) ของ
จํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตาม
เงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

(1) การเพิ�มทนุโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์บางราย 
ต้องไมมี่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียง
ทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัค้านการเพิ�มทนุ 

(2) ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ให้กระทําได้เฉพาะ
กรณีที�แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ�มทุนจะต้องเป็นไปตามอตัราและ
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ เกี�ยวกบั
การเพิ�มทนุของบริษัทจดทะเบียน โดยอนโุลม และตามแนวทางที�สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด
ในรายละเอียดเพื�อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติั (ถ้ามี) 

ทั �งนี � การเพิ�มทนุต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายใน 1 (หนึ�ง) ปีนบัแต่วนัที�ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนมุติัให้เพิ�มทนุ 

3.3.3 ในกรณีที�เป็นการเพิ�มทุนเพื�อลงทุนในทรัพย์สินหลกัเพิ�มเติม ได้ผ่านกระบวนการตามข้อ 7.3 – 7.5 
และหากเป็นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องผ่านการดําเนินการตามข้อ 11 ด้วย 
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3.3.4 เมื�อได้รับมติอนมุติัให้เพิ�มทนุจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการขอ
อนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. เพื�อเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม ่

3.3.5 เมื�อได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์
จะดําเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

3.3.6 เมื�อได้รับเงินจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที�ออกใหม่แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการใช้เงิน
ดงักลา่วตามเหตขุองการเพิ�มทนุที�ระบไุว้ข้างต้น 

3.3.7 ในกรณีที�สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือหน่วยงาน
อื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผ่อนผนั ข้อกําหนด เงื�อนไข และ/หรือกระบวนการเพิ�มทุน เป็นอย่างอื�น ผู้จดัการกองทรัสต์
จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว หาก
ข้อกําหนด เงื�อนไข และ/หรือกระบวนการเพิ�มทุนดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบใน
สาระสําคญัแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

4 การลดทุนชาํระแล้วของกองทรัสต์  

4.1 อํานาจหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์  

 ให้ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนที�จะลดซึ�งต้องมีเหตตุามที�กําหนด
ไว้ในข้อ 4.2.1 – 4.2.5 โดยผู้ จดัการกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนชําระแล้วตามที�
เห็นสมควรโดยไมต้่องขอมติอนมุติัจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุน
ชําระแล้วตามกระบวนการตอ่ไป 

4.2 เหตขุองการลดทนุชําระแล้ว  

 การลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์จะกระทําได้ตอ่เมื�อไมข่ดัหรือแย้งกบัเจตนารมณ์ในการก่อตั �งกองทรัสต์และ
กฎหมายหลกัทรัพย์ ทั �งนี � การลดทนุชําระแล้วจะเกิดขึ �นได้เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

4.2.1 เมื�อกองทรัสต์มีเงินสดคงเหลือที�เกิดจากการดําเนินงานก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ รวมถึง
เงินสดคงเหลือที�เกิดจากรายการค้างรับก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์และส่วนกําไรสุทธิที�
ปรับปรุงแล้วที�เกินกวา่กําไรสทุธิทางบญัชี 

4.2.2 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที�เหลืออยู่ภายหลงัการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั �งนี � ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยวา่กองทรัสต์ไมมี่กําไรสะสมเหลืออยู่แล้ว 
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4.2.3 กองทรัสต์มีการเพิ�มทุนเพื�อให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม แต่ปรากฏเหตขุดัข้องในภายหลงัทํา
ให้ไมส่ามารถได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

4.2.4 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที�ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ในการคํานวณกําไรสุทธิที�
ปรับปรุงแล้วของกองทรัสต์ตามข้อ 14.1 

4.2.5 มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ลดลงจากการประเมินมลูคา่หรือสอบทานการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สิน 

4.2.6 กรณีอื�นใดที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ได้   

4.2.7 เหตอืุ�นตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศ
กําหนด 

4.3 กระบวนการลดทนุชําระแล้ว  

4.3.1 ในการลดทนุชําระแล้วของกองทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ดลุยพินิจพิจารณาลดทุน
ชําระแล้วตามข้อ 4.2.1 – 4.2.5 ตามที�เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดัการกองทรัสต์อาจดําเนินการขอมติ
อนุมติัจากที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ให้ลดทุนชําระแล้ว โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามวิธีการขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ระบไุว้ในข้อ 15 

4.3.2 เมื�อผู้จดัการกองทรัสต์ได้ใช้ดลุยพินิจให้ลดทนุชําระแล้ว หรือได้รับมติอนมุติัให้ลดทนุชําระแล้วจากที�
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แล้วแตก่รณี ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการลดทนุชําระแล้วด้วยวิธีการลด
มลูคา่หน่วยทรัสต์ให้ตํ�าลง 

4.3.3 จากนั �น ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการเฉลี�ยเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�ออยู่ในสมดุทะเบียน ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมลูคา่หน่วยทรัสต์ที�ใช้ในการลดทนุชําระแล้ว
จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทั �งนี � เงินที�
เฉลี�ยคืนต้องมิได้มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์ 

4.3.4 ในกรณีที�สํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือหน่วยงาน
อื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ 
และ/หรือผ่อนผนั ข้อกําหนด เงื�อนไข และ/หรือกระบวนการลดทุนชําระแล้วเป็นอย่างอื�น ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว 
หากข้อกําหนด เงื�อนไข และ/หรือกระบวนการลดทนุชําระแล้วดงักลา่วไมก่่อให้เกิดผลกระทบทางลบ
ในสาระสําคญัแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
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5 ผู้ถือหน่วยทรัสต์  

5.1 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่างผู้ ถือหน่วยทรัสต์กับ 
ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้ นส่วนหรือลักษณะอื�น ๆ ระหว่างผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยกนั  

5.2 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ทําให้บคุคลดงักลา่วมีความรับผิดในกรณีที�ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ไมเ่พียงพอตอ่
การชําระหนี �ให้แก่ทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือเจ้าหนี �ของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้ จัดการกองทรัสต์ และ
เจ้าหนี �ของกองทรัสต์จะบงัคบัชําระหนี �ได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านั �น  

5.3 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้กองทรัสต์ชําระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรหลงัหกัค่าสํารอง
ตา่ง ๆ และสิทธิเรียกให้คืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวา่จํานวนทนุของกองทรัสต์ที�ปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือส่วนตํ�า
กวา่มลูคา่หน่วยทรัสต์ ทั �งนี � ในกรณีที�มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับ
คืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนั �น ๆ ด้วย 

5.4 ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ตีความสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �ไปในทางที�ก่อให้เกิดผลขดัหรือแย้งกบัข้อ 5.1 – 5.3 
ข้างต้น 

5.5 การเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิyหรือสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์
โดยเดด็ขาดแตเ่พียงผู้ เดียว ไมว่า่สว่นหนึ�งสว่นใด และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก
บคุคลภายนอกได้หากทรัสตี และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ จดัการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดในสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � หรือตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยัง
บคุคลภายนอก ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์ที� พ.ร.บ. ทรัสต์ กําหนด 

5.6 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้รับเงินคืนทนุ ประโยชน์ตอบแทน หรือทรัพย์สินอื�น ๆ ในการคืนทนุเมื�อเลิกกองทรัสต์
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�ระบุไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � โดยทรัสตีหรือผู้ ทําหน้าที�แทนทรัสตี หรือผู้ ที�
รับมอบหมายจากทรัสตีหรือผู้ ทําหน้าที�แทนทรัสตี (แล้วแต่กรณี) จะดําเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์
ตอบแทน หรือทรัพย์สินอื�น ๆ ในการคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เมื�อเลิกกองทรัสต์ ทั �งนี � ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ที�ปรับปรุงด้วยส่วนเกินหรือ
สว่นตํ�ากวา่มลูคา่หน่วยทรัสต์ 

5.7 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที�จะได้รับเงินคืนเมื�อมีการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด 
ในข้อ 4 

5.8 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ตามกฎหมาย และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที�ทรัสตี และ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 
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5.9 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แตท่ั �งนี �จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 6.5.1 

5.10 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 15 

5.11 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีในการชําระเงินอื�นใดเพิ�มเติมให้แก่กองทรัสต์ 
หลงัจากที�ได้ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื�นใดเพิ�มเติมอีก
สําหรับหน่วยทรัสต์ที�ถือนั �น 

6 การจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ การออกใบทรัสต์หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ และ 
การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจาํกัดการโอนหน่วยทรัสต์  

6.1 การจดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์  

 ทรัสตีมีหน้าที�จดัให้มีทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยจะกําหนดให้ทรัสตีเป็นผู้ ดําเนินการจดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์
เอง หรือมอบหมายให้บคุคลอื�นตามขอบเขตที�กําหนดไว้ในประกาศที� กร. 14/2555 ก็ได้ ทั �งนี � ในกรณีที�ทรัสตี
เป็นผู้จดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์เอง ทรัสตีจะปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  

 ทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื�นซึ�งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการขอรับ
ใบอนญุาตและการออกใบอนญุาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ และเป็นผู้ ที�ตลาดหลกัทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ ทั �งนี � ทรัสตีอาจมอบหมายให้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยมีหน้าที�
เป็นผู้ ดําเนินการจดัทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตที�กําหนดไว้ในประกาศที� กร. 14/2555 และประกาศ
อื�นใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม ในเบื �องต้น ภายหลงัจากที�ได้มีการก่อตั �งกองทรัสต์ ทรัสตีจะ
แตง่ตั �งศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ 

6.2 ทะเบียนหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี � 

6.2.1 รายละเอียดทั�วไป ประกอบด้วย  

(1) ชื�อทรัสตีและผู้จดัการกองทรัสต์ 

(2) จํานวนหน่วยทรัสต์ มลูคา่ที�ตราไว้ ทนุชําระแล้ว และวนัเดือนปีที�ออกหน่วยทรัสต์ 

(3) ข้อจํากัดในเรื� องการโอนในเรื� องสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ตามที� พ.ร.บ.ทรัสต์ 
กฎหมายหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

6.2.2 รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะราย ประกอบด้วย 
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(1) ชื�อ นามสกลุ สญัชาติ และที�อยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2) เลขที�หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ถือ 

(3) วนั เดือน ปี ที�ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(4) วนั เดือน ปี ที�ยกเลิกใบทรัสต์และออกใบทรัสต์แทนหรือออกใบทรัสต์ใหม ่(ถ้ามี) 

(5) เลขที�คําร้องขอให้เปลี�ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 

(6) การจํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การอายดั/ ปลดอายดัหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 

6.3 ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื�น รวมทั �งการให้สิทธิหรือ
การจํากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ปรากฏรายชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หากได้กระทําตาม
ข้อกําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าทรัสตีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�
แล้ว 

6.4 การออกใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ 

6.4.1 ทรัสตีจะดําเนินการให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์จดัทําใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และ
บคุคลอื�นได้ ทั �งนี � ตวัอย่างใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ [3] 

6.4.2 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดง
สิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม ่แทนใบทรัสต์หรือหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์เก่าที�สญูหาย ลบเลือน 
หรือชํารุดในสาระสําคญั ทรัสตีหรือนายทะเบียนต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกใบทรัสต์หรือ
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร ทั �งนี � ทรัสตีหรือนาย
ทะเบียนจะเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �น (ถ้ามี) จากการดําเนินการตามคําร้องขอของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ดงักลา่วได้ตามจริง  
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6.5 การโอนหน่วยทรัสต์และข้อจํากดัการโอนหน่วยทรัสต์ 

6.5.1  ภายใต้บงัคบัของข้อ 6.5.2 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี �  

(1) การโอนหน่วยทรัสต์ในระบบมีใบทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ประสงค์จะโอนหนว่ยทรัสต์จะต้องแจ้งความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์
ไปยงัทรัสตีหรือนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในคําร้องขอการ
โอนหน่วยทรัสต์ที�ลงนามโดยผู้ โอนและผู้ รับโอน พร้อมทั �งแนบเอกสารประกอบการโอน
หน่วยทรัสต์ตามที�ทรัสตีหรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะกําหนด การโอนหน่วยทรัสต์ให้มี
ผลบังคับและได้รับการรับรองเมื�อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์บันทึกรายชื�อผู้ รับโอนใน
ทะเบียนหน่วยทรัสต์เรียบร้อยแล้ว ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการโอน
หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที�นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด 

(2) การโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ใบทรัสต์จะต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ที�ระบโุดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ ทั �งนี � ผู้ โอนจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) ตามที�นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ กําหนด 

6.5.2  ข้อจํากดัการโอนหน่วยทรัสต์  

กองทรัสต์ไม่มีข้อจํากดัการโอนหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในกรณีที�การโอนหน่วยทรัสต์จะทําให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายใดถือหน่วยทรัสต์เกินข้อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 
2.5 

ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื�อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที�
การถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอัตราที� กําหนดในข้อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามข้อ 2.5 

7 การลงทุนของกองทรัสต์ 

7.1 การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 49/2555 และประกาศอื�นใดที�
เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม รวมทั �งตามที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 
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7.2 นโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ 

 กองทรัสต์จะมุ่งเน้นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมทั �งสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพย์ที�มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า รวมทั �งการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื�น ๆ ที�มีความเกี�ยวข้องหรือสง่เสริมประโยชน์กบัอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า 
อาทิ ทรัพย์สินเพื�อการพาณิชย์ อาคารสํานกังาน โรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็นต้น เพื�อเป็นทรัพย์สิน
หลกัของกองทรัสต์ โดยการซื �อ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการ
เช่าช่วงทรัพย์สินหลกั และโดยมุง่เน้นการจดัหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้
อื�นใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี�ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือจําหน่าย
ทรัพย์สินตา่ง ๆ เพื�อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
ตอ่เนื�องในระยะยาว อีกทั �งกองทรัสต์มีจดุมุง่หมายที�จะลงทนุในทรัพย์สินเพิ�มเติมเพื�อการเติบโตอย่างต่อเนื�อง
ของฐานรายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจายความเสี�ยงผ่านการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หลายแห่งใน
ทําเลที�แตกตา่งกนั รวมถงึการลงทนุในทรัพย์สินอื�น และ/หรือหลกัทรัพย์อื�น และ/หรือการหาดอกผลอื�นโดยวิธี
อื�นใด ตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนด 

7.3  การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) 

 กองทรัสต์อาจลงทนุโดยทางตรง หรือลงทนุโดยทางอ้อม โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

7.3.1 การลงทนุโดยทางตรง ซึ�งเป็นการลงทนุในทรัพย์สินหลกัจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) กองทรัสต์จะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพื�อได้มาซึ�งกรรมสิทธิyหรือสิทธิครอบครอง ทั �งนี � ใน
กรณีที�เป็นการได้มาซึ�งสิทธิครอบครองต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

(ก) เป็นการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ที�มีการออก น.ส. 3 ก. 

(ข) เป็นการได้มาซึ�งสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงในอสงัหาริมทรัพย์ที�มีการ
ออกตราสารแสดงกรรมสิทธิyหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ�ง ในกรณีที�
กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที�มีลักษณะเป็นการเช่าช่วง 
ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี�ยงหรือการเยียวยา
ความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตาม
สิทธิในสญัญาเช่า 

(2) อสังหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่
ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า การอยู่
ภายใต้บังคับแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั �นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก
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อสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าวอย่างมีนยัสําคญั และเงื�อนไขการได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์นั �นยัง
เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  

(3) การทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพนัใด ๆ ที�อาจมี
ผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที�มีการ
จําหน่าย) เช่น ข้อตกลงที�ให้สิทธิแก่คู่สญัญาในการซื �ออสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ได้
ก่อนบคุคลอื�น โดยมีการกําหนดราคาไว้แน่นอนลว่งหน้า เป็นต้น หรืออาจมีผลให้กองทรัสต์
มีหน้าที�มากกวา่หน้าที�ปกติที�ผู้ เช่าพงึมีเมื�อสญัญาเช่าสิ �นสดุลง 

(4) อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องพร้อมจะนําไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที�ขออนุญาตเสนอขาย รวมทั �งจํานวนเงิน
กู้ ยืม (ถ้ามี) 

ทั �งนี � กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที�ยังก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จได้ โดยมลูค่าของเงินลงทุน
ที�จะทําให้ได้มาและใช้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จเพื�อนําไปจดัหาประโยชน์ ต้องไม่
เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์) และต้องแสดงได้ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื�อการพัฒนาดงักล่าว 
โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ด้วย 

(5) ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องดําเนินการให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที�ประสงค์จะ
ลงทุน โดยจะต้องเป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ
และเป็นไปเพื�อวตัถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เกิน 6 
(หก) เดือนก่อนวนัยื�นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อย่างน้อย 2 (สอง) ราย ที�ผู้ จัดการกองทรัสต์และที�ปรึกษาทางการเงินที�ร่วมจัดทําคําขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที�แท้จริงได้อย่างน่าเชื�อถือเพียงพอ และมีลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี � 

(5.1) ต้องเป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.  

(5.2) ในกรณีที�อสงัหาริมทรัพย์ที�จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
อาจเป็นบุคคลที�อยู่ในบญัชีรายชื�อของบุคคลซึ�งทางการหรือหน่วยงานกํากบั
ดแูลของประเทศอนัเป็นที�ตั �งของอสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าที�
ประเมินมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์นั �น ๆ ได้ ทั �งนี � ในกรณีที�ไม่ปรากฏบญัชีรายชื�อ
ดงักล่าว ผู้ ที�ทําหน้าที�ประเมินมลูค่าทรัพย์สินต้องเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง
ดงัต่อไปนี � 
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(ก) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเกี�ยวกบัการประเมินมลูค่าทรัพย์สิน ซึ�งมีผลงาน
เ ป็ น ที �ย อ ม ร ับ อ ย ่า ง แ พ ร ่ห ล า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ อ นั เ ป็ น ที �ตั �ง ข อ ง
อสงัหาริมทรัพย์นั �น 

(ข) เป็นบุคคลที�มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินที�เป็นสากล 

(ค) เป็นผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินที�มีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล 
(International Firm) 

ทั �งนี � หลกัเกณฑ์ในข้อนี �ไม่ใช้กบักรณีที�เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที�รับโอนมาจากกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที�แปลงสภาพ และอสงัหาริมทรัพย์นั �นได้ผ่านการประเมินมลูค่าโดยชอบ
ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 34/2559 แล้ว 

(6) อสงัหาริมทรัพย์ที�ได้มาต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท 
ทั �ง นี � ในกรณีที �จํานวนเง ินที �จะได้จากการระดมท ุนผ ่านการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์น้อยกว่ามูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที�ประสงค์จะลงทุน ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้อง
แสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอื�นเพียงพอที�จะทําให้ได้มาซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว 

นอกจากนี � ในการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ดงักล่าว กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการที�
กําหนดไว้ในข้อ 7.3 – 7.5 

7.3.2 การลงทุนโดยทางอ้อม ซึ�งเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทที�
จัดตั �งขึ �นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อดําเนินการในลกัษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ตามประกาศที� ทจ. 
49/2555 โดยการลงทุนดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี �  

(1) กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจํานวนหุ้น
ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 (เก้าสิบเก้า) ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั �งหมดของบริษัทนั �น 

(2) กองทรัสต์อาจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทตาม (1) ผ่านการถือตราสารหนี � หรือการเข้าทํา
สญัญาที�มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าการให้บริษัทดงักล่าวกู้ยืมเงินเป็น
การลงทุนในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมด้วย 

(3) ต้องมีการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม ทั �งในชั �นของ
กองทรัสต์และในชั �นของบริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้น ดงันี � 
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(3.1) การประเม ินม ูลค ่าในชั �นของกองทรัสต์ ให้ เ ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 
7.3.1(5) โดยให้คํานึงภาระภาษีของบริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น และปัจจัย
อื�นที�อาจมีผลกระทบต่อราคาอสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม
ด้วย 

(3.2) การประเมินมูลค่าในชั �นของบริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ 7.3.1(5) 

(3.3) มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื�นที�บริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นได้ลงทุนไว้
ตามหลกัเกณฑ์ดงันี � 

(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการกําหนดมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนที�ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข) ในกรณีที�หลกัเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที�เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที�ยอมรับ
หรือมาตรฐานสากล 

(3.4) ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี �หรือสญัญาที�ถือเป็นการลงทุน
โดยทางอ้อม ต้องมีการประเมินม ูลค ่าตราสารหรือสญัญาดงักล ่าวตาม
หลกัเกณฑ์ในข้อ 7.3.1(z)(z.z) ด้วย 

(3.5) ผู้ จ ัดการกองทรัสต์แสดงได้ว่ามีมาตรการหรือกลไกที�จะทําให้ทรัสตีและ
ผู้ จ ัดการกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดงักล่าวดําเนินการให้
เป็นไปในทํานองเดียวกับหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้สําหรับกองทรัสต์ที�มีการลงทุน
ในทรัพย์สินหลกัโดยตรง เว้นแต่ในกรณีของหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับอตัราส่วนการ
กู้ ยืมเงินในข้อ 9.4 จะพิจารณาเฉพาะในชั �นของกองทรัสต์ก็ได้  

7.3.3 กองทรัสต์อาจได้มาซึ�งทรัพย์สินอื�นนอกจากทรัพย์สินหลกั โดยการลงทุนในทรัพย์สินอื�นที�กองทรัสต์
สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในข้อ 7.8 

7.3.4 กองทรัสต์ต้องไม่เข้าทําสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินหลักกับบุคคลที�มีลักษณะดังต่อไปนี � หาก
บุคคลนั �นเองหรือบุคคลอื�นที�บุคคลดังกล่าวควบคุมได้จะมีส่วนเกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์ เว้นแตบ่คุคลดงักล่าวเป็นบริษัทที�มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ให้
พิจารณาการมีลกัษณะตามที�กําหนดในข้อ 8.z.{(1)(1.1) เท่านั �น 
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(1) ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปีก่อนวนัยื�นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคลดงักล่าว
ต้องไมมี่ลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(1.1) เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือเงื�อนไขเกี�ยวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ในเรื�อง
ที�มีนยัสําคญั 

(1.2) เคยถกูสํานกังาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ เนื�องจากมี
เหตุที� มีนัยสําคัญอันควรสงสัยเกี�ยวกับกลไกการบริหารจัดการในลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) อาจไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นได้อย่างเป็นธรรม โดยอาจมีการเอื �อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึ�ง ซึ�งจะทําให้ได้เปรียบผู้ ถือหุ้นราย
อื�นหรือได้ประโยชน์มากกวา่ผู้ ถือหุ้นรายอื�นโดยไมส่มควร 

(ข) อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้ นได้โดยทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ�ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที�พึงได้ตามปกติ หรือโดยทําให้
บริษัทเสียประโยชน์ที�พงึได้รับ 

(1.3) เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที�ออกใหม ่
เนื�องจากมีเหตทีุ�ทําให้สงสยัเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูต่อประชาชนที�ไม่ครบถ้วน 
ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือทําให้ผู้ ลงทุนสําคัญผิด ซึ�งมีลกัษณะเป็น
การปกปิดหรืออําพราง หรือสร้างข้อมูลที�อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการ
ดําเนินการที�มีนยัสําคญั 

(1.4) เคยถอนคําขออนญุาตเสนอขายหลกัทรัพย์ที�ออกใหม ่โดยไม่มีการชี �แจงเหตสุงสยั
ตามข้อ 8.z.{ (1)(1.2) หรือ ข้อ 8.z.{ (1)(1.3) ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือโดยมีการ
ชี �แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตผุลอย่างสมเหตสุมผลที�จะหกัล้างข้อสงสยั
ในเหตตุามข้อ 8.z.{ (1)(1.2) หรือข้อ 8.z.{ (1)(1.3) นั �น 

(2) ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) ปีก่อนวนัยื�นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคลดงักล่าว
เคยต้องคําพิพากษาถึงที�สดุให้ลงโทษในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ เฉพาะในมลูเหตุเนื�องจาก
การดําเนินการที�มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริต อนัเป็นเหตทีุ�ทําให้เกิดความเสียหาย
ในวงกว้าง ทั �งนี � ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

(3) อยู่ระหวา่งถกูกลา่วโทษหรือถกูดําเนินคดีในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์โดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  
เฉพาะในมูลเหตเุนื�องจากการดําเนินงานที�มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็น
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เหตุที� ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั �งนี � ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ 

(4) เป็นบุคคลที�มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื�อให้บุคคลที�มีลักษณะตามข้อ 
8.z.{(1) ข้อ 8.z.{(2) หรือ ข้อ 8.z.{(3) หลีกเลี�ยงมิให้สํานักงาน ก.ล.ต. ใช้หลกัเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้อ 8.z.{(1) ข้อ 8.z.{(2) หรือ ข้อ 8.z.{(3) กบับคุคลที�มีลกัษณะดงักลา่วนั �น 

7.4 วิธีการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) 

 ก่อนการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัแตล่ะครั �ง ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

7.4.1 ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ข้อมลูและสญัญาตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สินหลกัและ
อปุกรณ์ (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลด้านการเงินและกฎหมาย เป็นต้น เพื�อประกอบการตดัสินใจลงทุนและ
การเปิดเผยข้อมลูที�ถูกต้อง โดยในกรณีที�เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ โอนสิทธิการเช่า
ช่วงอสงัหาริมทรัพย์ เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ผู้ จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีที�
ปรึกษาทางการเงิน ให้ความเห็นเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วด้วย 

7.4.2 ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินหลกัอย่างน้อยตามที�กําหนดในข้อ 10 

7.4.3 ในกรณีที�กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที�เป็นการเช่าช่วง จะต้องจัด
ให้มีมาตรการป้องกนัความเสี�ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที�อาจเกิดขึ �นจากการผิดสญัญาเช่า 
หรือการไมส่ามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า   

7.5 การได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัเพิ�มเติม ต้องมีเงื�อนไขตอ่ไปนี � 

7.5.1 ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(1) เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

(2) เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์ 

(3) สมเหตสุมผลและใช้ราคาที�เป็นธรรม 

(4) คา่ใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยู่ในอตัราที�เป็นธรรมและ
เหมาะสม 

(5) ผู้ ที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเข้าทําธุรกรรม
นั �น 

7.5.2 ในด้านระบบในการอนมุติั ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 
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(1) ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้องแล้ว 

(2) ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมลูคา่ตั �งแตร้่อยละ 10 (สิบ) ของมลูค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ขึ �นไป ต้องได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(3) ในกรณีที�เป็นการได้มาซึ�งทรัพย์สินหลักที�มีมูลค่าตั �งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3/4 (สามในสี�) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

การคํานวณมลูค่าของทรัพย์สินหลกัในข้อนี � ให้คํานวณตามมลูค่าการได้มาซึ�งทรัพย์สินทั �งหมดของ
แต่ละโครงการที�ทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ�งรวมถึงทรัพย์สินที�เกี�ยวเนื�องกับโครงการนั �น
ด้วย 

7.5.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์
และทรัสตีมีหน้าที�ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ในการจัดเตรียมเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนังสือเชิญ
ประชุม แล้วแต่กรณี โดยจะต้องแสดงความเห็นของตนเกี�ยวกบัลกัษณะธุรกรรมที�เป็นไป
ตามข้อ 7.5.1 พร้อมทั �งเหตผุลและข้อมลูประกอบที�ชดัเจน 

(2) ทรัสตีมีหน้าที�ในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อให้ความเห็นเกี�ยวกบัลกัษณะของ
ธุรกรรมในประเดน็วา่เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่ 

7.6 การจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี)  

7.6.1 กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ โดยการขาย และ/หรือโอนสิทธิการเช่า และ/
หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งนี � ในการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ดงักล่าว 
กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการที�กําหนดไว้ในข้อ 7.7 

7.6.2 กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินอื�นนอกจากทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์ลงทนุในหรือมีไว้ได้ 

7.7 วิธีในการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ (ถ้ามี) 

7.7.1 ก่อนการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประเมินมลูค่าทรัพย์สินหลกั
อย่างน้อยตามที�กําหนดในข้อ 10 



 

- 28 - 

7.7.2 การจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั ต้องมีสาระสําคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(s) การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามข้อ 7.5.1 มีระบบในการ
อนมุติัตามข้อ 7.5.2 และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที�ประชุม
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 7.5.3 โดยอนโุลม 

 การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที�เข้าลกัษณะดงัตอ่ไปนี � นอกจากจะต้องเป็นไปตามที�กําหนดใน
ข้อ 8.8.l(1) แล้ว จะต้องเป็นกรณีที�เป็นเหตุจําเป็นและสมควร โดยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

(ก) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 (หนึ�ง) ปีนับแต่วันที�กองทรัสต์ได้มาซึ�ง
ทรัพย์สินหลกันั �น 

(ข) การจําหน่ายทรัพย์สินหลกัที�กองทรัสต์ได้มาซึ�งกรรมสิทธิy ให้แก่เจ้าของเดิม 

7.8 นโยบายการลงทนุในทรัพย์สินอื�น 

7.8.1 ประเภทของทรัพย์สินอื�นที�กองทรัสต์จะลงทนุ จะต้องเป็นไปตามข้อ 7.9 และข้อ 7.10 

7.8.2 อตัราสว่นการลงทุนในทรัพย์สินอื�นจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศที�เกี�ยวข้อง
กบัอตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินของกองทนุรวมทั�วไปซึ�งออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  

7.8.3 ในกรณีที�ลูกหนี �ตามตราสารที�กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี � หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถ
ชําระหนี �ได้ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื�องเดียวกันที�กําหนดไว้สําหรับ
กองทนุรวมทั�วไปที�ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยอนโุลม  

7.9 ขอบเขตประเภททรัพย์สินอื�นที�กองทรัสต์จะลงทนุ 

7.9.1 พนัธบตัรรัฐบาล 

7.9.2 ตั�วเงินคลงั 

7.9.3 พันธบัตรหรือหุ้ นกู้ ที� รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะจัดตั �งขึ �นเป็นผู้ ออก และมี
กระทรวงการคลงัเป็นผู้ คํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเตม็จํานวนแบบไมมี่เงื�อนไข 

7.9.4 เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

7.9.5 บตัรเงินฝากที�ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก โดยไมมี่ลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง 

7.9.6 ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงินที�ธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออก ผู้
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รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํ �าประกนั โดยไมมี่ลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง ทั �งนี � การรับรอง 
รับอาวลั หรือคํ �าประกนั แล้วแตก่รณี ตามข้อนี � ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั �งจํานวน หรือ
คํ �าประกนัต้นเงินและดอกเบี �ยเตม็จํานวนอย่างไมมี่เงื�อนไข 

7.9.7 หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี � หรือกองทุน
รวมอื�นที�มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี �หรือเงินฝาก ทั �งนี � ในกรณีที�เป็นหน่วยลงทุนของ
ตา่งประเทศ ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

(1) เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบั
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื �อขายหลักทรัพย์ที�เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศที� มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลักทรัพย์ที� เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) 

(2) กองทุนรวมต่างประเทศนั �นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที�กองทรัสต์สามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ และ 

(3) กองทนุรวมตา่งประเทศนั �นจดัตั �งขึ �นเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป 

7.9.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื�น ทั �งนี � เฉพาะที�จัด
ตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย 

7.9.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที�จดัตั �งตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นั �น
จะจดัตั �งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื�นใด ทั �งนี � ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี � 

(1) Real Estate Investment Trust นั �นจดัตั �งขึ �นสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป และอยู่ภายใต้การกํากบั
ดแูลของหน่วยงานที�กํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิก
สามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

(2) มีวตัถุประสงค์หลกัในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หุ้นสามญัของบริษัทที�มีรายชื�ออยู่ใน
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื �อขายหลักทรัพย์ที� เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษัทที�มีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียง
ได้กบัหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

(3) มีการซื �อขายในตลาดซื �อขายหลักทรัพย์ที�เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซื �อคืนโดยผู้ออกตราสาร 
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7.9.10 สัญญาซื �อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที�ทําสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื�อป้องกันความเสี�ยงของ
กองทรัสต์ 

7.9.11 ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื�นตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

7.10 การลงทนุในหุ้นของนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ 

 กองทรัสต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ได้ 
เมื�อเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

7.10.1 สญัญาเช่ากําหนดคา่เช่าโดยอ้างอิงกบัผลประกอบการของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และ 

7.10.2 เป็นการลงทุนในหุ้นที�ให้สิทธิพิเศษเพื�อประโยชน์ในการอนุมติัการดําเนินงานบางประการของนิติ
บคุคล (Golden Share) ตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของนิติบคุคลนั �น ไมเ่กิน 1 (หนึ�ง) หุ้น 

8 การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

 กองทรัสต์สามารถจดัหาผลประโยชน์ได้โดยเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

8.1 กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัได้โดยการให้เช่า การให้เช่าช่วง หรือการให้ใช้ หรือ
การให้บริการในทํานองเดียวกับการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้บริการที�เกี�ยวเนื�องกบัการดงักล่าว
ด้วย และห้ามมิให้ดําเนินการในลักษณะใดที�เป็นการใช้กองทรัสต์เพื�อประกอบธุรกิจอื�นที�กองทรัสต์ไม่
สามารถดําเนินการได้เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น   

8.2 กองทรัสต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที�จะนําอสงัหาริมทรัพย์นั �นไปประกอบ
ธุรกิจที�กองทรัสต์ไมส่ามารถดําเนินการได้เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมี
ข้อตกลงที�ให้กําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจํานวนที�แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที�อ้างอิงกับผล
ประกอบการของผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วง จํานวนเงินคา่เช่าสงูสดุที�อ้างอิงกบัผลประกอบการนั �นจะไมเ่กินกวา่
ร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจํานวนเงินคา่เช่าที�กําหนดไว้แน่นอนลว่งหน้า 

8.3 กองทรัสต์จะไม่ให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที� มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะนํา
อสงัหาริมทรัพย์นั �นไปใช้ประกอบธุรกิจที�ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครั �ง
จะจดัให้มีข้อตกลงเพื�อให้กองทรัสต์สามารถเลิกสญัญาเช่า และ/หรือเช่าช่วงได้หากปรากฏว่าผู้ เช่า และ/หรือ
ผู้ เช่าช่วงนําอสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

8.4 ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจัดหารายได้ ซึ�ง
รวมถึงการจัดให้มีการประกันภยัที�เพียงพอตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลกัด้วย ซึ�งการ
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ประกันภัยนี �อย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยที�อาจเกิดขึ �นกับอสังหาริมทรัพย์ และการ
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที�อาจได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการ
ดําเนินการในอสงัหาริมทรัพย์  

8.5 การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีซึ�งได้รับการ
แต่งตั �งตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบตามที�ปรากฏใน
รายการเกี�ยวกับอํานาจหน้าที�ของทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ ตามที�ระบุไว้ในข้อ 17.3 และข้อ 18.4 
ตามลําดบั ในการนี � ผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบหลกัที�เกี�ยวข้องกบัการดแูลจดัการ
กองทรัสต์ ซึ�งรวมถงึการลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ
หลกัในการกํากบัดแูลการปฏิบัติหน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) ให้เป็นไป
ตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณี
ที�กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลกั การจดัการลงทุนในทรัพย์สินอื�นดงักล่าวจะดําเนินการ
โดยทรัสตี โดยจะเป็นไปตามที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และสญัญาอื�นใดที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี � ในกรณี
ที�ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขใด ๆ ในสัญญาที�เกี�ยวข้องกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั ทรัสตีจะกระทําได้เมื�อได้ตกลงร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณี
ที�คู่สญัญาไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกนัได้ คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที�จะจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพื�อหาข้อยุติ โดยให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการ
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ระบไุว้ในข้อ 15 

9 การกู้ยืมเงนิของกองทรัสต์ และการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

9.1 กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัได้ภายใต้เงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

9.1.1 เป็นการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัเพื�อการบริหารจดัการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ�ง
รวมถงึเพื�อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี � 

(s) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

(l) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ�มเติม 

(z) ลงทุนในทรัพย์สินอื�นใด ตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุจะประกาศกําหนดให้เป็นทรัพย์สินหลกั 

({) บริหารจดัการทรัพย์สินของกองทรัสต์ 

(m) ปรับปรุงหรือซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ 
รวมถงึการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
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(�) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือหามาทดแทนซึ�งสังหาริมทรัพย์หรืออุปกรณ์ที� เกี�ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิ
ครอบครอง ให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที�จะใช้หาผลประโยชน์ 

(8) ตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ�มเติมบนที�ดินที�มีอยู่แล้วซึ�งเป็นของกองทรัสต์ หรือที�กองทรัสต์
มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครอง เพื�อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์  

(�) เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรัสต์  

(�) ชําระหนี �เงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

(s�) ปรับโครงสร้างเงินกู้ ยืมเพื�อนําไปชําระหนี �เงินกู้ ยืมหรือภาระผกูพนัฉบบัเดิม (Refinance) 

(ss) ปรับโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ 

(sl) ป้องกนัความเสี�ยงทางด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา และ/หรือป้องกนัความเสี�ยงทางด้าน
อตัราดอกเบี �ย อนัเนื�องมาจากการกู้ ยืมเงินหรือออกตราสารหนี � 

(sz) เหตจํุาเป็นอื�นใดที�ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริหารจดัการกองทรัสต์ 

ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะกู้ ยืมเงิน โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็น
สําคญั ทั �งนี � ในกรณีที�กองทรัสต์ลงทนุในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสงัหาริมทรัพย์หรือ
สงัหาริมทรัพย์ การกู้ ยืมเงินเพื�อวตัถปุระสงค์ตามที�กําหนดในข้อ (5) (6) หรือ (7) ผู้จดัการกองทรัสต์
ต้องคํานงึถงึกําหนดเวลาเช่าที�เหลืออยู่ตามสญัญาเช่าด้วย 

9.2 กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ�งหรือหลาย
วิธีร่วมกนัในขณะใดขณะหนึ�ง ซึ�งหมายความรวมถึง การออกตราสารหรือการเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบ
ใดที�มีความหมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ดงันี � 

9.2.1 การกู้ ยืมเงิน ขอสินเชื�อ เบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบุคคล หรือสถาบนัการเงิน ทั �งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ ซึ�งรวมถึงบริษัทประกันภัยซึ�งจัดตั �งขึ �นตามกฎหมายเกี�ยวข้องกับประกันภัย และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัในการชําระเงินกู้ ยืมดงักล่าวด้วย นอกจากนี � กองทรัสต์อาจ
ทําสัญญาซื �อขายล่วงหน้า หรือซื �อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยงของกองทรัสต์จากอตัราแลกเปลี�ยน และ/หรืออตัราดอกเบี �ยที�เกิดขึ �นจากการกู้ ยืม
เงินไมว่า่ทั �งจํานวนหรือบางสว่น เช่น สญัญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยน (Cross Currency Swap) 
หรือสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี �ย (Interest Rate Swap) เป็นต้น หรือ 

9.2.2 การออกตราสาร การออกตราสารหนี � ไม่ว่าระยะสั �นและระยะยาว เพื�อจําหน่ายให้แก่ผู้ ลงทุนทั �ง
ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที�
เกี�ยวข้อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้หลกัประกนัที�เกี�ยวข้องกบัการออกตราสารดงักลา่วด้วย  
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 ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาถงึความจําเป็นและความเหมาะสมในการกู้ ยืมเงิน เปลี�ยนแปลง หรือก่อ
ภาระผกูพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยไมต้่องขอมติอนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่าที�ไมข่ดักบักฎหมายและสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � อย่างไรก็ดี ในกรณีที�กองทรัสต์นําทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ไปเป็นหลกัประกนัการชําระ
เงินกู้ ยืม ซึ�งรวมถงึการเพิ�มวงเงินหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้กู้รายเดิมจากหลกัประกนัที�มีอยู่แล้ว ตามวิธีการในข้อ 
9.2 นี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

 ทั �งนี � ทรัสตีจะเป็นผู้ ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าทําสญัญาเพื�อกู้ ยืมเงิน เปลี�ยนแปลง หรือก่อภาระ
ผูกพนัเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรืออาจมอบอํานาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตาม
สัญญาดังกล่าวแทนได้ ทั �งนี � ในกรณีที�ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขใด ๆ ที�
เกี�ยวข้องกับการกู้ ยืมเงิน เปลี�ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงักล่าว ทรัสตีจะ
กระทําได้เมื�อได้ตกลงร่วมกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที�คูส่ญัญาไมส่ามารถหาข้อยุติร่วมกนัได้ 
คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที�จะจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อหาข้อยุติ โดยให้ผู้ จัดการกองทรัสต์
ดําเนินการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ระบไุว้ในข้อ 15 

9.3 การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ไมว่า่กระทําด้วยวิธีการใด ต้องไมมี่ลกัษณะดงัตอ่ไปนี �  

9.3.1 มีข้อตกลงและเงื�อนไขทํานองเดียวกับข้อกําหนดของหุ้ นกู้ ที�ให้ไถ่ถอนหุ้ นกู้ เมื�อมีการเลิกบริษัท 
(perpetual bond) 

9.3.2 ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น 

9.3.3 มีลกัษณะของอนพุนัธ์แฝง เว้นแตเ่ป็นกรณีที�เข้าลกัษณะที�ครบถ้วนดงันี � 

(1)  ให้สิทธิลกูหนี �ในการชําระหนี �คืนก่อนกําหนด (callable) หรือให้สิทธิกองทรัสต์ในการเรียก
ให้ลกูหนี �ชําระหนี �คืนก่อนกําหนด (puttable) 

(2)   กําหนดดอกเบี �ยหรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที�ผนัแปรตามอตัราดอกเบี �ย
ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี �ยอื�น 

(3) ไม่มีการกําหนดเงื�อนไขการจ่ายดอกเบี �ยหรือผลตอบแทนที�อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื�น
เพิ�มเติม 

9.3.4 มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์ 

9.4 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการกู้ ยืมเงิน ให้มลูค่าการกู้ ยืมไม่เกินอตัราส่วนอย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี � เว้นแต่การ
เกินอตัราสว่นดงักลา่วไมไ่ด้เกิดจากการกู้ ยืมเงินเพิ�มเติม 
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9.4.1 ร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของมลูคา่ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

9.4.2 ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที�กองทรัสต์มีอันดับความ
น่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ�งเป็นอนัดบัความน่าเชื�อถือครั �ง
ล่าสุดที�ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื�อถือที�ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 (หนึ�ง) ปีก่อนวนักู้ ยืมเงิน 

 การกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเข้าทําสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดที�มี
ความมุง่หมายหรือเนื �อหาสาระที�แท้จริงเข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน 

9.5 การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงัตอ่ไปนี � 

9.5.1 การก่อภาระผกูพนัซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการทําข้อตกลงหลกัที�กองทรัสต์สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนด
ในประกาศที� ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไป
เป็นหลกัประกนัการชําระเงินกู้ ยืมตามข้อ 9 นี � 

9.5.2 การก่อภาระผกูพนัที�เป็นเรื�องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็นเรื�องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนั �น 

9.6 การกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนักบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตี 

 ภายใต้บงัคบัของข้อ 12 กองทรัสต์อาจกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผกูพนักบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนัของทรัสตีได้ 

9.7 หน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ในการดําเนินการเกี�ยวกบัการกู้ ยืมเงินหรือการก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ 

9.7.1 ดําเนินการเปิดเผยจํานวนเงินกู้ ยืม และเงินกนัสํารองเพื�อชําระหนี �ตามสญัญากู้ ยืมเงินหรือตามที�มี
ภาระผกูพนัจากการกู้ ยืมเงินในแตล่ะปีจนกวา่จะชําระหนี �เสร็จสิ �น (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมลู
และหนงัสือชี �ชวน และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ 

9.7.2 กําหนดวงเงินกนัสํารองตามข้อ 9.7.1 ที�เหมาะสม โดยคํานึงถึงจํานวนเงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพนัจาก
การกู้ ยืมเงินและระยะเวลาการชําระหนี � ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสดที�เกิดจากการขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ �น (Unrealized Loss) จากการ
ประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สินของกองทรัสต์  

9.7.3 กําหนดให้กองทรัสต์อาจนําวงเงินกันสํารองของรอบระยะเวลาบัญชีใดที�มีสภาพคล่องไม่เพียง
พอที�จะกนัเงินสํารอง ไปรวมเพื�อการกนัสํารองในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไป 
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9.8 ในกรณีที�กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกัโดยทางอ้อมผ่านบริษัทที�กองทรัสต์ถือหุ้นตามข้อ 7.3.2 (ถ้ามี) หาก
บริษัทดังกล่าวจะมีการกู้ ยืมเงินไม่ว่าด้วยวิธีการใด การกู้ ยืมเงินของบริษัทดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ
เช่นเดียวกบัที�กําหนดในข้อ 9 นี � โดยอนโุลม เว้นแตใ่นกรณีของสดัส่วนการกู้ ยืมเงินตามข้อ 9.4 จะกําหนดให้
พิจารณาเฉพาะในชั �นของกองทรัสต์ก็ได้ 

10 การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  

10.1 การประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุโดยทางตรงตามข้อ 7.3.1 ต้องมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี � 

10.1.1 ผู้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที�ผู้ จัดการกองทรัสต์พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและ
สามารถประเมินมลูค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมลูค่าที�แท้จริงได้อย่างน่าเชื�อถือเพียงพอ และมีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) เป็นบุคคลที� ไ ด้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เกี�ยวกบัการให้ความเห็นชอบบริษัท
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั 

(2) กรณีอสงัหาริมทรัพย์ที�ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอาจเป็นบุคคลที�
อยู่ในบัญชีรายชื�อของบุคคลซึ�งทางการหรือหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอนัเป็นที�ตั �ง
ของอสงัหาริมทรัพย์กําหนดให้สามารถทําหน้าที�ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั �น ๆ ได้ 
ทั �งนี � ในกรณีที�ไมป่รากฏบญัชีรายชื�อดงักล่าว ผู้ ที�ทําหน้าที�ประเมินมลูค่าทรัพย์สินต้องเข้า
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

(ก) เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเกี�ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ�งมีผลงานเป็นที�
ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นที�ตั �งของอสงัหาริมทรัพย์นั �น 

(ข) เป็นบุคคลที�มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินที�เป็นสากล 

(ค) เป็นผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินที�มีเครือข่ายกว้างขวางในระดบัสากล (International 
Firm) 

10.1.2 การประเมินมลูคา่ต้องไมก่ระทําโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินรายเดียวกนัติดตอ่กนัเกิน 2 (สอง) ครั �ง 

10.1.3 ในกรณีดังต่อไปนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที�มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื�อวตัถปุระสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุ 
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(1) เมื�อกองทรัสต์จะได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน โดยจะประเมินล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 
1 (หนึ�ง) ปี 

(2) เมื�อครบกําหนด 2 (สอง) ปีนบัแตว่นัที�มีการประเมินมลูคา่เตม็รูปแบบครั �งลา่สดุ 

(3) เมื�อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อการด้อยค่าของ
อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

(4) เมื�อทรัสตีหรือผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ร้องขอ 

10.1.4 มีการสอบทานการประเมินมลูคา่ทกุ 1 (หนึ�ง) ปีนบัแตว่นัที�มีการประเมินมลูคา่เตม็รูปแบบครั �งลา่สดุ 

10.1.5 ในการแปลงสภาพของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ การประเมินมลูค่าและการสอบทานการประเมิน
มลูคา่ของกองทรัสต์อาจดําเนินการตอ่เนื�องกบัรอบการประเมินมลูค่าหรือการสอบทานการประเมิน
มลูคา่ของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ก็ได้ 

10.2 การประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที�กองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทตามข้อ 7.3.2 (ถ้ามี) 
ต้องแสดงสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี � 

10.2.1 จดัให้มีการประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ทั �งในชั �นของกองทรัสต์และในชั �นของบริษัทที�ออก
หุ้นดงันี � 

(1) การประเมินมูลค่าในชั �นของกองทรัสต์ จะประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 10.1 โดย
คํานึงถึงภาระภาษีของบริษัทและปัจจัยอื�นที�อาจมีผลกระทบต่อราคาอสงัหาริมทรัพย์ที�
กองทรัสต์ลงทนุโดยทางอ้อม 

(2) การประเมินมูลค่าในชั �นของบริษัท จะประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที�บริษัทดงักล่าวได้
ลงทนุไว้ตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 10.1 โดยอนโุลม 

10.2.2 จดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื�นที�บริษัทที�กองทรัสต์เป็นผู้ ถือหุ้นได้ลงทุนไว้ ตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ใช้มลูคา่ยติุธรรมตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการกําหนดมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุที�ออกโดย
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุโดยอนโุลม 

(2) ในกรณีหลักเกณฑ์ตาม (1) ไม่รองรับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินใด ให้ใช้
มลูคา่ที�เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที�ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 
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10.2.3 ในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี �หรือสญัญาที�ถือเป็นการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โดย
ทางอ้อม จะจดัให้มีการประเมินมลูคา่ทรัพย์สินตามหลกัเกณฑ์ใน 10.2.2 

10.3 ในกรณีที�กองทรัสต์มีนโยบายการลงทนุในทรัพย์สินอื�นตามข้อ 7.8 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สินอื�นดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในข้อ 10.2.2 ด้วย 

11 การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที� เกี� ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

11.1 ในด้านสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที�เข้าลกัษณะตามข้อ 7.5.1 

11.2 ในด้านระบบในการอนมุติั ผู้จดัการกองทรัสต์ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

11.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และกฎหมายที�
เกี�ยวข้องแล้ว  

11.2.2 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมลูคา่เกินกวา่ 1,000,000 (หนึ�งล้าน) บาท หรือตั �งแตร้่อยละ 0.03 (ศนูย์จุด
ศนูย์สาม) ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ขึ �นไป แล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ต้องได้รับอนุมติั
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดัการกองทรัสต์ด้วย 

11.2.3 ในกรณีที�เป็นธุรกรรมที�มีมูลค่าตั �งแต่ 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาทขึ �นไป หรือเกินร้อยละ 3 (สาม) 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้องได้รับมติของที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี� ) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ในกรณีที�ธุรกรรมตามข้อ 11.2 นี � เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกั การคํานวณมลูคา่จะคํานวณ
ตามมลูคา่การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินทั �งหมดของแตล่ะโครงการที�ทําให้โครงการนั �น ๆ พร้อมจะหา
รายได้ ซึ�งรวมถงึทรัพย์สินที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการนั �นด้วย 

11.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามข้อ 7.5.3 
โดยอนุโลม และในกรณีที�เป็นการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หนงัสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที�
ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื�อประกอบการขอมติที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วย 

การอนุมติัตามข้อ 11.2 และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 
11.3 จะกําหนดข้อยกเว้นสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ที�ได้แสดงข้อมลูไว้อย่างชดัเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์และหนงัสอื
ชี �ชวนก็ได้ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทรัสต์ให้แก่ผู้จดัการกองทรัสต์ ไม่
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เกินอตัราที�ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลที�
เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เนื�องจากการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัเพิ�มเติมไม่เกินอตัราหรือมลูค่าที�
ที�ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา แก่ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่ซึ�งเป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการ
กองทรัสต์ โดยมีข้อตกลงในสญัญาที�เกี�ยวข้องฉบบัใหม่ตามเดิมหรือไม่แย่ไปกว่าเดิมซึ�งเป็นไปตามสญัญาก่อตั �งสิทธิ
และการกระทําการฉบับที�กองทรัสต์ได้เข้าทําและลงนามกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั �งที�ได้มีการ
ลงทนุในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

12 การทาํธุรกรรมที�เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

12.1 ในการจดัการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระทําการใดอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการ
กระทํานั �นจะต้องเป็นไปเพื�อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้ อื�น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทําหน้าที�เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที�เป็นธรรมและได้
เปิดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องให้ผู้ รับประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้วตามที�กําหนดในข้อ 12.3 โดยผู้ รับ
ประโยชน์ที�ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้านตามที�กําหนดในข้อ 12.4 ทั �งนี � การเปิดเผยข้อมลูและ
การคดัค้านดงักลา่วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

12.2 ทรัสตีจะกระทําการใดที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ หรืออาจทําให้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ
มิได้ เว้นแตเ่ป็นธุรกรรมที�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

12.2.1 เป็นธุรกรรมที�มีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุความเป็นธรรมของธุรกรรมดงักลา่ว 

12.2.2 ในกรณีที�เป็นการทําธุรกรรมที�เป็นการขัดแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ต้องมีการเปิดเผยข้อมลูที�
เกี�ยวข้องให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดงักล่าวไม่คดัค้านหรือคดัค้าน
ในจํานวนที�น้อยกวา่หลกัเกณฑ์ตามที�กําหนดในข้อ 12.4 

12.3 การเปิดเผยข้อมลูในลกัษณะดงัต่อไปนี � ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้
ลงทนุ ก่อนการเข้าทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ 

12.3.1 เป็นการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือ
ช่องทางอื�นใดที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถงึข้อมลูการจะเข้าทําธุรกรรมได้อย่างทั�วถงึ 

12.3.2 มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมลูที�สมเหตสุมผล ซึ�งต้องไมน้่อยกวา่ 14 (สิบสี�) วนั 

12.3.3 มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้านที�ชัดเจน โดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี�) วัน เว้นแต่ในกรณีที�มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อเข้าทํา
ธุรกรรมดงักลา่ว ให้การคดัค้านกระทําในการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �น 
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12.4 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคดัค้านอย่างชดัเจนตามวิธีการที�มีการเปิดเผยตามข้อ 12.3.3 ในจํานวน
เกินกวา่ 1/4 (หนึ�งในสี�) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด ทรัสตีจะกระทําหรือยินยอมให้มีการ
ทําธุรกรรมที�เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

12.5 ในกรณีการทําธุรกรรมที�เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี หากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม 
ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น กองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น 

13 การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ 

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการจดัส่งรายงานประจําปีของกองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

ทั �งนี � การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 51/2555 เรื�อง
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของทรัสต์เพื�อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม และกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง  

14 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

14.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของกําไร
สทุธิที�ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไมน้่อยกวา่ปีละ 2 (สอง) ครั �ง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสิบ) 
วนันบัแตว่นัสิ �นรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั �น แล้วแต่กรณี ยกเว้นใน
ปี 2560 ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์
อาจพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงื�อนไขในข้อนี �ในปี 2561  

 กําไรสทุธิที�ปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึ�ง ให้หมายถงึกําไรที�ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี � 

(ก) การหกักําไรที�ยงัไม่เกิดขึ �น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั �งการปรับปรุงด้วยรายการอื�นตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. 
เพื�อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

(ข) การหักด้วยรายการเงินสํารองเพื�อการชําระหนี �เงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ ยืมเงินของ
กองทรัสต์ตามวงเงินที�ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชี �ชวน หรือแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจําปี แล้วแตก่รณี 

14.2 ในกรณีที�กองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผู้จดัการกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุจากกําไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 
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14.3 ในกรณีที�ผู้ จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ 

14.4 ในกรณีที�กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 

14.5 ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี
บญัชีหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าตํ�ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ�งศูนย์) บาท ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวน
สิทธิที�จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนในครั �งนั �นและให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตาม
วิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที�กําหนดไว้ 

14.6 สําหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามที�ระบุไว้ เว้น
แตก่รณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น  

14.7 ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ทั �งนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 49/2555 
เฉพาะในส่วนที�เกินหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว และให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที�ไม่อาจจ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื�นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 

14.8 ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราประโยชน์ตอบแทน 
โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

14.9 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามชื�อและที�อยู่ที�ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

14.10 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไมใ่ช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดงักล่าวไปใช้เพื�อ
การอื�นใดนอกจากเพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

15 การขอมตแิละการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

15.1 ผู้จดัการกองทรัสต์สามารถขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เท่านั �น  
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15.2 เหตุในการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องเป็นไปตามที�กําหนดไว้ดังต่อไปนี � และผู้ จัดการ
กองทรัสต์ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

15.2.1 การประชุมสามัญประจําปี ซึ�งต้องจัดให้มีขึ �นภายใน 4 (สี�) เดือนนับแต่วันสิ �นรอบปีบัญชีของ
กองทรัสต์ 

15.2.2 การประชมุวิสามญัในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

(s) เมื�อผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อประโยชน์ในการ
จดัการกองทรัสต์ 

(l) เมื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด เข้าชื�อกันทําหนังสือขอให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เรียก
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบเุหตผุลในการขอเรียกประชุมไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนั �น 
ทั �งนี � ผู้ จัดการกองทรัสต์จะต้องดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน 1 
(หนึ�ง) เดือนนบัแตไ่ด้รับหนงัสือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

อนึ�ง หากผู้ จดัการกองทรัสต์ไม่ได้ดําเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา
ดงักลา่วในวรรคหนึ�ง ทรัสตีจะดําเนินการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เองก็ได้ 

15.3 การเรียกประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์จดัทําหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ
เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของผู้ จัดการกองทรัสต์ในเรื�อง
ดงักล่าว ซึ�งรวมถึงผลกระทบที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื�องนั �น โดยการจดัส่งหนงัสือนัด
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

15.3.1 กรณีทั�วไป ให้จดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ  

15.3.2 กรณีที�มีประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัระยะเวลาการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้จดัสง่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื�องนั �น ๆ 

ทั �งนี � ให้ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ�นอย่างน้อย 1 (หนึ�ง) ฉบับไม่น้อยกว่า 3 
(สาม) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

15.4 การมอบฉนัทะ 



 

- 42 - 

15.4.1 ในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุม และออก
เสียงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที�และลายมือชื�อของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ที�มอบฉนัทะ 

15.4.2 หนังสือมอบฉันทะนี �จะต้องมอบให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ที�ผู้ จัดการกองทรัสต์กําหนด ณ ที�
ประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

15.5 องค์ประชมุ 

15.5.1 การประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 
มาประชมุไมน้่อยกว่า 25 (ยี�สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งหมด 
และต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1/3 (หนึ�งในสาม) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที�จําหน่ายได้
แล้วทั �งหมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

sm.m.l ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครั �งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ�ง) ชั�วโมง
และจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ�งมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อ 
15.5.1 หากว่าการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 
15.2.2(2) ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์นั �นมิได้ถูกเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้อ 15.2.2(2) ให้ผู้จดัการกองทรัสต์เรียกนดัประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือหน่วยทรัสต์ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชมุครั �งก่อน ทั �งนี � ในการประชมุครั �งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ   

15.6 ประธานที�ประชมุ 

 ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์แต่งตั �งกรรมการรายใดรายหนึ�งซึ�งเป็นตวัแทนของผู้ จัดการกองทรัสต์ทําหน้าที�เป็น
ประธานในที�ประชมุ ประธานในที�ประชมุมีอํานาจและหน้าที�ในการดําเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
และถูกต้องตามที�กําหนดไว้ในข้อ 15 นี � อย่างไรก็ดี ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์มีส่วนได้เสียในเรื�องที�
พิจารณา ให้ทรัสตีหรือตวัแทนของทรัสตีแต่งตั �งบุคคลหนึ�งเพื�อให้ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมสําหรับ
วาระนั �น ๆ แทน 

15.7 วิธีการนบัคะแนนเสียง  

 ให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึ�ง) เสียงต่อ 1 (หนึ�ง) หน่วยทรัสต์ที�ตนถือ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องไมเ่ป็นผู้ ที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�พิจารณา  

15.8 มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์  
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15.8.1 ในกรณีทั�วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

15.8.2 ในกรณีดงัต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี�) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั �งนี � เว้นแต่เป็นการขอมติและการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที�มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิดตามข้อ 15.9 

(1) การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัที�มีมลูค่าตั �งแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

(2) การเพิ�มทุนหรือการลดทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ที�มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

(3) การเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไปของกองทรัสต์ 

(4) การทําธุรกรรมกบัผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ�งมี
ขนาดรายการตั �งแต ่20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาท หรือเกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ 

(5) การเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(6) การถอดถอนหรือการแต่งตั �งทรัสตีตามข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 
ตามที�ได้กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

(7) การถอดถอนหรือการแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ตามข้อกําหนดที� เกี�ยวข้องกับการ
เปลี�ยนแปลงผู้ จัดการกองทรัสต์ ตามที�ได้กําหนดไว้ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � และ
สญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ 

(8) การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
มีนยัสําคญั 

(9) การเลิกกองทรัสต์ 

15.8.3 มติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�จะเป็นผลให้กองทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์มีลกัษณะที�ขดัหรือแย้งกบั
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � หรือหลกัเกณฑ์อื�นตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ถือว่ามติ
นั �นไมมี่ผลบงัคบั 

15.8.4 กรณีที�มีประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไว้เป็นการ
เฉพาะ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเรื�องนั �น 



 

- 44 - 

15.9 การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที�มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลาย
ชนิด 

15.9.1 การขอมติในเรื�องที�มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็นต้น 
ต้องได้รับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์แตล่ะชนิดที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงด้วย 

15.9.2 การขอมติในเรื� องที� มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ชนิดหนึ�งชนิดใด เช่น การคิด
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิ�มเติม เป็นต้น ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ขอมติ
เฉพาะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ชนิดนั �น 

16 การจาํกัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์   

16.1 การจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผู้ก่อตั �งทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือผู้
ลงทุนต่างด้าว ต้องเป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศที� ทจ. 49/2555 หรือประกาศอื�น
ใดที�เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม 

16.2 ในกรณีที�กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที�ตั �งอยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที�
เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นั �นกําหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์จดัสรร
หน่วยทรัสต์แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดนั �นด้วย   

 ในกรณีที�กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ�งหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์นั �นมีการกําหนดสดัสว่นการลงทนุของผู้ลงทนุตา่งด้าวไว้แตกต่างกนั 
ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนที�กําหนดไว้ตํ�าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อกําหนดนั �น 

16.3 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามข้อ 16.1 หรือ 16.2 ให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

16.3.1 แจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบโดยไมช่กัช้าถงึข้อจํากดัสิทธิเกี�ยวกบัการออกเสียงลงคะแนน และการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �  

16.3.2 รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วนัทําการนบัแต่วนัที�ผู้จัดการกองทรัสต์รู้หรือควรรู้ถึง
เหตดุงักลา่ว 

16.4 ข้อจํากดัสิทธิในการรับผลประโยชน์ตอบแทนและการจดัการกบัประโยชน์ตอบแทน 
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ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามข้อ 16.1 หรือ 
16.2 ไม่มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทั �งนี � เฉพาะในส่วนที�เกินกว่าอตัราหรือไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว และให้ประโยชน์ตอบแทนในสว่นที�ไมอ่าจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวตก
เป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื�นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์  

16.5 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงัตอ่ไปนี �มีข้อจํากดัสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

16.5.1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในตามข้อ 
16.1 หรือ 16.2 ทั �งนี � เฉพาะในสว่นที�เกินกวา่อตัราหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

s�.m.l ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที�มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องที�ขอมติ 

17. ทรัสตี  

17.1 คณุสมบติัของทรัสตี 

ทรัสตีต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี  

ทั �งนี � ระหว่างการปฏิบติัหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัว่าทรัสตีขาดความ
เป็นอิสระตามกฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงักล่าวต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
พร้อมทั �งแสดงมาตรการที�สมเหตสุมผลและน่าเชื�อได้วา่จะทําให้ทรัสตีสามารถปฏิบติัหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ
ภายใน 15 (สิบห้า) วนันับแต่วนัที�ปรากฏข้อเท็จจริงดงักล่าว และให้ดําเนินการตามมาตรการที�แสดงไว้นั �น  
เว้นแตส่ํานกังาน ก.ล.ต. จะมีคําสั�งเป็นอย่างอื�น  

17.2 การแตง่ตั �ง และการเปลี�ยนแปลง ตลอดจนคา่ตอบแทนทรัสตี  

17.2.1 การแตง่ตั �งทรัสตี 

ทรัสตีได้รับการแตง่ตั �งโดยผลของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � หากมีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีที�จะ
ได้รับการแต่งตั �งจะต้องมีคณุสมบัติตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และต้องได้รับมติ
อนมุติัจากที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 15.8.2 

17.2.2 การเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(1) เหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(1.1) ทรัสตีลาออกจากการทําหน้าที� โดยทรัสตีได้แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ทราบไมน้่อยกวา่ 90 (เก้าสิบ) วนั ก่อนวนัที�การ
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ลาออกมีผลบงัคบั ทั �งนี � การลาออกดงักลา่วจะต้องไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ 

(1.2) ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที�หรือข้อตกลงที�เป็นสาระสําคัญใด ๆ 
ตามที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � หรือผิดคํารับรองที�เป็นสาระสําคญัใด ๆ 
ตามที�ให้ไว้ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � และการดังกล่าวมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงตอ่การดแูลจดัการกองทรัสต์หรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั 
และทรัสตีไม่สามารถดําเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน 
180 (หนึ�งร้อยแปดสิบ) วันนับจากวันที�ทราบหรือควรทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานั �น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที�คู่สัญญาได้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี 
คู่สญัญาตกลงที�จะร่วมกันหารือโดยสุจริตและยุติธรรมเพื�อพิจารณาเหตุการณ์
ดงักลา่วเป็นรายกรณีก่อนที�จะดําเนินการเปลี�ยนแปลงทรัสตี  

ทั �งนี � ในกรณีที�ทรัสตีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าที�หรือข้อตกลง หรือผิดคํารับรอง
ที�เป็นสาระสําคญัใด ๆ ตามที�ให้ไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �อนัเนื�องมาจากเหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที�อยู่นอกเหนือความควบคุมของทรัสตี ซึ�งในกรณี
ดงักลา่ว ไมถื่อเป็นเหตขุองการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

(1.3) ทรัสตีถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการของทรัสตี ทรัสตีเลิก
กิจการสิ �นสภาพความเป็นนิติบคุคล หรือสิ �นสภาพธนาคารพาณิชย์ (แล้วแตก่รณี) 

(1.4) ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที�ระบไุว้ในข้อ 15.8.2 ให้เปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(1.5) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งพกัการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั�วคราวหรือสั�ง
เพิกถอนการอนญุาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

(1.6) ทรัสตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามที�กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
กําหนด 

(2) การดําเนินการภายหลงัเกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี 

(2.1) เมื�อเกิดเหตุแห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี (ยกเว้นเหตุแห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี
ตามที�ระบุไว้ในข้อ 17.2.2(1)(1.4) ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ในการเรียก
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติแตง่ตั �งทรัสตีรายใหม่
เพื�อปฏิบติัหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ต่อไป โดยวิธีการลงมติให้เป็นไปตามที�
ระบไุว้ในข้อ 15.8.2 
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 ในกรณีที�เกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�ระบไุว้ในข้อ 17.2.2(1)(1.4) ให้
ดําเนินการแต่งตั �งทรัสตีรายใหม่เพื�อปฏิบัติหน้าที�เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ตามที�
กําหนดโดยมติของที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว 

(2.2) เมื�อเกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงทรัสตี แตย่งัมิอาจแตง่ตั �งทรัสตีรายใหมไ่ด้ ให้การ
จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ในกรณีที�ทรัสตีลาออก ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที�ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัส
ตีรายใหมจ่ะมีสิทธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ข) ในกรณีที�ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที�หรือข้อตกลงที�เป็น
สาระสําคญัใด ๆ ตามที�ระบุไว้ในข้อ 17.2.2(1)(1.2) ให้ทรัสตีรายเดิมทํา
หน้าที� ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิใน
กองทรัสต์เพื�อมิให้กองทรัสต์เสียหาย เสื�อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จน
กวา่ทรัสตีรายใหมจ่ะมีสิทธิโดยสมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ค) ในกรณีที�ทรัสตีถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการเลิก
กิจการ ชําระบัญชี ถูกระงับการดําเนินกิจการ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ ผู้ ชําระบัญชี หรือบุคคลอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมายอื�นใน
ทํานองเดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ดําเนินการเกี�ยวกับ
กองทรัสต์เท่าที�จําเป็นและสมควร จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดย
สมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(ง) ในกรณีที�ทรัสตีถูกถอดถอนหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั�งพักการ
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั�วคราวหรือเพิกถอนการอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้ทรัสตีรายเดิมทําหน้าที�ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะ
การดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื�อมิให้กองทรัสต์
เสียหาย เสื�อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดย
สมบรูณ์เหนือกองทรัสต์ 

(2.3) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมต้องดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ทรัส
ตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื�อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบ
เกี�ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที�ผ่านมาและที�ต้องทําต่อไป ตลอดจนส่งมอบ
เอกสารหลกัฐาน และข้อมลูที�เกี�ยวข้องกับการจดัการกองทรัสต์เพื�อให้ทรัสตีราย
ใหม่สามารถทําหน้าที�ต่อไปได้ ทั �งนี � ในการส่งมอบดงักล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมลง
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ลายมือชื�อในหนงัสือเพื�อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ�งที�สง่มอบให้ทรัสตี
รายใหม ่และมอบหนงัสือดงักลา่วให้ทรัสตีรายใหมเ่ก็บรักษาไว้ 

 ให้ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึ�งให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วนันบั
แตว่นัที�ทรัสตีรายใหมเ่ข้าปฏิบติัหน้าที� 

 หากทรัสตีรายเดิมมิได้ดําเนินการภายในระยะเวลาที�กําหนด ให้ทรัสตีรายใหม่ร้อง
ขอตอ่ศาลเพื�อให้มีคําสั�งให้ทรัสตีรายใหมไ่ด้มาซึ�งสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้ 

 ในกรณีที�ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที�เหลืออยู่มิได้ดําเนินการตามวรรคหนึ�ง หาก
มีความเสียหายเกิดขึ �นกับกองทรัสต์หรือผู้ รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตี
รายที�เหลืออยู่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ทั �งนี � หากความเสียหายเกิดขึ �นกับ
กองทรัสต์และทรัสตีรายใหมย่งัไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามข้อ (2.4) ข้างล่างนี � ผู้ รับ
ประโยชน์อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที�เหลืออยู่เพื�อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ 

(2.4) ให้ทรัสตีรายใหม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทราบว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที�แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับ 
ทรัสตีรายที�เหลืออยู่ ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที�ตนได้เข้าสวมสิทธิและ
หน้าที�แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที� เหลืออยู่  พร้อมทั �งแจ้ง
บุคคลภายนอกที�ตนทราบว่าเป็นคู่สญัญากับ ทรัสตีรายเดิมหรือกับทรัสตีรายที�
เหลืออยู่ วา่ตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที�แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกบัทรัสตีรายที�
เหลืออยู่ 

 ในกรณีที�ทรัสตีรายใหม่มิได้แจ้งตามวรรคหนึ�ง หากมีความเสียหายเกิดขึ �นทรัสตี
รายใหมต้่องรับผิดตอ่ทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือตอ่บคุคลภายนอก แล้วแตก่รณี 

(2.5) ในกรณีที�มีเหตุให้ต้องมีการเปลี�ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั �งทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี�ยงได้ ให้ผู้ มีสว่นได้เสียร้องขอตอ่ศาลให้มีการแต่งตั �งท
รัสตีรายใหม่ ถ้ามิอาจแต่งตั �งได้ให้ศาลมีคําสั�งเลิกทรัสต์ ทั �งนี � ให้ศาลมีอํานาจ
แตง่ตั �งบคุคลใดเข้าจดัการกองทรัสต์ โดยได้รับคา่ตอบแทนตามที�ศาลกําหนดได้ 

 การอทุธรณ์คําสั�งศาลตามวรรคหนึ�ง ให้ยื�นตอ่ศาลฎีกา 

(3) การเปลี�ยนแปลงทรัสตีตามที�ตามที�ระบุไว้ในข้อ 17.2.2 นี � ไม่ได้มีผลกระทบต่อการมีผล
บงัคบัใช้ของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และไมมี่ผลตอ่สถานะของกองทรัสต์ 
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17.2.2 คา่ตอบแทนทรัสตี 

 คา่ตอบแทนทรัสตีจะต้องเป็นไปตามที�ระบุไว้ในเอกสารแนบ [4] ทั �งนี � ค่าตอบแทนทรัสตีนี �ยงัไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั 

17.3 สิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงัตอ่ไปนี � 

17.3.1 ทรัสตีต้องปฏิบัติหน้าที� ด้วยความระมัดระวัง ซื�อสัตย์สุจริต เพื�อประโยชน์ที� ดีที�สุดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนข้อ
ผูกพันที�ได้ให้ไว้เพิ�มเติมในเอกสารที�เปิดเผยแก่ผู้ ลงทุน (ถ้ามี) และต้องไม่มีข้อจํากัดความรับผิด
ของทรัสตีในกรณีที�ไมป่ฏิบติัหน้าที�ดงักลา่ว 

17.3.2 ทรัสตีมีหน้าที�ติดตามดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ รับมอบหมายรายอื�นตามข้อ 17.3.7 (ถ้ามี) 
ปฏิบติัหน้าที�ให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และสญัญาอื�นที�เกี�ยวข้อง  

17.3.3 ทรัสตีต้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครั �ง และให้ความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องที�ขอให้ที�
ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลงมติว่า เป็นกรณีที�เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
หรือไม่ และหากมีการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�ง ทรัสตีต้อง
ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

(1) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี�ยวกับการดําเนินการดังกล่าวว่าเป็นไปตามสัญญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่

(2) ทกัท้วงและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบวา่การดําเนินการดงักล่าวไม่สามารถกระทําได้ ใน
กรณีที�การดําเนินการนั �นไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

17.3.4 ทรัสตีมีหน้าที�บังคบัชําระหนี �หรือดูแลให้มีการบังคบัชําระหนี �เพื�อให้เป็นไปตามข้อสญัญาระหว่าง
กองทรัสต์กบับคุคลอื�น  

17.3.5 ทรัสตีมีหน้าที�เข้าจัดการกองทรัสต์ในกรณีที�ไม่มีผู้ จัดการกองทรัสต์ หรือมีเหตุที�ทําให้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ได้ ทั �งนี � ภายใต้หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศที� กร. 14/2555 
และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

17.3.6 ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที� และความรับผิดชอบอื�นตามที�กําหนดไว้ในประกาศที� กร. 14/2555 และ
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง 

17.3.7 ทรัสตีมีหน้าที�บริหารและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื�น ๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลกั 
รวมทั �งดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นเพื�อให้การบริหารทรัพย์สินอื�น ๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สิน
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หลักเป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายให้
ผู้จดัการกองทรัสต์จดัการกองทรัสต์ในส่วนที�เกี�ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่ทรัพย์สินหลกั
แทนทรัสตี 

17.3.8 ทรัสตีมีหน้าที�ในการแก้ไขสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ตามคําสั�งของสํานกังาน ก.ล.ต. 

17.3.9 ห้ามทรัสตีนําหนี �ที�ตนเป็นลกูหนี �บคุคลภายนอกอนัมิได้เกิดจากการปฏิบติัหน้าที�เป็นทรัสตีไปหกักลบ
ลบหนี �กบัหนี �ที�บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี �ทรัสตีอนัสืบเนื�องมาจากการจดัการกองทรัสต์ ในกรณีที�มี
การฝ่าฝืนข้อกําหนดในข้อนี � ให้การกระทําเช่นนั �นเป็นโมฆะ 

17.3.10 ในกรณีที�ทรัสตีเข้าทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมตา่ง ๆ กบับุคคลภายนอกให้ทรัสตีแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้บคุคลภายนอกทราบวา่เป็นการกระทําในฐานะทรัสตี และต้องระบุในเอกสารหลกัฐานของ
นิติกรรมหรือธุรกรรมนั �นให้ชดัแจ้งวา่เป็นการกระทําในฐานะทรัสตี 

17.3.11 ให้ทรัสตีจดัทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบญัชีอื�น ๆ ของทรัสตี ในกรณีที�ทรัสตี
จัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกนั ทั �งนี � โดยต้องบนัทกึบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัด้วย 

 ในการจดัการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินที�เป็นส่วนตวั
ของทรัสตีและทรัพย์สินอื�นที�ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีที�ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง 
ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แตล่ะกองออกจากกนัด้วย 

17.3.12 ในกรณีที�ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 17.3.11 จนเป็นเหตใุห้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปน
อยู่กับทรัพย์สินที�เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และ
ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที�เป็นสว่นตวัของทรัสตีเอง ให้สนันิษฐานวา่ 

(1) ทรัพย์สินที�ปะปนกนัอยู่นั �นเป็นของกองทรัสต์ 

(2) ความเสียหายและหนี �ที�เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที�ปะปนกันอยู่นั �นเป็นความเสียหาย
และหนี �ที�เป็นสว่นตวัของทรัสตี 

(3) ผลประโยชน์ที�เกิดจากการจดัการทรัพย์สินที�ปะปนกนัอยู่นั �นเป็นของกองทรัสต์ 

 ทรัพย์สินที�ปะปนกนัอยู่ตามวรรคหนึ�ง ให้หมายความรวมถงึทรัพย์สินที�ถูกเปลี�ยนรูปหรือถูก
เปลี�ยนสภาพไปจากทรัพย์สินที�ปะปนกนัอยู่นั �นด้วย 

17.3.13 ในกรณีที�ทรัสตีมิได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 17.3.11 จนเป็นเหตใุห้กองทรัสต์แตล่ะกองปะปนกนั
จนมิอาจแยกได้วา่ทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สนันิษฐานว่าทรัพย์สินนั �น รวมทั �งทรัพย์สินที�
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ถกูเปลี�ยนรูปหรือถกูเปลี�ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั �นและประโยชน์ใด ๆ หรือหนี �สินที�เกิดขึ �นจากการ
จดัการทรัพย์สินดงักลา่ว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสดัส่วนของทรัพย์สินที�นํามาเป็นต้นทุนที�
ปะปนกนั 

17.3.14 การจดัการกองทรัสต์เป็นเรื�องเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์มิได้ 
เว้นแต ่

(1) สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น 

(2) การทําธุรกรรมที�มิใช่เรื�องที�ต้องทําเฉพาะตวัและไมจํ่าเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี�ยงทรัสตี 

(3) การทําธุรกรรมที�โดยทั�วไปผู้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ�งมีทรัพย์สินและวตัถุประสงค์ของการ
จดัการในลกัษณะทํานองเดียวกนักบักองทรัสต์ จะพึงกระทําในการมอบหมายให้บุคคลอื�น
จดัการแทน 

(4) การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือการปฏิบัติงานด้าน
การสนบัสนนุให้บริษัทในเครือของทรัสตีหรือผู้ อื�นดําเนินการได้ 

(5) กรณีอื�นใดที�ผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ รับผิดชอบและดําเนินการตามที�กําหนดไว้ในสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศที� ทจ. 49/2555 ประกาศที� กร. 14/2555 และ
ประกาศที� สช. 29/2555 ซึ�งรวมถึงกรณีที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้
มอบหมายให้บุคคลอื�นจดัการแทน หรือมีข้อกําหนดอื�นใดที�เกี�ยวข้องกําหนดเรื�องดงักล่าว
ไว้ 

 ในกรณีที�ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ�ง ให้การที�ทําไปนั �นผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัวไม่
ผกูพนักองทรัสต์ 

17.3.15 ในกรณีที�ทรัสตีมอบหมายให้ผู้ อื�นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 17.3.14 ทรัสตีต้องเลือกผู้ รับ
มอบหมายด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทั �งต้องกํากบัดูแลและตรวจสอบการจดัการแทน
อย่างเพียงพอด้วยความระมดัระวงัและความเอาใจใส่ โดยต้องกําหนดมาตรการในการดําเนินงาน
เกี�ยวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� กข. 
1/2553 เรื�อง ระบบงาน การติดตอ่ผู้ลงทนุ และการประกอบธุรกิจโดยทั�วไปของทรัสตี ดงันี � 

(1) การคัดเลือกผู้ ที�สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงานและ
บุคลากรของผู้ ที�ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขดักันทางผลประโยชน์ของผู้ รับมอบหมาย
งานและกองทรัสต์  

(2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบติัของผู้ ได้รับมอบหมายงาน 
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(3) การดําเนินการของทรัสตีเมื�อปรากฏว่าผู้ ที� ได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมที�จะได้รับ
มอบหมายงานอีกตอ่ไป  

ทั �งนี � คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบติัของทรัสตีในกรณีดงักล่าว
ได้ 

17.3.16 ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที�ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที� มีการ
จดัการกองทรัสต์ที�ไม่เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �หรือพ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็น
เหตใุห้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหมดํ่าเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) เรียกร้องคา่เสียหายจากทรัสตีรายที�ต้องรับผิด 

(2) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั �นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรง
จากทรัสตีรายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี�ยนรูปหรือถูกเปลี�ยน
สภาพไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื�นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสีย
คา่ตอบแทนและไมรู้่หรือไมมี่เหตอุนัควรรู้วา่ทรัพย์สินนั �นได้มาจากการจดัการกองทรัสต์โดย
มิชอบ 

17.3.17 ในการจดัการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้ อื�นจดัการกองทรัสต์โดยชอบตามข้อ 17.3.14 หากมี
ค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชําระเงินหรือทรัพย์สินอื�นให้กบับุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที�เป็น
ส่วนตวัของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็นอนัสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืน
จากกองทรัสต์ได้ เว้นแตส่ญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �กําหนดไว้ให้การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื�นนั �นเป็น
ภาระของทรัสตี 

 สิทธิที�จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ�ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที�ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ รับประโยชน์
และบคุคลภายนอกที�มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที�อาจบงัคบัได้ในทนัที
โดยไม่จําต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที�มีความจําเป็นต้องเปลี�ยนรูปหรือเปลี�ยนสภาพ
ทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื�อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดงักล่าวได้
แตต้่องกระทําโดยสจุริต 

 เพื�อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนด
หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบติัเกี�ยวกับการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื�นที�เป็นส่วนตวั
ของทรัสตีให้กบับคุคลภายนอกตามวรรคหนึ�ง หรือการใช้สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้ 

17.3.18 ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามข้อ 17.3.17 จนกว่าทรัสตีจะได้ชําระหนี �ที�มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วน
แล้ว เว้นแตเ่ป็นหนี �ที�อาจหกักลบลบหนี �กนัได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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17.3.19 ในกรณีที�ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � หรือพ.ร.บ. 
ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดตอ่ความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์ 

 ในกรณีที�มีความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื�อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที�จะจดัการกองทรัสต์เป็นอย่างอื�นให้ต่างไปจากที�กําหนดไว้ใน
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ได้ และหากทรัสตีได้จดัการตามที�ได้รับความเห็นชอบนั �นด้วยความสจุริต
และเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไมจํ่าต้องรับผิดตามวรรคหนึ�ง 

17.3.20 ทรัสตีต้องดูแลให้สัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �มีสาระสําคญัเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยใน
กรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาก่อตั �งทรัสต์ ให้ทรัสตีดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ดูแลให้การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �เป็นไปตามวิธีการและเงื�อนไขที�
กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในกฎหมายที�
เกี�ยวข้อง 

(2) ในกรณีที�การแก้ไขเปลี�ยนแปลงสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �ไม่เป็นไปตาม (1) ให้ทรัสตี
ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที�ที�ระบุไว้ในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � และตาม 
พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื�อดแูลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(3) ในกรณีที�หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ที�ออกตาม 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. ทรัสต์ มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงในภายหลัง และสัญญา
ก่อตั �งทรัสต์ที�ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรัสตีดําเนินการเพื�อแก้ไขเปลี�ยนแปลง
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั �น ตามวิธีการที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์
ฉบบันี � หรือตามที�สํานกังาน ก.ล.ต. มีคําสั�ง 

17.3.21 ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) 
ดําเนินการในงานที�ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
การติดตาม ดแูล และตรวจสอบ ให้หมายความรวมถงึการทําหน้าที�ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

(1) การดแูลให้การบริหารจดัการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จดัการกองทรัสต์ที�ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ตั �งอยู่ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 17.3.23 

(2) การติดตามดแูลและดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ผู้ รับมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ซึ�ง
รวมถงึการถอดถอนผู้ รับมอบหมายรายเดิม และการแตง่ตั �งผู้ รับมอบหมายรายใหม ่ 
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(3) การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

(4) การควบคมุดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์อย่างถกูต้องครบถ้วนตามที�กําหนดใน
สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

(5) การแสดงความเห็นเกี�ยวกบัการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื�อกองทรัสต์ของผู้ จดัการ
กองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื�น (ถ้ามี) เพื�อประกอบการขอมติที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่ผู้ลงทนุ หรือเมื�อสํานกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

17.3.22 ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที�ตามสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ให้ทรัสตี
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(1) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้า) วันทําการนับแต่รู้หรือพึงรู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(2) ดําเนินการเพื�อแก้ไข ยับยั �ง หรือเยียวยาความเสียหายที�เกิดขึ �นแก่กองทรัสต์ ตามที�
เห็นสมควร  

17.3.23 ในกรณีที�ผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามความ
จําเป็นเพื�อป้องกนั ยบัยั �ง หรือจํากดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์
หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ที�ระบุไว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �
และพ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจดัให้มีผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่

 ทรัสตีที�เข้าจัดการกองทรัสต์ตามวรรคหนึ�ง จะมอบหมายให้บุคคลอื�นจัดการกองทรัสต์แทนใน
ระหว่างนั �นก็ได้ ทั �งนี � บุคคลที�ได้รับมอบหมายดงักล่าวจะต้องปฏิบติัตามขอบเขต หลกัเกณฑ์ และ
เงื�อนไขที�ระบไุว้ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �  

17.3.24 ในกรณีที�ทรัสตีเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที�ตนทําหน้าที�เป็นทรัสตี หากต้องมีการออกเสียง
หรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและตั �งอยู่บนหลกัแห่งความซื�อสตัย์สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง 
รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที�ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
ดงักลา่ว 

17.3.25 ทรัสตีต้องจดัให้มีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์
ดําเนินการแทนได้  
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การจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ�ง ต้องมีรายการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี � 

(1) รายละเอียดทั�วไป ประกอบด้วย 

(1.1) ชื�อผู้จดัการกองทรัสต์ และทรัสตี 

(1.2) จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที�ตราไว้ ทุนชําระแล้ว และวัน เดือน ปี  ที�ออก
หน่วยทรัสต์ 

(1.3) ข้อจํากดัในเรื�องการโอน (ถ้ามี) 

(2) รายละเอียดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แตล่ะราย ประกอบด้วย 

(2.1) ชื�อ นามสกลุ สญัชาติ และที�อยู่ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2.2) เลขที�หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ที�ถือ  

(2.3) วนั เดือน ปี ที�ลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2.4) วนั เดือน ปี ที�ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี) 

(2.5) เลขที�คําร้องขอให้เปลี�ยนแปลงหรือจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี) 

   (2.6) การจํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การอายดั/ ปลดอายดัหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)  

17.3.26 ทรัสตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งอย่างน้อยต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � เว้นแตก่ารจดัทําหลกัฐานตามระบบของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ให้
เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(1) มีข้อมลูที�จําเป็นและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐานแสดงสิทธิของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และใช้อ้างอิงตอ่ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ และบคุคลอื�นได้  

(2) มีข้อมลูของบคุคลตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ เป็นต้น เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านั �น
ได้ 

(3) มีข้อมูลที�แสดงว่า ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และใน
กรณีที�มีข้อจํากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจํากดัสิทธิเช่นวา่นั �นไว้ให้ชดัเจน 

17.3.27 ภายใต้บงัคบัของข้อ 17.3.26 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ออก
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที�สูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดใน
สาระสําคญั ทรัสตีต้องออกหรือดําเนินการให้มีการออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอนัควร   
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18. ผู้จัดการกองทรัสต์ 

18.1 คณุสมบติัของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตามประกาศที� สช. 29/2555 กําหนด 

18.2 การแตง่ตั �งและคา่ตอบแทนผู้จดัการกองทรัสต์ 

18.2.1 ผู้จดัการกองทรัสต์ถกูแตง่ตั �งขึ �นตามสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � และสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ 
และจะเปลี�ยนแปลงได้ตามที�กําหนดไว้ในข้อ 18.3   

18.2.2 ผู้จดัการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนตามอตัราที�กําหนดในสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์  

18.3 การเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

18.3.1 เหตใุนการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี � 

(1) ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือถึงความประสงค์ที�จะยุติการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ
สํานกังาน ก.ล.ต. อนญุาตแล้ว   

(2) สํานักงาน ก.ล.ต. สั�งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จดัการกองทรัสต์หรือสั�งพักการ
ปฏิบติัหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์เป็นเวลาเกิน 90 (เก้าสิบ) วนั 

(3) กรณีการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ จดัการกองทรัสต์สิ �นอายุ และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ยื�นคํา
ขอตอ่อายกุารให้ความเห็นชอบตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

(4) ผู้ จัดการกองทรัสต์ถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ หรือผู้จดัการกองทรัสต์สิ �นสภาพความเป็นนิติบคุคล   

(5) ที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ถอดถอนผู้จดัการกองทรัสต์ เนื�องจากผู้จดัการกองทรัสต์
ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัหน้าที� หรือมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องตามที�ระบุไว้ใน
สญัญาแต่งตั �งผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีได้ทําหนังสือแจ้งการบอกเลิกสญัญาแต่งตั �ง
ผู้จดัการกองทรัสต์แก่ผู้จดัการกองทรัสต์แล้ว 

(6) ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้แจ้งความประสงค์ที�จะออกจากการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที�
กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์  
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(7) ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที�กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการ
กองทรัสต์ ในกรณีที�ทรัสตีจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าที� ข้อตกลงที�เป็นสาระสําคญั
ใด ๆ หรือผิดคํารับรองที�เป็นสาระสําคัญใด ๆ ตามที�ให้ไว้ในสัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการ
กองทรัสต์  

18.3.2 การดําเนินการภายหลงัเกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์  

(1) ในการแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ ให้ทรัสตีดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่ตามที�ระบุไว้ในข้อ 
15.8.2 ภายใน 60 (หกสิบ) วนันบัแต่วนัที�เกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์
ตามที�ระบุไว้ในข้อ 18.3.1 และแต่งตั �งบุคคลที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 
(สามสิบ) วันนับแต่วันที�ได้รับมติ หรือภายในระยะเวลาอื�นใดตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ทั �งนี � ในกรณีที�เกิดเหตแุห่งการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ตามที�ระบุ
ไว้ในข้อ 18.3.1(5) และที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้มีมติแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม่
ในการประชุมคราวเดียวกันแล้ว ทรัสตีไม่ต้องดําเนินการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามที�กําหนดในข้อนี �อีกครั �งหนึ�ง นอกจากนี � ในกรณีที�ขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามที�กําหนดในข้อนี �แล้วแต่ไม่ได้รับมติ ให้ทรัสตีดําเนินการแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ราย
ใหมไ่ด้เองโดยคํานงึถงึประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม 

(2) นบัแตว่นัที�มีผลเป็นการเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ หรือวนัอื�นใดที�ถือเป็นวนัสิ �นสดุการ
ปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์ตามที�ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์ 
ผู้จดัการกองทรัสต์รายเดิมมีหน้าที�สง่มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารและหลกัฐานที�เกี�ยวข้อง
กบัการทําหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ทั �งหมดให้แก่ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหม ่
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วนั รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามที�จําเป็นเพื�อให้ทรัสตีหรือ
ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบติัหน้าที�ต่อไปได้ ซึ�งการดําเนินการ
ดงักลา่วรวมถงึการลงลายมือชื�อในหนงัสือเพื�อรับรองความถกูต้องครบถ้วนของสิ�งที�ส่งมอบ
ให้ทรัสตีหรือผู้จดัการกองทรัสต์รายใหมด้่วย 

(3) ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้ทรัสตีจัดการ
กองทรัสต์ตามความจําเป็นเพื�อป้องกัน ยับยั �ง หรือจํากัดมิให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงตอ่ประโยชน์ของกองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทั �งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้
บคุคลอื�นจดัการกองทรัสต์แทนในระหวา่งนี �ได้ 

18.4 ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของผู้จดัการกองทรัสต์ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีดงัตอ่ไปนี � 
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18.4.1 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที�
เป็นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ�งรวมถึงการลงทุน การกู้ ยืมเงิน เปลี�ยนแปลงและก่อภาระผูกพนัแก่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทําสญัญา และการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพื�อกองทรัสต์ รวมทั �งการ
จัดทําและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ และการนําส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตี ซึ�งรวมถึงข้อมูลตามที�
กําหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ ทั �งนี �ดังรายละเอียดตามที�ระบุไว้ใน
เอกสารแนบ [5] และภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขเท่าที�สญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์
ได้ระบไุว้  

18.4.2 ผู้จดัการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื�นรับดําเนินการในงานที�อยู่ในความรับผิดชอบของตน
แทนตนได้ โดยต้องแสดงขอบเขตอํานาจหน้าที�ของผู้ รับดําเนินการดังกล่าวในสญัญาที�เกี�ยวข้อง 
ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะต้องคดัเลือกผู้ รับดําเนินการด้วยความรอบคอบระมดัระวงั รวมทั �งกํากบั
และตรวจสอบการดําเนินการของผู้ รับดําเนินการด้วย โดยการมอบหมายให้บุคคลอื�นดําเนินการ
แทนนั �นจะต้องไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องอย่างมีนยัสําคญั  

18.4.3 ผู้ จัดการกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีที�เป็นการเบิกจ่ายจาก
บญัชีดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้วงเงินที�ได้รับการอนุมติัจากทรัสตี และให้ผู้ จดัการกองทรัสต์
จดัทําและจดัสง่รายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื�อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่วและ
สั�งจ่ายได้ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วนัทําการ นบัจากวนัที�ผู้จดัการกองทรัสต์จดัส่งรายงานดงักล่าว
ให้แก่ทรัสตี 

18.4.4 เมื�อมีการขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ที�ถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในลกัษณะที�เชื�อวา่เป็นไปเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม   

18.4.5  ในการดําเนินธุรกิจเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ
ดําเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี � 

(1) ปฏิบัติหน้าที�โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี�ยงผู้ ประกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซื�อสตัย์สจุริต โดยต้องปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็นธรรม 
เพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั �งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � สญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ วตัถุประสงค์ในการ
จดัตั �งกองทรัสต์ และมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(2) ดํารงเงินทุนให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ �นจากการ
ปฏิบติัหน้าที�ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ได้อย่างตอ่เนื�อง 
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(3) เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ข้อมูลที�มีความสําคัญและเกี�ยวข้องอย่างเพียงพอในการ
ตดัสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้อมลูดงักล่าวต้องสื�อสารได้อย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และ
ไมทํ่าให้สําคญัผิด 

(4) ไม่นําข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที�ผู้จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื�อ
ตนเอง หรือทําให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบตอ่ผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ 

(5) ปฏิบัติงานด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีที�มี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ �น ต้องดําเนินการให้มั�นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับการปฏิบติั
ที�เป็นธรรมและเหมาะสม 

(6) ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการ
ของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที�กําหนดโดย
สมาคมที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรือองค์กรที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที�
สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สั�งการ หรือให้ความร่วมมือแก่
บคุคลใดในการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดดงักลา่ว 

(7) ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าที�ของทรัสตี หรือสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ�งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูที�อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยัสําคญั หรือข้อมลูอื�นที�
ควรแจ้งให้ทราบ 

18.4.6 ในการทําธุรกรรมเกี�ยวกับอสงัหาริมทรัพย์เพื�อกองทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี �ด้วย 

(1) ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรัพย์ หรือการเข้าทําสญัญา
ที�เกี�ยวเนื�องกบัอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อกองทรัสต์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงัคบัได้ตาม
กฎหมาย 

(2) ดําเนินการเพื�อให้มั�นใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์เป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

(2.1) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์นั �น ๆ 
ก่อนรับเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุนเพิ�มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักล่าว
เพื�อกองทรัสต์ แล้วแตก่รณี 

(2.2) การวิเคราะห์และศกึษาความเป็นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา 
Due Diligence) อสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี�ยงด้านต่าง ๆ ที�
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อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั �น ๆ พร้อมทั �งจัดให้มีแนวทางการ
บริหารความเสี�ยงด้วย ทั �งนี � ความเสี�ยงดงักลา่ว ให้หมายความรวมถึงความเสี�ยงที�
เกี�ยวข้องกบัการพฒันาหรือก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี�ยงที�อาจ
เกิดจากการก่อสร้างลา่ช้า และการไมส่ามารถจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์
ได้ เป็นต้น 

18.4.7 ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที�กําหนดในสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 
ฉบบันี � 

18.4.8 ในกรณีที�มีการแตง่ตั �งที�ปรึกษาเพื�อให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี�ยวกบัการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
และการจัดการอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ จัดการกองทรัสต์ต้องแต่งตั �งที�ปรึกษาที�ไม่มีส่วนได้เสียในเรื�องที�
เกี�ยวข้องกบัการปฏิบติัหน้าที�เป็นที�ปรึกษา แต่เมื�อปรากฏว่าที�ปรึกษาดงักล่าวเป็นผู้ มีส่วนได้เสียให้
ผู้จดัการกองทรัสต์ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ดําเนินการให้ที�ปรึกษาแจ้งการมีสว่นได้เสียในเรื�องที�พิจารณา  

(2) มิให้ที�ปรึกษาผู้ ที�มีส่วนได้เสียในเรื�องที�พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าร่วม
พิจารณาในเรื�องนั �น 

18.4.9 ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์เป็นผู้ จัดทําและรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศที� ทจ. 51/lmmm และประกาศอื�นใดที�
เกี�ยวข้อง และที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม และสง่รายงานดงักลา่วตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง ภายในระยะเวลาที� กําหนด ดงันี �  

(1) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามแบบ 56-REIT 

(2) งบการเงินของกองทรัสต์ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที�กําหนดตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบญัชี  

(3) รายงานประจําปี โดยมีข้อมลูอย่างน้อยตามที�ได้กําหนดไว้ในประกาศที� ทจ. 51/lmmm  

(4) รายงานข้อมูลเกี�ยวกับกองทรัสต์ ได้แก่ รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และ
มลูค่าหน่วยทรัสต์ รายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ และในกรณีที�กองทรัสต์มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
ที�ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ให้จัดทําและส่งรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย์ด้วย รายงานมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วยทรัสต์ภายหลงัจากการลดทุนชําระ
แล้ว 
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18.4.10 ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�มีอํานาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื�น 
ผู้จดัการกองทรัสต์จะดําเนินการให้เป็นไปตามนั �น 

19. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื�นใด หรือค่าใช้จ่าย จากกองทรัสต์หรือจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จะต้องเป็นไป
ตามที�ระบุไว้ในเอกสารแนบ [6] ทั �งนี � ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
หรือภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั 

20. การจัดทาํงบการเงนิของกองทรัสต์ 

20.1 กองทรัสต์มีรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เริ�มตั �งแต่วันที� 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยรอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกเริ�มตั �งแตว่นัที�กองทรัสต์ก่อตั �งขึ �น และสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

20.2 ทรัสตีจะดูแลให้ผู้ จัดการกองทรัสต์จัดทํางบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามที�กําหนดใน พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมาย 

21. การแก้ไขเพิ�มเตมิสัญญาก่อตั �งทรัสต์ 

21.1 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ในเรื�องที�จะกระทบตอ่สิทธิที�มิใช่สาระสําคญัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือเรื�องที�เห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่กองทรัสต์หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยชดัแจ้ง หรือในสว่นซึ�งไมทํ่าให้สิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้อยลง หรือเพื�อให้เป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ไม่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หากได้แจ้งให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์โดยการเปิดเผยผ่านตลาดหลกัทรัพย์ หรือช่องทางอื�นใดที�ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างทั�วถงึ และสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

21.2 การแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั �งกองทรัสต์ และ
บทบญัญติัแห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั�งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่ง
กฎหมายดงักลา่ว 

21.3 การแก้ไขเพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ในเรื�องที�กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้รับมติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 15.8 เว้นแตเ่ป็นการแก้ไขเพิ�มเติมตามคําสั�งของสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 
21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ หรือเป็นกรณีที�เข้าเงื�อนไขในข้อ 21.1  

22. การเลิกกองทรัสต์ 

22.1 เมื�อปรากฏเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์  
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22.1.1 เมื�อจํานวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 (สามสิบห้า) ราย 

22.1.2 เมื�อมีการจําหน่ายทรัพย์สินหลกั และผู้ จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการเพื�อให้กองทรัสต์
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เป็นมลูคา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ภายใน 1 (หนึ�ง) ปีนับแต่วนัที�
จําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัดงักลา่ว  

22.1.3 เมื�อที�ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์ตามที�ระบไุว้ในข้อ 15.8.2 

22.1.4 กรณีที�มีเหตตุ้องเปลี�ยนแปลงผู้จดัการกองทรัสต์ แตท่รัสตีไมส่ามารถหาผู้ ที�มีคณุสมบติัเหมาะสมใน
การเป็นผู้ จดัการกองทรัสต์รายใหม่ได้ภายในระยะเวลาที�สํานกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดนบัแต่
วันที�การปฏิบัติหน้าที�ของผู้ จัดการกองทรัสต์รายเดิมสิ �นสุด และทรัสตีได้ใช้ความพยายามตาม
สมควรในการขอมติที�ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื�อแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่แล้วแต่ยังไม่
สามารถแต่งตั �งผู้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ ในกรณีดังกล่าวนี � ให้ทรัสตีขอมติที�ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์ 

22.1.5 เมื�อศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั�งให้เลิกกองทรัสต์ ในกรณีที�มีเหตตุ้องเปลี�ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจ
แตง่ตั �งทรัสตีรายใหมเ่พราะมีเหตอุนัมิอาจหลีกเลี�ยงได้ และผู้ มีส่วนได้เสียได้ร้องขอต่อศาลให้มีการ
แตง่ตั �งทรัสตีรายใหมแ่ล้ว แตมิ่อาจแตง่ตั �งได้ 

22.2 การดําเนินการเมื�อเลิกกองทรัสต์ 

เมื�อมีการเลิกกองทรัสต์ตามที�ระบุไว้ในข้อ 22.1 ให้ทรัสตีทําหน้าที�ต่อไปเพื�อรวบรวม จําหน่าย และจัดสรร
ทรัพย์สินเพื�อชําระสะสางหนี �สินและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ เว้นแต่เป็นกรณีที�กองทรัสต์สิ �นสุดลง
เนื�องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบญัชี หรือล้มละลาย ให้ผู้ ชําระบญัชีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่
กรณีเป็นผู้ รวบรวม จําหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินของกองทรัสต์จนเสร็จสิ �น โดยให้เป็นไปตามลําดับ
ดงัตอ่ไปนี � 

22.2.1 คา่ใช้จ่ายที�เกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจดัสรรทรัพย์สิน 

22.2.2 คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากรที�ต้องชําระและที�ค้างชําระ 

22.2.3 ค่าตอบแทนของบุคคลที�ศาลแต่งตั �งเพื�อเข้าจัดการกองทรัสต์ หรือผู้ ชําระบัญชี หรือเจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 29 หรือมาตรา 52 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรือมาตรา 46 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ และค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องกบัการจดัการกองทรัสต์ที�ทรัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบ และ
คา่ตอบแทนทรัสตี 
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22.2.4 หนี �อย่างอื�น 

ในกรณีที�กองทรัสต์มีทรัพย์สินไม่เพียงพอที�จะจดัสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนี �ในลําดบัใด ให้จดัสรรให้
เป็นคา่ใช้จ่ายหรือชําระหนี �ในลําดบันั �น โดยวิธีการเฉลี�ยตามสดัสว่นของมลูหนี � 

เมื�อได้หกัค่าใช้จ่ายและชําระหนี �ตามวรรคหนึ�งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้จัดสรรให้แต่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 

23. การแยกต่างหากของสัญญา 

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ที�เป็นโมฆะ ไมส่มบูรณ์ หรือไม่มีผลบงัคบัใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม คูส่ญัญาตกลงกนั ดงันี � 

23.1 ข้อความและข้อตกลงใด ๆ ที�เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือส่วนที�ไม่มีผลบงัคบัใช้ของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 
ไมมี่ผลกระทบ หรือทําให้เสื�อมเสียตอ่ข้อความและข้อตกลงอื�น ๆ ที�ยงัคงสมบรูณ์ในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี � 

23.2 คูส่ญัญาจะร่วมกนัแก้ไขข้อความ และข้อตกลงที�เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบงัคบัใช้ ให้สมบูรณ์และ
สอดคล้องกบับทบญัญติัแห่งกฎหมายและวตัถปุระสงค์ของสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �  

24. คาํบอกกล่าว 

เว้นแตส่ญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �จะระบเุป็นอย่างอื�น คําบอกกลา่วใด ๆ ที�ต้องส่งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�ง จะต้องส่ง ณ 
สถานที�อยู่ดงัที�ระบไุว้ข้างลา่ง หรือสถานที�อื�นตามที�คูส่ญัญาจะได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร คําบอกกล่าวนั �น
อาจสง่ด้วยตนเอง พนกังานสง่เอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโทรสาร โดยการสง่คําบอกกลา่วให้ถือวา่มีผล 

24.1 ภายในวันที�ระบุในใบตอบรับทางไปรษณีย์หรือใบรับที�เป็นลายลักษณ์อักษรอื�นในกรณีที�มีการส่งทาง
ไปรษณีย์ หรือ  

24.2 นบัแตเ่วลาที�ไปถงึ หากสง่โดยโทรสาร 

หากสง่ให้กบัผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ 

บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

ที�อยู่   เลขที� 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชั �น 31  
   ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์   (02) 667-5555 ตอ่ 1660 

โทรสาร    (02) 667-5590 

บคุคลที�ติดตอ่ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
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หากสง่ให้กบัทรัสตี 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

ที�อยู่   เลขที� 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่  
   ชั �น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  
   แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

โทรศพัท์   (02) 949-1500 

โทรสาร    (02) 949-1501 

บคุคลที�ติดตอ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื �นฐาน 

หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดต้องการเปลี�ยนสถานที�อยู่ คู่สัญญาฝ่ายนั �นต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งทราบ
ลว่งหน้าเป็นหนงัสือภายใน 7 (เจ็ด) วนันบัจากวนัที�ย้ายหรือเปลี�ยนแปลงสถานที�อยู่ ในกรณีเช่นนี �คูส่ญัญาฝ่ายที�ได้รับ
แจ้งการเปลี�ยนแปลงสถานที�อยู่จะสง่คําบอกกลา่วให้แก่คูส่ญัญาฝ่ายที�แจ้งเปลี�ยนแปลงสถานที�อยู่ตามรายละเอียดที�
ได้รับแจ้งดงักลา่ว 

25. กฎหมายที�ใช้บังคับ 

สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ให้ใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย  
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สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �ทําขึ �นเป็น 2 (สอง) ฉบบั มีข้อความถูกต้องตรงกนั คู่สญัญาทั �งสองฝ่ายได้อ่านและทําความ
เข้าใจกับข้อความในสญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี �โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานพร้อมประทับตรา  
(ถ้ามี) ตอ่หน้าพยานไว้เป็นสําคญั 

ผู้ก่อตั �งกองทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 
บริษัท ซีพีเอน็ รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด 

 

    
([•]) ([•]) 

ทรัสตี 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 

 

    
([•]) ([•]) 

พยาน พยาน 

    
([•]) ([•]) 
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      เอกสารแนบ 1
รายละเอียดของทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

1. รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัต่อไปนี �จะสรุปรายละเอียดเกี�ยวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ�งกองทุนรวม 
CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT  

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF 

สทิธิการเช่าช่วงที�ดินซึ�งเป็นที�ตั �งของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 
2 และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) 
พร้อมอาคารจอดรถ (บางสว่น) รวมทั �งงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบดั
นํ �าเสียและสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับศนูย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 เป็นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 
ปี (สญัญาสิ �นสดุวนัที� 15 สงิหาคม 2568) จากบริษัทเซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 
จํากดั 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าช่วงที�ดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญา
สิ �นสดุวนัที� 15 สงิหาคม 2568) จากบริษัทเซ็นทรัลพฒันาพระราม 2 จํากดั ซึ�ง
เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที�ดินโดยที�ดินซึ�งตั �งอยู่ที�แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯมีเนื �อที�รวม 53-2-38.4 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที�ดินเลขที� 4313 เนื �อที� 16-3-90.5 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 4314 เนื �อที� 27-1-24.5 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 85312 เนื �อที� 3-0-47.2 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 49534 เนื �อที� 6-0-76.2 ไร่ 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) ซึ�งเป็น
อาคาร 5 ชั �น และชั �นใต้ดิน 1 ชั �น พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิyเป็นระยะเวลา 20 ปี 
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ �นสุดวันที� 15 สิงหาคม 
2568) ตามรายละเอียดดงันี � 

- พื �นที�ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร 

- พื �นที�ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร  

- พื �นที�จอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพื �นที�จอดรถนอก
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อาคาร 7,012 ตารางเมตร) 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่า 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญาสิ �นสดุวนัที� 
15 สงิหาคม 2568) สาํหรับงานระบบสาธารณปูโภค ระบบบําบดันํ �าเสยีและสิ�ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที�ติดตั �งและใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จํากัด ซึ�ง
เป็นเจ้าของกรรมสทิธิy 

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

กรรมสทิธิyในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
ซึ�งได้แก่ อปุกรณ์ตกแตง่ทั �งที�ติดตรึงตราและไมต่ิดตรึงตราถาวร รวมทั �งอปุกรณ์
อื�นใดที�ใช้เพื�อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวก
ให้กบัผู้ใช้บริการศนูย์การค้า ทั �งนี � ไม่ใช่ทรัพย์สินที�มีลกัษณะเป็นสว่นควบของ
อาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี � 
แอพไพรซลั จํากดั ประเมินค่าเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 7,184 ล้านบาท  

 

2. รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัตอ่ไปนี �จะสรุปให้เห็นรายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึ�งกองทนุ
รวม CPNRF ได้เข้าลงทนุและจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF 

สทิธิการเช่าที�ดินและอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางสว่น) 
และพื �นที�จอดรถภายในอาคาร (ทั �งหมด) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3 
จํากดั เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญา
สิ �นสดุวนัที� 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิที�จะต่ออายุ
สญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดยกองทนุรวม CPNRF ได้ชําระค่าเช่า
และเงินมัดจําตามเงื�อนไขแห่งสัญญาเช่าครั �งเดียวเต็มจํานวน นอกจากนี � 
กองทุนรวม CPNRF ได้ซื �อและ/หรือรับโอนกรรมสิทธิในงานระบบ
สาธารณูปโภคและสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ที�เกี�ยวเนื�องกับศนูย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตามสญัญาซื �อขายงานระบบระหว่างกองทนุรวม 
CPNRF และ CPN (เดิมคูส่ญัญา คือ บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี � เซอร์วิส พระราม 3 
จํากัด แต่ได้โอนสิทธิและหน้าที�ภายใต้สัญญานี �ให้แก่ CPN) ลงวันที� 11 
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สงิหาคม 2548 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าที�ดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญา
สิ �นสดุวนัที� 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสิทธิที�จะต่ออายุ
สญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 
จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิyโดยที�ดินตั �งอยู่ที�แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ เนื �อที�รวม 12-2-44.6 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที�ดินเลขที� 53132 เนื �อที� 12-0-83.4 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 53133 เนื �อที� 0-1-61.2 ไร่ 

ทั �งนี � ตลอดระยะเวลาที�สญัญาเช่าที�ดินโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม z ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ กองทนุรวม CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา 
พระราม 3 และผู้ เช่าพื �นที�ในอาคารศนูย์การค้ารายอื�นที�มิใช่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน
ที�เช่าตามสญัญานี � ใช้พื �นที�จอดรถ ถนนรอบอาคารศูนย์การค้าและพื �นที�ที�
เกี�ยวข้องของอาคารศนูย์การค้าซึ�งเป็นทรัพย์สินที�เช่าของกองทนุรวม CPNRF 
โดยให้ถือเป็นพื �นที�เพื�อประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) ซึ�งเป็น
อาคาร 8 ชั �น และชั �นใต้ดิน 3 ชั �น ซึ�งปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศนูย์การค้า 
พื �นที�จอดรถและพื �นที�บริการ (บางสว่น) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 3
จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิy เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ �นสุดวันที� 15 สิงหาคม  2578) โดยกองทุนรวม 
CPNRF มีสทิธิจะตอ่อายสุญัญาเช่าได้อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียด
ดงันี � 

- พื �นที�ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร 

- พื �นที�ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร   

- พื �นที�จอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร  

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

กรรมสิทธิy  (โดยการซื �อและ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภค ระบบโทรศพัท์ ลิฟต์ บนัไดเลื�อน ระบบ
ปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรมที�ติดตั �งและใช้งานภายในอาคาร
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากบริษัทเซ็นทรัลเรียลตี � เซอร์วิส 
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พระราม 3 จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิy 

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวม 
CPNRF ลงทุน 

กรรมสทิธิyในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึ�งได้แก่ 
อปุกรณ์ตกแตง่ทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั �งอปุกรณ์อื�นใดที�
ใช้เพื�อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการศนูย์การค้า ทั �งนี � ไมใ่ช่ทรัพย์สนิที�มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท ควอลิตี � 
แอพไพรซลั จํากดั ประเมินค่าเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2560 เทา่กบั 9,192 ล้านบาท  

 

3. รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัตอ่ไปนี �จะสรุปให้เห็นรายละเอียดของทรัพย์สนิของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ที�กองทนุรวม 
CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF 

สิทธิการเช่าช่วงที�ดินที�เป็นที�ตั �งของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� น
เกล้า และสทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (บางสว่น) 
จํานวน 1 อาคาร และอาคารสาํนกังานจํานวน 2 อาคาร (ทั �งอาคาร) รวมทั �งที�
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) นอกจากนี � กองทนุรวม CPNRF ได้เช่า
งานระบบและทรัพย์สินอื�นที�เกี�ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า 
จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี 
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ �นสุดวันที� 31ธันวาคม 
2567) 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สทิธิการเช่าช่วงที�ดินประมาณ 15 ปีคงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี
(สญัญาสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2567) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) ซึ�งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า โดยที�ดินตั �งอยู่ที�แขวงบางบําหรุ เขตบาง
พลดั กรุงเทพฯ เนื �อที�รวม 24-2-84 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที�ดินเลขที� 1041 เนื �อที� 22-0-72 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 1054 เนื �อที� 2-2-12 ไร่ 

โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ให้สิทธิในการใช้ถนนรอบโครงการและ
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ทางเข้าออกของโครงการแก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลปิ� นเกล้า จํากัด และบริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) รวมถึงผู้ เช่าพื �นที�และลกูค้าของทั �งสองบริษัท
ดงักลา่ว โดยให้ถือเป็นพื �นที�เพื�อประโยชน์ร่วมกนั 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ปิ� นเกล้า (บางสว่น) จํานวน 1
อาคารซึ�งเป็นอาคาร 7 ชั �น และชั �นใต้ดิน 1 ชั �น และอาคารสาํนกังานทั �งอาคาร 
จํานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสาํนกังาน ปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ A สงู 26 ชั �น และ
อาคารสํานกังาน ปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ B สงู 18 ชั �น พร้อมทั �งพื �นที�จอดรถยนต์
ภายในอาคารซึ�งสงู 10 ชั �นและชั �นใต้ดิน 1 ชั �น รวมทั �งงานระบบที�เกี�ยวเนื�อง
กับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า อาคารสํานกังาน และพื �นที�
จอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) ซึ�งเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิyเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 7 ปี (สญัญาสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2567) ตามรายละเอียดดงันี � 

- พื �นที�ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร 

- พื �นที�ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร   

- พื �นที�จอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร 

*ตามสัญญาแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า (อาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) ฉบบัลงวนัที� 29 ตลุาคม 2552 ฉบบัลงวนัที� 24 ตลุาคม 
2560 พื �นที�ใข้สอยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า เพิ�มขึ �นเป็น 120,409 ตารางเมตร 
เนื�องจากในปี 2558-2559 กองทนุรวม CPNRF ได้ปรับปรุงซ่อมแซมพื �นที�ภายในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ซึ�งทําให้พื �นที�เช่าของกองทนุรวม CPNRF มีการเปลี�ยนแปลง
เพิ�มขึ �น 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญา
สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณปูโภค 
ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบัดนํ �าเสียและสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที�ติดตั �งและใช้งานอยู่ใน
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า รวมทั �งสทิธิใด ๆ ที�เกี�ยวกบั
หรือเกี�ยวเนื�องกบังานระบบดงักลา่ว  

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุน CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสทิธิyในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ปิ� นเกล้าอาคารสํานกังาน ปิ� นเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานกังาน ปิ� น
เกล้า ทาวเวอร์ B ซึ�งได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง ทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา
ถาวร รวมทั �งอุปกรณ์อื�นใดที�ใช้เพื�อวตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรือ
อํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า ทั �งนี �ไม่ใช่ทรัพย์สินที�มี
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ลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทนุรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี � 
แอพไพรซลั จํากดั ประเมินคา่เงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้  ( Income Approach) โดยราคาประเมินของ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกล้า ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2560 
เท่ากับ 5,495 ล้านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สินส่วนที�เป็นศูนย์การค้า
และอาคารสาํนกังาน เทา่กบั 4,503 ล้านบาท และ 992 ล้านบาท ตามลาํดบั) 

 

4. รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560) 

ตารางดงัตอ่ไปนี �จะสรุปให้เห็นรายละเอียดทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที�กองทนุ
รวม CPNRF ได้เข้าลงทนุ และจะมีการโอนมายงักองทรัสต์ CPNREIT 

ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั �งที�จอด
รถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพื �นที�อาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที�กองทนุรวม CPNRF ลงทนุ) 

(2) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินที�เกี�ยวข้องกับโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

(3) สทิธิการเช่าที�ดินที�เป็นที�ตั �งของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ 
ที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก 
(บางสว่น) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 

เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญา
สิ �นสดุวนัที� 22 เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั 

ที�ดนิที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สทิธิการเช่าที�ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 
ปี (สัญญาสิ �นสุดวันที�  22 เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
เชียงใหม่ จํากัด ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิy โดยที�ดินตั �งอยู่ที�ตําบลหายยา 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่เนื �อที�รวม 32-3-56.85 ไร่ แบง่เป็น 

- โฉนดที�ดินเลขที� 3289 เนื �อที� 15-0-80.75 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 3301 เนื �อที� 2-2-88.4 ไร่ 
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- โฉนดที�ดินเลขที� 3313 เนื �อที� 5-1-74.3 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 58660 เนื �อที� 2-1-90 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 58661 เนื �อที� 1-1-85 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 110632เนื �อที� 1-1-11.3ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 110633 เนื �อที� 2-0-83.1ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 110634 เนื �อที� 0-2-46 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 110635 เนื �อที� 0-0-96 ไร่ 

- โฉนดที�ดินเลขที� 15540 เนื �อที� 1-1-2 ไร่ 

ทั �งนี � ตลอดระยะเวลาที�สญัญาเช่าที�ดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ยงัมีผลใช้บงัคบัอยู่ กองทนุรวม 
CPNRF ยินยอมให้เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ รวมถึงลกูค้าและคู่สญัญาของ
เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ และผู้ เช่าพื �นที�รายอื�นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นอกจากผู้ เช่าพื �นที�ในทรัพย์สินที�เช่าตามสญัญานี � ใช้
ประโยชน์ในพื �นที�ส่วนกลาง ที�จอดรถ พื �นที�ที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินที�เช่าซึ�ง
เป็นทรัพย์สนิที�เช่าของกองทนุรวม CPNRF และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และ
ทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เฉพาะส่วนที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทนุ โดยให้ถือเป็นพื �นที�เพื�อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดย
ถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ต เป็นสาํคญั 

อาคารที�กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ จํานวน 1 อาคาร รวมทั �งที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตาม
สดัส่วนการใช้งานของพื �นที�อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที�
กองทนุรวม CPNRF ลงทนุ) รวมทั �งงานระบบและทรัพย์สินที�เกี�ยวข้องกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
เชียงใหม่ จํากัด ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิy  เป็นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิ �นสดุวันที� 22 เมษายน 2587) 
ตามรายละเอียดดงันี � 

- พื �นที�ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร 
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- พื �นที�ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร  

- พื �นที�จอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ที�
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี 
(สัญญาสิ �นสุดวันที� 22 เมษายน 2587) สําหรับงานระบบที�เกี�ยวข้องกับ
อาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ 
และพื �นที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศพัท์ ระบบ
ลิฟท์และบันไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม จากบริษัท 
เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม ่จํากดั ซึ�งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิy  

สังหาริมทรัพย์ที�กองทุน CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสทิธิyในสงัหาริมทรัพย์ที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่
แอร์พอร์ตซึ�งได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร 
รวมทั �งอปุกรณ์อื�นใดที�ใช้เพื�อวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออํานวย
ความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการศนูย์การค้า ทั �งนี � ไมใ่ช่ทรัพย์สนิที�มีลกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สนิ  กองทนุรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อนัได้แก่ บริษัท ควอลิตี � 
แอพไพรซลั จํากดั ประเมินคา่เงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้  ( Income Approach) โดยราคาประเมินของ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ณ วันที� 30 
มิถนุายน 2560 เทา่กบั 10,531 ล้านบาท  

 



 

- 74 - 

      เอกสารแนบ 2
รายละเอียดทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเตมิ ครั�งที� 1 

ตารางดงัตอ่ไปนี �จะสรุปให้เห็นรายละเอียดเกี�ยวกบัทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั �งที� 1 

ชื�อโครงการ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ที�ตั �งของทรัพย์สนิ เลขที� 333/99 และเลขที� 333/101 หมู ่9 ถนนพทัยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ   

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สิน
ที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั�งที� 1 

บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จํากดั (“ซีพีเอ็นพัทยา”) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินที�จะ
ลงทุนเพิ�มเติมครั�งที� 1 กับผู้ก่อตั �ง
กองทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์ 

ซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินที�จะลงทุน
เพิ�มเติมครั �งที� s และซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตั �งกองทรัสต์ และ
จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื�อมีการก่อตั �งกองทรัสต์ CPNREIT เป็น
บริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นในเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ใน
ทรัพย์สนิที�จะลงทนุเพิ�มเติมครั �งที� 1 ร้อยละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น รีท 
แมเนจเมนท์ ร้อยละ 99.99 ตามลาํดบั 

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์ 
CPNREIT ในทรัพย์สินที�จะลงทุน
เพิ�มเติมครั�งที� 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที�จะลงทุนเพิ�มเติมครั �งที� 1 
ดงัตอ่ไปนี � 

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  

(1)  สทิธิการเช่า/เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งได้แก่ อาคารและสิ�งปลกูสร้าง
บางสว่นในศนูย์การค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ประกอบด้วยอาคาร
ศนูย์การค้า (บางสว่น) และพื �นที�จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางสว่น) 
ซึ�งคิดเป็นพื �นที�ที�จะลงทุนประมาณ 70,095 ตารางเมตร โดยเป็นพื �นที�
อนัมีลกัษณะเป็นการเช่าช่วงประมาณ 4,827 ตารางเมตร 

 อนึ�ง ทรัพย์สนิที�เช่านี �ไมร่วม (1) พื �นที�ในสว่นที�ซีพีเอ็นพทัยาได้ให้เช่าแก่
ผู้ เช่าพื �นที�ที�ได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของ
สญัญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพื �นที�ที�อยู่ในระหว่างการปรับปรุง 
หรือมีแผนที�จะปรับปรุงในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และ 
(2) พื �นที�จอดรถยนต์ในสว่นที�เป็นไปตามสทิธิของซีพีเอ็นพทัยา  

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ�งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม 
ระบบบําบดันํ �าเสีย และสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ�งติดตั �งและใช้
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งานอยู่ในอาคารและสิ�งปลูกสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช รวมทั �งสิทธิใด ๆ ที�เกี�ยวกับหรือเกี�ยวเนื�องกับงานระบบ
ดงักลา่ว 

(3) กรรมสิทธิy ในสังหาริมทรัพย์ ซึ�งได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื� องมือ 
เครื�องใช้ ทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั �งอปุกรณ์อื�นใด
ที�ใช้เพื�อวตัถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ ใช้บริการอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช ซึ�งตั �ง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายใน
พื �นที�ของอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา 
บีช หรือบนพื �นผิวของตวัอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พทัยา บีช และ/หรือบริเวณภายในพื �นที�เช่าของผู้ เช่าพื �นที�ใน
อาคารและสิ�งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ�งซีพี
เอ็นพทัยาเป็นผู้มีกรรมสิทธิy รวมทั �งสิทธิใด ๆ ที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�อง
กบัทรัพย์สนิดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) แต่ทั �งนี �ไม่ใช่ทรัพย์สินที�มีลกัษณะ
เป็นสว่นควบของอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 
พทัยา บีช 

ทั �งนี � ตลอดระยะเวลาที�กองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ซีพีเอ็นพทัยา รวมถึงลกูค้า
และคู่สญัญาของซีพีเอ็นพทัยา และผู้ เช่าพื �นที�รายอื�นในส่วนที�กองทรัสต์ 
CPNREIT ไม่ได้ลงทนุ ใช้ประโยชน์ในพื �นที�สว่นกลาง ที�จอดรถ และพื �นที�ที�
เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินที�เช่าซึ�งเป็นทรัพย์สินที�เช่าของกองทรัสต์ CPNREIT 
เฉพาะส่วนที�กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ถือเป็นพื �นที�เพื�อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
เป็นสาํคญั  

โรงแรมฮิลตัน พัทยา 

(1)  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งได้แก่ อาคารและสิ�งปลูกสร้างใน
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ประกอบด้วย อาคารโรงแรม (ทั �งหมด) และพื �นที�
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ทั �งหมด) ซึ�งคิดเป็นพื �นที� ที�จะลงทุน
ประมาณ 49,686 ตารางเมตร 

(2)  สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ�งได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบโทรศพัท์ ลฟิท์ บนัไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม 
ระบบบําบดันํ �าเสีย และสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ�งติดตั �งและใช้



 

- 76 - 

งานอยูใ่นอาคารและสิ�งปลกูสร้างโรงแรมฮิลตนั พทัยา รวมทั �งสทิธิใด ๆ 
ที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องกบังานระบบดงักลา่ว  

(3) กรรมสิทธิy ในสังหาริมทรัพย์ ซึ�งได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื� องมือ 
เครื�องใช้ ทั �งที�ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั �งอปุกรณ์อื�นใด
ที�ใช้เพื�อวตัถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออํานวยความสะดวก
ให้กับผู้พกัอาศยัและผู้ ใช้บริการอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ซึ�งตั �ง และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายใน
พื �นที�ของอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา หรือบนพื �นผิว
ของตวัอาคารและสิ�งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ�งซีพีเอ็นพทัยา
เป็นผู้ มีกรรมสิทธิy  รวมทั �งสิทธิใด ๆ ที� เกี�ยวกับหรือเกี�ยวเนื�องกับ
ทรัพย์สินดงักลา่ว แต่ทั �งนี �ไม่ใช่ทรัพย์สินที�มีลกัษณะเป็นสว่นควบของ
อาคารและสิ�งปลกูสร้างในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ระยะเวลาการลงทุนในสทิธิการเช่า ประมาณ 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัที� 31 สงิหาคม 2580 
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      เอกสารแนบ 3
ตัวอย่างใบทรัสต์ 

มลูคา่ที�ตราไว้หน่วยละ บาท  
Par Value of Baht Each 

ใบทรัสต์ 
Trust Certificate 

 
ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  

CPN Retail Growth Leasehold Real Estate Investment Trust 

จัดการโดย บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จาํกัด  
CPN REIT MANAGEMENT CO., LTD. 

เลขที� 999/9 อาคาร The Offices at CentralWorld ชั �น 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
No. 999/9 The Offices at CentralWorld Building, 31st Floor, Rama 1 Rd., Patumwan, Patumwan, Bangkok 10330 

ทรัสตี: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ที�อยู่: เลขที� 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชั �น 7 - 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 9491500 
Trustee: SCB Asset Management Co., Ltd. Address: No. 18 SCB Park Plaza 1, 7th - 8th Floor, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02 9491500 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นี �สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่ การโอนหน่วยทรัสต์นั �นเป็นเหตใุห้สดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ผู้จดัการกองทรัสต์ 
และทรัสตี (ถ้ามีการถือหน่วย) ไม่เป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferrable without limitation except such transfer shall cause the trust units holding ratio by 
CPN REIT MANAGEMENT CO., LTD. REIT Manager and Trustee (if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated law. 

เนื�องจากกองทรัสต์ มีข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามที� คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด รวมทั �งที�จะมีการแก้ไขเพิ�มเตมิ โดยเมื�อปรากฏว่าบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัถือหน่วยลงทนุรวมเกินกว่าอตัราตามที�ประกาศกําหนด 
ทรัสตี/นายทะเบียนหลกัทรัพย์ มีสทิธิyปฏิเสธการแสดงชื�อในทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ The trust is subject to trust unit holding restrictions as stipulated by Capital Market Supervisory Board including any further amendment, If it 
appears that any person or such person’s related person(s) holds trust units exceeding the proportion as specified in relevant notification, Trustee/Registrar may exclude such person’s name in the register of holders of 
trust units. 

ชื�อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
Name of the Trust Certificate Holder 

เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ จํานวนหน่วย    เลขที�ใบสําคญั 
Trust Unitholder Registration No.  No. of Units    Certificate No. 

วนัที�ออกใบสําคญั 
Date of Issuance 

นายทะเบียนผู้ รับมอบอํานาจ 
Authorized Registrar 
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โปรดอ่าน 
Please read before 

endorsing this 
certificate. 

1. ให้ผูข้อลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพยท์าํแบบคาํขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย ์ตามแนบที!นายทะเบียนกาํหนด 
If you wish to have ownership of securities transferred to your name, please use the form designated by the securities registrar for this purpose. 

2. ใบหลกัทรัพย ์ที!ผูโ้อนและผูร้ับโอนหลกัทรัพย ์ลงลายมือชื!อสลกัหลงัการโอน 
Both the transferor and transferee must endorse the certificate(s) of the securities being transferred. 

3. เอกสารที!ตอ้งยื!นประกอบคาํขอลงทะเบียนรับโอนหลกัทรัพย ์ตามที!นายทะเบียนกาํหนด โดยสามารถตรวจสอบไดจ้าก www.tsd.co.th  
Please see www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request for ownership transfer. 

ลงลายมือชื!อผูโ้อน 
Signature of transferor 

 

ลงลายมือชื!อผูร้ับโอน 
(ผูท้ี!ตอ้งการลงทะเบียนเป็นผูถ้ือหุ้น) 

Signature of transferee 
(who desires to have his names  

entered in the register of securities holders) 

ลงลายมือชื!อผูม้ีอาํนาจ 
ประทบัตรานายทะเบียน/บริษทั (ถา้มี) 

Authorized signature(s) with the seal of  
the registrar/company (if any) ชื!อ-สกุล ของผูร้ับโอน (ตวับรรจง) 

Full name of transferee in block letters 

1 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

2 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

3 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

4 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

5 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  

6 ลงลายมือชื�อผู้ รับโอน (Signature of Transferee)  

ลงลายมือชื�อผู้ โอน (Signature of Transferor) ตวับรรจง (In block letters)  
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      เอกสารแนบ 4
ค่าตอบแทนทรัสตี 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทรัสตี  

กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้แก่ทรัสตีในการทําหน้าที�ทรัสตีตามข้อกําหนดและเงื�อนไขแห่งสญัญา
ก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �โดยคํานวณเป็นอตัรารายปี (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) ซึ�งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี �  

(1) ค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที�ของทรัสตีตามข้อกําหนดและเงื�อนไขแห่งสญัญานี � จะคิดอตัราไม่เกินร้อยละ 1 
(หนึ�ง) ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินรวม ทั �งนี � ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวมหรือคา่ธรรมเนียมตราสารอื�นใด
ที�กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้าลงทุนและได้พิจารณาเข้าลงทุน เนื�องจากการรับหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทุนรวม
หรือผู้ออกตราสารดงักลา่วโดยทรัสตี 

ทั �งนี � อตัราคา่ธรรมเนียมทรัสตีที�คํานวณได้ในแตล่ะปี หากคํานวณได้ตํ�ากว่า 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาท ณ เดือน
สดุท้ายของปีบญัชีใด ๆ ทรัสตีจะคิดคา่ธรรมเนียมทรัสตีในอตัราขั �นตํ�า 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาทต่อปี โดยทรัสตี
จะดําเนินการปรับปรุงยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีดงักล่าวในเดือนสดุท้ายของรอบปีบญัชีนั �นเพื�อให้อตัรา
คา่ธรรมเนียมทรัสตีที�คํานวณได้ในแตล่ะปีเท่ากบั 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาทตอ่ปี 

ในกรณีที�ทรัสตีปฏิบติัหน้าที�ในรอบปีบญัชีใดไมค่รบระยะเวลาของปีบญัชีของกองทรัสต์ซึ�งทําให้ไม่สามารถคํานวณ
ค่าธรรมเนียมทรัสตีเป็นรายปีของปีบัญชีนั �นได้ ทรัสตีจะดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีในรอบปีบัญชี
ดงักล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาที�ได้ปฏิบัติหน้าที�จริงในปีบัญชีนั �น (Pro Rata Basis) โดยจะกําหนดให้อัตรา
ค่าธรรมเนียมทรัสตีขั �นตํ�าเท่ากับ 20,000,000 (ยี�สิบล้าน) บาทต่อปี และกําหนดให้ระยะเวลา 1 (หนึ�ง) ปี เท่ากับ 
365 (สามร้อยหกสิบห้า) วนั   

(2) คา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทรัสต์  

ทรัสตีสามารถเบิกคา่ใช้จ่ายอื�น ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที�
พกั และคา่ใช้จ่ายอื�นใดที�เกิดขึ �นระหวา่งการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามสมควร ตามที�จ่ายจริง ในอตัราไม่เกิน 30,000 
(สามหมื�น) บาทต่อครั �ง สําหรับทรัพย์สินในประเทศไทย ทั �งนี �หาก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีอัตรามากกว่าที�ระบุไว้ 
คูส่ญัญาจะมีการตกลงร่วมกนัเป็นกรณีไป 

ทั �งนี � กองทรัสต์ตกลงชําระคา่ธรรมเนียมทรัสตีที�คํานวณได้ตามข้อ (1) ในแต่ละเดือนเป็นรายเดือน ภายใน [10] ([สิบ]) วนั
ทําการนบัแตว่นัที�ทรัสตีลงนามรับรองความถกูต้องในมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ในวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน แต่จะ
ชําระไม่เกินวนัทําการสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะมีคําสั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ตดัจ่ายจากบัญชี
ดําเนินงานของกองทรัสต์ตามระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่ในเดือนใดที�กองทรัสต์มีการเพิ�มเงินทุน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
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ดําเนินการคํานวณคา่ธรรมเนียมทรัสตีในเดือนนั �น โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ช่วงก่อนการเพิ�มเงินทุนและช่วง
หลงัการเพิ�มเงินทนุดงักลา่ว คิดเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัตามจํานวนวนั 
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      เอกสารแนบ 5
หน้าที�ของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดทาํและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ และ 

การนําส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตี 

(1) จดัทําและเปิดเผยข้อมลูของกองทรัสต์ตามที�สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบบันี �และกฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ�งรวมถึงการจดัส่งรายงานประจําปีของ
กองทรัสต์ให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

(2) จดัให้มีบัญชีและรายงานต่าง ๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีหรือตามที�เห็นว่าจําเป็นและสมควรใน
การบริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินหลัก เพื�อจัดส่งบัญชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ ทรัสตี และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที�ทรัสตีกําหนด 
เพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื�น ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงคําสั�งของเจ้าหน้าที�ของทาง
ราชการใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

ทั �งนี � ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัทําบญัชีดงักลา่วตามหลกัการบญัชีที�เป็นที�รับรองโดยทั�วไป โดยจะแบ่งแยก
ทรัพย์สิน และ/หรือดอกผลใด ๆ ที�เกิดจากทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุน และ/หรือทรัพย์สินใด ๆ ที�ผู้จดัการ
กองทรัสต์ได้รับไว้ และ/หรือพงึรับไว้ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ดําเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการบันทึกบัญชีเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 
(หนึ�ง) ปี ให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ ครบถ้วน และพร้อมให้ทรัสตีเข้าตรวจสอบ 

(3) สง่มอบเอกสารดงัต่อไปนี �ให้แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาที�ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเพื�อให้สอดคล้องกบั
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง รวมถึงคําสั�งของเจ้าหน้าที�ของทางราชการใด ๆ ที�
เกี�ยวข้อง 

(ก) รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ฉบับเต็มโดยจัดส่งให้แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน 
ลว่งหน้าก่อนวนัครบกําหนดวนัประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

(ข) รายงานมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์และมลูคา่หน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการสดุท้ายของแต่ละ
เดือนโดยจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื�อพิจารณารับรองภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของแต่
ละเดือน และส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์และมลูค่าหน่วยทรัสต์ ณ วนัทําการ
สดุท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ�งผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี�
สิบห้า) วนันบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนั �น   

(ค) ข้อมลูปัจจบุนัเกี�ยวกบัรายชื�อบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และสาระของรายการที�
เป็นธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับผู้ จัดการ
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กองทรัสต์ โดยจดัสง่ให้แก่ทรัสตีภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที� 30 มิถุนายน และวนัที� 31 
ธนัวาคม และจดัสง่ให้ทรัสตีเพื�อพิจารณาก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม 

(ง) ข้อมูลเกี�ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้ จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ในรอบปีบญัชีก่อนและรอบปีบญัชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงาน
ประจําปีและงบการเงินของกองทรัสต์ 

(จ) ข้อมูลเกี�ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของทรัพย์สินที�กองทรัสต์ลงทุนและ
กองทรัสต์ ตลอดจนมาตรการที�ใช้ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดย
ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทุนทราบโดยชดัแจ้งตั �งแต่วนัเริ�มการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ตอ่ประชาชนเป็นครั �งแรกและทกุครั �งเมื�อเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) ข้อมลูเกี�ยวกบัสว่นได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั
กับผู้ จัดการกองทรัสต์ จากบริษัทหรือบุคคลที�เป็นคู่ค้ากับกองทรัสต์ โดยดําเนินการเปิดเผย
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล สญัญาก่อตั �งทรัสต์ฉบับนี � หรือในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื�อขออนุมัติทํารายการต่าง ๆ และรายงานประจําปีของกองทรัสต์ เพื�อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และทรัสตีจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ในการเข้าทําธุรกรรมตา่ง ๆ เพื�อกองทรัสต์ และความสมเหตสุมผลของธุรกรรมนั �น 

ส่วนได้เสียหรือการได้รับประโยชน์ที�ต้องพิจารณาเปิดเผย เช่น เจ้าหนี � ลูกหนี � ผู้ คํ �าประกันหรือ
ได้รับการคํ �าประกนั การถือหุ้นระหวา่งกนั หรือมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหาร เป็นกลุ่มเดียวกนั 
การให้หรือรับบริการ การซื �อขายระหวา่งกนั และการออกคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ให้แก่กนั เป็นต้น 

 (ช) ข้อมูลปัจจุบันเกี�ยวกับรายการที�เป็นธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์  โดยดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
(สามสิบ) วนัก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม และดําเนินการเปิดเผยต่อประชาชนและสํานกังาน ก.ล.ต. 
ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแตว่นัที�ได้มาหรือจําหน่ายไปของทรัพย์สินหลกั 

(ซ) ข้อมูลเกี�ยวกบัธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหลกัและอปุกรณ์ของกองทรัสต์ใน
รอบปีบัญชีก่อนและรอบปีบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบ
การเงินของกองทรัสต์ 

(ณ) ข้อมูลปัจจุบันเกี�ยวกับรายการที� เป็นการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ โดย
ดําเนินการจดัสง่ให้แก่ทรัสตีเพื�อรับทราบ ก่อนวนัเข้าทําธุรกรรมพร้อมกบัสญัญากู้ ยืม 

(ญ) ข้อมลูเกี�ยวกบัธุรกรรมการกู้ ยืมเงินและก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต์ในรอบปีบญัชีก่อนและรอบ
ปีบญัชีปัจจบุนั โดยดําเนินการเปิดเผยในรายงานประจําปีและงบการเงินของกองทรัสต์ 
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(ฎ) ข้อมูลเกี�ยวกับธุรกรรมที�ทรัสตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
โดยได้รับการร้องขอจากทรัสตี โดยดําเนินการจัดส่งให้แก่ทรัสตีเพื�อพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อย
กวา่ 14 (สิบสี�) วนัก่อนวนัเข้าทําธุรกรรม 

(ฏ) งบการเงินของผู้จัดการกองทรัสต์และข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบัการจดัทํางบการเงิน โดยดําเนินการ
จัดส่งให้แก่ทรัสตีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันครบกําหนดการส่งงบการเงินต่อ
สํานกังาน ก.ล.ต. 

อนึ�ง รายงานดงักล่าวข้างต้นเป็นเพียงรูปแบบ และตวัอย่างของรายงานที�ต้องใช้ในเบื �องต้น ทรัสตีและผู้ จัดการ
กองทรัสต์อาจร่วมกนัปรับปรุง เพิ�มหรือลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรือเปลี�ยนแปลงรูปแบบของรายงานได้
ตามที�จะได้ร่วมกนักําหนด เพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายหลกัทรัพย์และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง รวมถึงคําสั�งของ
เจ้าหน้าที�ของทางราชการใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง 
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      เอกสารแนบ 6
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

1. คา่ธรรมเนียมของผู้จดัการกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
รวม แตท่ั �งนี �จะไมน้่อยกวา่ 15 ล้านบาทตอ่ปี 
ในปี 2561 โดยมีอตัราการเพิ�มร้อยละ 3 ตอ่ปี 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั) 

รายเดือน 

2. คา่ธรรมเนียมทรัสตีและผู้ เก็บรักษาทรัพย์สนิ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิ
รวม แตท่ั �งนี �จะไมน้่อยกวา่ 20 ล้านบาทตอ่ปี 
ทั �งนี � ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ

รวมหรือคา่ธรรมเนียมตราสารอื�นใดที�
กองทรัสต์ CPNREITสามารถเข้าลงทนุและได้
พิจารณาเข้าลงทนุ เนื�องจากการรับหน้าที�เป็น

ผู้จดัการกองทนุรวมหรือผู้ออกตราสาร
ดงักลา่วโดยทรัสต ี

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกนั) 

รายเดือน 

3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยทรัสต์ ตามที�นายทะเบียนหนว่ยทรัสต์กําหนด รายเดือน 

4. ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
และคา่นายหน้า: สาํหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครั �งแรก และสําหรับการเสนอขาย
เพิ�มเติม เพื�อเพิ�มเงินทุนของกองทรัสต์ในคราว
ตอ่ ๆ ไป 

คราวละไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่ที�
รับประกนัการจดัจําหนา่ย 

เมื�อเกิดรายการ 

5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ และ
สง่เสริมการขาย 

ตามที�จ่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัสิ �นปีบญัชีก่อน

หน้า 

เมื�อเกิดรายการ 

6. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายของผู้สอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง รายไตรมาส 

7. คา่ธรรมเนียมผู้ให้บริการอื�น ๆ  รวมทั �งที�ปรึกษา
อื�น ๆ  เช่น คา่ที�ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

8. คา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ของกองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ภายใน 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

10. ค่านายหน้า (Commission) ในการหาผู้ เช่า
พื �นที�ศนูย์การค้า 
 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมตอ่สญัญา 
2)  ในกรณีทําสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่ มี  4 

อตัราขึ �นอยูก่บัอายสุญัญาเช่า 
-  ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายไุมถ่ึง 1 ปี 
-  ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายุ ตั �งแต่ 1 ปีขึ �น

ไปแตไ่มถ่ึง 3 ปี 
-  ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายตุั �งแต ่3 ปีขึ �นไป 
-  ผู้ เช่าที�ทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี

และผู้ เช่าได้ชําระคา่สทิธิการเช่าลว่งหน้า 
(คา่เซ้ง) 

คํานวณจากอตัราคา่เชา่รายเดือน 
ของผู้ เชา่รายนั �น ๆ  

 
0.5 เดือน 

 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
1.5 เดือน 

ร้อยละ 3.00 ของคา่สทิธิการเช่า 
ลว่งหน้าที�ได้รับจากผู้ เช่า 

 
ทั �ง นี � ผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพย์จะคิดค่า
นายหน้าสําหรับสญัญาที�มีอายตุั �งแต่ 1 เดือน
ขึ �นไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าสําหรับสญัญา
บริการพื �นที�ส่ง เสริมการขาย (Promotion 
Area) และสญัญาที�เกี�ยวข้องกับสื�อโฆษณา
ต่าง ๆ เช่น Video Wall และ Light Box เป็น
ต้น 

เมื�อเกิดรายการ 

11. ค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่าพื �นที�อาคาร
สาํนกังาน 
1)  ในกรณีผู้ เช่ารายเดิมตอ่สญัญา 
2)  ในกรณีทําสัญญากับผู้ เช่ารายใหม่ มี  3 

อตัราขึ �นอยูก่บัอายสุญัญาเช่า 
- ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายไุมถ่ึง 3 ปี 
- ผู้ เช่าที�ทําสญัญาเช่าอายตุั �งแต ่3 ปีขึ �นไป 
- ผู้ เช่าที�ทําสัญญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี

คํานวณจากอตัราคา่เชา่รายเดือน 
ของผู้ เชา่รายนั �น ๆ  

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

ร้อยละ 3.00 ของคา่สทิธิการเช่า 

เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

และผู้ เช่าได้ชําระคา่สทิธิการเช่าลว่งหน้า 
(คา่เซ้ง) 

ลว่งหน้าที�ได้รับจากผู้ เช่า 
 

ทั �ง นี � ผู้ บ ริหารอสังหา ริมท รัพย์จะคิดค่า
นายหน้าสําหรับสญัญาที�มีอายตุั �งแต่ 1 เดือน
ขึ �นไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้าสําหรับสญัญา
บริการพื �นที�ส่งเสริมการขายและสัญญาที�
เกี�ยวข้องกับสื�อโฆษณาต่าง ๆ เช่น Video 
Wall และ Light Box เป็นต้น 

12. ค่าธรรมเ นียมการเ ก็บค่า เช่ า ในนามของ
กองทรัสต์ 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของ 
รายได้คา่เชา่สทุธิของกองทรัสต์ 
โดยรายได้คา่เช่าสทุธิ หมายถงึ  

รายได้ทั �งหมดก่อนหกัคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที�
กองทรัสต์ได้รับตามสญัญาเชา่และสญัญา

บริการ รวมถงึรายได้ที�ได้รับจากพื �นที�สง่เสริม
การขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบ

กิจการศนูย์การค้าของกองทรัสต์ ไมว่า่
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยไมร่วมเงินชดเชย 
เงินทดรองจา่ย (Reimbursement) เช่น เงิน
เฉลี�ยคา่ภาษีโรงเรือน (ภาษีอื�นใดในทํานอง

เดียวกนั) สว่นเฉลี�ยคา่เบี �ยประกนัที�ได้รับจาก
ผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช่วง  

แล้วหกัด้วยอตัราสว่นลดคา่เช่า 

รายเดือน 

13. ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนที� เ ป็นศูนย์การค้าและอาคาร
สาํนกังาน) 

ไมเ่กินร้อยละ 0.28 ตอ่ปีของมลูคา่
อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ  

(Investment Properties)  
จากรายงานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์

ที�รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ 
ในแตล่ะเดือน ซึ�งคํานวณ ณ  

วนัทําการสดุท้ายของเดือน ทั �งนี �  
ไมร่วมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ 
เพื�อการลงทนุประเภทโรงแรม 

รายเดือน 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

14. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื�อสร้างแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee) (สําหรับทรัพย์สินสว่น
ที�เป็นศนูย์การค้าและอาคารสาํนกังาน) 

ไมเ่กินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ โดยรายได้สทุธิจาก

อสงัหาริมทรัพย์ (Net Property Income) 
หมายถึง รายได้ทั �งหมดที�กองทรัสต์ได้รับจาก
อสงัหาริมทรัพย์หกัด้วยต้นทนุและคา่ใช้จา่ย
ทั �งหมดที�เกิดขึ �นจากการจดัหาผลประโยชน์

จากอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งนี � ไมร่วมคา่ตอบแทน
และคา่ใช้จา่ยของกองทรัสต์ เช่น คา่ตอบแทน

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และคา่ตอบแทน
ผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

รายเดือน 

15. ค่าธรรมเนียมการซื �อและขายอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ 

ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์
ที�กองทรัสต์มีการลงทนุเพิ�ม และไมเ่กินร้อยละ 
0.75 ของมลูคา่การขายอสงัหาริมทรัพย์ออก

จากกองทรัสต์ 

เมื�อเกิดรายการ 

16. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานด้านการ
ปรับปรุง และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่ต้นทนุในการ
ปรับปรุง และ/หรือพฒันาทั �งหมดของ

อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
ที�มีการปรับ ปรุง และ/หรือพฒันา 

โดยต้นทนุในการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา
ดงักลา่วรวมถงึต้นทนุในการซื �อพื �นที�ซึ�งจะได้

ทําการปรับปรุง และ/หรือ พฒันา คืนจากผู้เช่า
เดิมด้วย แตไ่มร่วมคา่ใช้จ่ายในการออกแบบ 
คา่ที�ปรึกษา คา่ธรรมเนียมวิชาชีพอื�น ๆ ตาม

รายละเอียดที�ระบใุนสญัญา 

 เมื�อเกิดรายการ 

17. ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และ/
หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพย์สนิ 

ตามอตัราที�กําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

 เมื�อเกิดรายการ 

18. ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่า
นายหน้าที� เ กี� ยวกับการซื �อขายหลักทรัพย์
อสังหา ริมท รัพย์  ห รือการ เช่ าห รือใ ห้ เช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

19. คา่เบี �ยประกนั ตามที�จ่ายจริง รายปี 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

20. ค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการข้อมูล
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ ( ถ้ามี ) 
คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนว่ยทรัสต์เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (ถ้า
มี)  รวมถึงคา่ธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การดําเนินการดงักลา่ว 

ตามอตัราที�หนว่ยงานและประกาศที�เกี�ยวข้อง
ได้กําหนดไว้ 

เมื�อเกิดรายการ 

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่ายในการดํารง
สถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามอตัราที�ตลาดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยกําหนด 

รายปี 

22. คา่ใช้จ่ายในการจดัทําใบจองซื �อหน่วยทรัสต์ ใบ
ยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี 
และแบบฟอร์มอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องกับ กองทรัสต์ 
รวมทั �งค่าจดัทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนงัสือชี �ชวน 
คําขอจดัตั �ง เพิ�มทนุกองทรัสต์ เอกสารต่าง ๆ  ที�
เกี�ยวข้องกับกองทรัสต์และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่ว 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

23. คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หนว่ยทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบญัชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ที�
เกี�ยวข้องกับการจัดทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยของ
กองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

25. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนงัสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรือประกาศต่าง ๆ  ตามที�
กําหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

26. ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าแปล และจัดส่ง
รายงานและจดหมายต่าง ๆ  เช่น รายงาน
ประจําปี รายงานผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เป็นต้น 
สาํหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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เรียกเก็บ 

27. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการซื �อ เช่า 
หรือจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ โอนหรือรับโอน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

28. คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพื�อการจดัหา ได้มา 
จําหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์/ หลักทรัพย์ของ
กองทรัสต์ เช่น โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์และหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

29. ค่า ใ ช้จ่ ายในการก่อสร้าง เ พิ� ม เติม เ พื� อใ ห้
โครงการแล้วเสร็จ (ในกรณีเป็นอสงัหาริมทรัพย์
ที�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

30. ค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวกับการดําเนินการจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้จ่ายที�
เกี�ยวกับพนักงาน (ที�ดูแลรับผิดชอบพื �นที�ของ
ทรัพย์สินเฉพาะในส่วนที�กองทรัสต์ CPNREIT 
เข้าลงทุน) ค่าใช้จ่ายสํานักงาน ค่าอุปกรณ์
สํานักงาน ค่าจัดเตรียมระบบในการจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ ค่าดําเนินการ ค่าบํารุงรักษา 
ค่า ซ่ อ ม แ ซ ม  ค่ า ป รั บป รุ ง  ค่ า ต่ อ เ ติ ม  ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ในทํานอง
เดียวกนั 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

31. ค่ า ใ ช้จ่ าย ใน กา รดํ า เ นิ นค ดี  ( ถ้ ามี )  อา ทิ 
คา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการติดตามทวงถาม การ
บอกกลา่ว หรือดําเนินคดีใด ๆ  เพื�อบงัคบัชําระ
ห นี �ห รื อ คื น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 
คา่เสยีหายหรือคา่ใช้จ่าย 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

32. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  ที�ก่อขึ �นโดย
ชอบ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตี ตาม
หน้าที� เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของ

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
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เรียกเก็บ 

กองทรัสต์ เมื�อได้รับคําสั�งจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

33. ค่าใช้จ่ายในการตรวจตราอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

34. ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื �อ หน่วยทรัสต์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
และ/หรือเงินลดทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินใน
กรณีที�มีการลดทนุ และ/หรือจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

35. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือค่าธรรมเนียม ที�เกิดขึ �น
เกี�ยวเนื�องกับกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเกี�ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีโรงเรือน คา่อากรแสตมป์ หรือ
ภาษีอื�นใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ 
ค่าไปรษณียากร สําหรับหนงัสือโต้ตอบกับผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงิน
คา่จองซื �อหนว่ยทรัสต์  ค่าโฆษณาหรือประกาศ
หนงัสือพิมพ์ (ถ้ามี) รวมทั �งค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที�
เกิดขึ �นเนื�องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

36. ค่าตอบแทนผู้ ชําระบัญชีและผู้ สอบบญัชี รวม
ถึงทรัสตีในระหวา่งการชําระบญัชีของกองทรัสต์ 
รวมถึงค่าธรรมเนียมที�เกิดขึ �นและเกี�ยวเนื�องกับ
การจดทะเบียนเลกิกองทรัสต์ (ถ้ามี)  

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

37. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงผู้ จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

38. ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการจัดหาเงินกู้ ยืมหรือ
การออกตราสารที�มีลักษณะเดียวกัน รวมถึง

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู้  

39. ดอกเบี �ยและค่าธรรมเนียมจากการกู้ ยืมเงิน
ธนาคาร 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

40. ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใ ช้จ่ายในการ
ประเมินระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร 
คา่ใช้จ่ายในการทํางานหรือบทวิจยั 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้าง ต่อ
เติม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ในกรณีที�
ผู้ จัดการกองทรัสต์มอบหมายให้บุคคลอื�น
ดําเนินการ) 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

42. ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ
การจดัทํา จดัพิมพ์ คา่แปลและค่าจดัสง่หนงัสือ
เ ชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม 
รายงานการประชุม หนงัสือบอกกลา่ว หนงัสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้อมูล
หรือเอกสารใดที�เกี�ยวข้องที�ต้องจัดทําขึ �นให้
เป็นไปตามประกาศของสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ถึงผู้ ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงสื�ออิเล็กทรอนิกส์
และการลงประกาศหนงัสอืพิมพ์ 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

43. ค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงแก้ไข
เพิ�มเติมสญัญาก่อตั �งทรัสต์ และ/หรือแบบแสดง
รายการข้อมูลที� เ กิดขึ �นจากการปฏิบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื�นที�
เ กี� ยวข้อง ทั �ง นี � ไม่รวมค่าที�ป รึกษาในการ
ดําเนินการดงักลา่ว 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

44. ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจากการติดตามทวงหนี � หรือ
การดําเนินการตามกฎหมาย เพื�อการรับชําระ
หนี �ใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการ

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ดํา เ นินคดีในศาล เ พื�อ รักษาสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ผู้ จัดการกองทรัสต์หรือทรัสตีที�
เกี�ยวข้องกบักองทรัสต์  

45. คา่ใช้จ่ายทางกฎหมายที�เกี�ยวกบัการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์และการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน
ความเสยีหายแก่บคุคลภายนอก เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

46. ค่าที�ปรึกษากฎหมายที�เกี�ยวกบัการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์ การให้คําแนะนํากฎหมายแก่
กองทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจดัเตรียมเอกสาร
และรายงานการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ใน
กรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ข่าว
ของกองทรัสต์ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ และระบบเผยแพร่ขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์ การจดัเตรียมหนงัสือบอกกลา่วทวง
ถามและเอกสารทางกฎหมายต่าง  ๆ การ
จัดเตรียม แก้ไข เพิ�มเติมเอกสารและสัญญา
ต่าง ๆ รวมถึงสัญญาก่อตั �งทรัสต์และสญัญา
แตง่ตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

47. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีที�ฟ้องร้อง
ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติตามหน้าที� หรือ
เ รียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
ผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทั �งปวงรวมถึงการดําเนินการให้
เป็นไปตามคําสั�ง และ/หรือ ข้อกําหนดของ
หนว่ยงานกํากบัดแูลที�เกี�ยวข้อง 

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 

48. คา่ภาษี คา่เบี �ยปรับ เงินเพิ�ม (เฉพาะคา่เบี �ยปรับ
และเงินเพิ�มที� ไม่ได้ เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ จัดการ
กองทรัสต์หรือทรัสตี) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ

ตามที�จ่ายจริง เมื�อเกิดรายการ 
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ลาํดับ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที�เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT 
เพดานร้อยละต่อปี หรือภายหลัง 

การทาํธุรกรรมในแต่ละครั�ง 
รอบและระยะเวลาที�

เรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ การดําเนินงานของกองทรัสต์ รวม
ตลอดถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอื�นที�มิใช่
ทรัพย์สนิหลกั  

49. คา่ธรรมเนียมผู้ให้บริการอื�น ๆ  ตามอตัราที�กําหนดโดยผู้จดัการกองทรัสต์
ร่วมกบับคุคลดงักลา่ว 

เมื�อเกิดรายการ 
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 เอกสารแนบ 7
โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารจัดการของผู้ก่อตั �งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ 

ข้อมูลทั�วไป 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ�งจะทําหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นบริษัท
จํากดัซึ�งจดทะเบียนจดัตั �งขึ �นในประเทศไทย เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2560 โดยมีทนุจดทะเบียนซึ�งเรียกชําระแล้ว 10 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีวตัถุประสงค์หลกัเพื�อปฏิบตัิหน้าที�
บริหารจดัการทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ และมี CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จัดการกองทรัสต์ 
เป็นจํานวนร้อยละ 99.9997 ของหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมด โดยมีสรุปข้อมูลสําคญัของผู้จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตาม
ตารางดงัตอ่ไปนี � 

ชื�อผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากดั  
ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ เลขที� 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท 0105560104638 
โทรศัพท์ 02-667-5555 ตอ่ 1660 
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท 
ทุนชาํระแล้ว 10 ล้านบาท 
จาํนวนหุ้นที�ออกและเรียกชาํระแล้ว 1,000,000 หุ้น 
มูลค่าที�ตราไว้ 10 บาท 
ลักษณะและขอบเขตการดาํเนินธุรกิจ ทําหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื�อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์  
ผู้ถอืหุ้นใหญ่  
(สัดส่วนการถอืหุ้น) 

CPN  
(ร้อยละ 99.9997) 

รายชื�อกรรมการ  1. นายชาล ีมาดาน 
2. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 
3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ และนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ สองคนลง
ลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  
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ผู้ถอืหุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ผู้ ถือหุ้นของผู้จดัการกองทรัสต์ ณ วนัที� 27 มิถนุายน 2560 มีดงันี � 

รายชื�อ จาํนวนหุ้นที�ถอื (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. CPN 999,997 99.9997 
2. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 1 0.0001 
3. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน์ 1 0.0001 
4. นายชนวฒัน์ เอื �อวฒันะสกลุ 1 0.0001 

รวม 1,000,000 100.0000 
 

โครงสร้างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

 

 

การจัดโครงสร้างองค์กรของผู้ จัดการกองทรัสต์ยึดหลกัการในการแบ่งหน้าที�และความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยแต่ละฝ่ายงานมีความเป็นอิสระ เป็นระบบ รวมทั �งคํานึงถึงการควบคมุความเสี�ยงและความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที�จะเกิดขึ �น เพื�อให้ผู้จัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ผู้ลงทุนด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต 
ระมดัระวงั และคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุก่อนประโยชน์ของผู้จดัการกองทรัสต์  

ผู้จดัการกองทรัสต์มีโครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
และฝ่ายงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายสนบัสนุนการปฏิบตัิงาน ฝ่ายบริหารความเสี�ยงและกํากับควบคุม (ซึ�ง
ทั �งหมดเป็นฝ่ายงานภายในบริษัทเอง) และฝ่ายตรวจสอบภายใน (ซึ�งจะมอบหมายให้บคุคลอื�นดําเนินการ) ตามโครงสร้าง
ที�แสดงไว้ก่อนหน้านี � 

ผู้จดัการกองทรัสต์มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และควบคมุการปฏิบตัิ
หน้าที�ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT ในสว่นที�เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
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และดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ สญัญาก่อตั �งทรัสต์ สญัญาแต่งตั �งผู้จดัการกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมลู หนงัสอืชี �ชวน ระเบียบและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
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เอกสารแนบ 3 

งบการเงนิของกองทุนรวม CPNRF 3 ปีบญัชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด 
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เอกสารแนบ 4 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอ ียดรายได้จากการลงทุนสุทธ ิ
ตามสมมตฐิานสาํหรับช่วงเวลาประมาณการ  

ตัง้แต่วันท ี่ 1 มกราคม 2561 ถงึวันท ี่ 31 ธันวาคม 2561  
และรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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เอกสารแนบ 5 

ข้อมูลทางการเงนิเสมือนสาํหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 
และรายงานการให้ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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เอกสารแนบ 6 

ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ งานระบบ และสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม CPNRF     

ที่จะโอนไปยังกองทรัสต์ CPNREIT 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

เอกสารแนบ 6 หน้า 1 
 

ข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนรวม CPNRF ที่จะโอนไปกองทรัสต์ CPNREIT 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 2 

1. ท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าตัง้อยู่  ณ  หมู่ ท่ี 6 แขวง (ตําบล) บางบอน  เขต (อําเภอ) บางขุนเทียน จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เนือ้ท่ีรวมกันทัง้สิน้ 44 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ตามหนังสือสญัญาเช่าช่วงมีกําหนดย่ีสิบปี รวม
สองโฉนด ฉบบัลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2548 และสญัญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ฉบับลง
วนัท่ี 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึง่สรุปได้ดงันี ้ 

โฉนดเลขที่ เลขท ี่ดนิ  หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ  จงัหวัด เนือ้ท ี่ 

4313 122 923 แสมดํา (บางบอน) บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 16-3-90.5 

4314 78 920 แสมดํา (บางบอน) บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 27-1-24.5 

รวม 44-1-15 

 
2. ท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าตัง้อยู่  ณ  หมู่ ท่ี 6 แขวง (ตําบล) บางบอน  เขต (อําเภอ) บางขุนเทียน จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร ตามหนงัสือสญัญาเช่าช่วงมีกําหนดยี่สิบปี ฉบบัลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2548 และสญัญาเช่าช่วง
ท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

โฉนดเลขที่ เลขท ี่ดนิ  หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ  จงัหวัด เนือ้ท ี่ 

49534 125 20872 แสมดํา (บางบอน) บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 6-0-76.2 

 
3. ท่ีดินอันเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าตัง้อยู่  ณ  หมู่ ท่ี 6 แขวง (ตําบล) บางบอน  เขต (อําเภอ) บางขุนเทียน จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสญัญาเช่าช่วงมีกําหนดยี่สิบปี (มีเง่ือนเวลา) ฉบบัลงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2548 และ
สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน ฉบบัลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

โฉนดเลขที่ เลขท ี่ดนิ  หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ  จงัหวัด เนือ้ท ี่ 

85312 53 37871 แสมดํา (บางบอน) บางขนุเทียน กรุงเทพฯ 3-0-47.2 

 
4. พืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เฉพาะส่วนท่ี ไม่แรเงา (สีชมพ)ู ตามหนงัสือสญัญาแบ่งเช่า 

มีกําหนด 20 ปี ฉบับลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 
(อาคารศนูย์การค้า) ฉบบัลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 

 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
 

เอกสารแนบ 6 หน้า 2 
 

อยา่งไรก็ดี พืน้ท่ีภายในบริเวณศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ท่ีไม่ได้รวมอยู่ในทรัพย์สินท่ีเช่า มีดงันี ้

(ก) พืน้ท่ีท่ีให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ในลกัษณะของสญัญาเช่า
ระยะยาว รวม 5,936.86 ตารางเมตร  

ชัน้ 1  
หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

123 111.54 
124-126 307.2 

127 97.05 
129 105.06 

129/1 50.56 
138 193.99 

141/2 168.68 
156/1 100.21 
158 127.99 
รวม 1,262.28 

  
ชัน้ 2  

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
205 180.87 
209 189.59 
215 92.27 
224 116.79 
229 108.11 

240/1 103.1 
253 133.06 

256/2 112.98 
257 142.78 
รวม 1,179.55 
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เอกสารแนบ 6 หน้า 3 
 

ชัน้ 3  
หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

312 

686.57 
312/1 
313 
314 
318 190.35 
321 92.75 
340 131.25 
350 115.91 
351 148.04 
353 103.25 
รวม 1,468.12 

  
ชัน้ 4  

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
412 98.84 
422 182.54 
424 402.59 
426 438.84 
430 290.81 
รวม 1,413.62 

  
ชัน้ G  

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
G03 121.86 
G04 111.03 
G05 148.87 
G06 

231.53 
G07 
รวม 613.29 
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(ข) สิทธิการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนภายในอาคารศนูย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 มีเนือ้ท่ีประมาณ 107.81 
ตารางเมตร 

ชัน้ 2   
หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

211 107.81 
รวม 107.81 

 
(ค) พืน้ท่ีจอดรถยนต์ทัง้หมด 113,897.27 ตารางเมตร หักพืน้ท่ี Outdoor Sky Parking 6,034.36 ตารางเมตร 

และหกัพืน้ท่ี Outdoor Sun Parking 978.14 ตารางเมตร 

ลักษณะพืน้ท ี่ พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
พืน้ท่ีท่ีจอดรถยนต์ 106,866.77 

รวม 106,866.77 
 
5. พืน้ท่ีห้องเลขท่ี 211 ชัน้ 2 ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 เลขท่ี 128 หมู่ท่ี 6 แขวงแสมดํา (บาง

บอน) เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นพืน้ท่ีซึง่กองทนุรวมเช่าสทุธิ 107.81 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏ
ตามแผนผังอาคารตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า มีกําหนด 19 ปี 11 เดือน 15 วนั ฉบับลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2548 
และสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล  พลาซา พระราม  2 ฉบับลงวันท่ี  11 สิงหาคม 2548 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

6. อาคารและพืน้ท่ีจอดรถยนต์ของศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เลขท่ี 128 หมู่ท่ี 6 แขวงแสมดํา (บางบอน) 
เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ยกเว้นพืน้ท่ีจอดรถชัน้ G ของ Star Parking ซึง่มีเนือ้ท่ีประมาณ 15,066 ตาราง
เมตร ดงันัน้จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีกองทนุรวมเช่าสทุธิ 91,800.77 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแผนผงัอาคารและ
พืน้ท่ีจอดรถยนต์ของศนูย์การค้าเซ็นทรัล  พลาซา พระราม 2 เฉพาะส่วนท่ีแรเงา (สีชมพ)ู ตามหนงัสือสญัญาแบ่ง
เช่า มีกําหนด 19 ปี 7 เดือน 15 วัน ฉบับลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ) ฉบบัลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

7. การโอนสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ท่ีกองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธ์ิให้แก่
กองทรัสต์ CPNREIT 
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โครงการเซน็ทรัลพลาซา พระราม 3 

1. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 53132 และ 53133 เลขท่ีดิน 379 และ 380 ตามลําดบั ตัง้อยู่ท่ี ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร รวมเนือ้ท่ีประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 44 6/10 ตารางวา ตามหนังสือสญัญาเช่ามีกําหนดสามสิบปี 
รวม 2 โฉนด ฉบับลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าท่ีดินโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-
พระราม 3 ฉบบัลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

โฉนดเลขที่ เลขท ี่ดนิ  หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ  จงัหวัด เนือ้ท ี่ 

53132 379 8534 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 12-0-83.4 

53133 380 8534 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 0-1-61.2 

รวม 12-2-44.6 

 
2. ตึก 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ เลขท่ี 79, 79/1, 79/2, 79/4 - 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน

นาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นอาคารศนูย์การค้า พืน้ท่ีจอดรถและพืน้ท่ีบริการ รวมเป็นพืน้ท่ีเช่าประมาณ 169,740 
ตารางเมตร ซึง่พืน้ท่ีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้ ได้แก่ พืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าเซน็ทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 
3 รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร เฉพาะส่วนท่ี ไม่แรเงา (สีเขียว) ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า มีกําหนด
สามสิบปี ฉบับลงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2548 และสญัญาเช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ฉบับลง
วนัท่ี 11 สงิหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 
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อยา่งไรก็ดี พืน้ท่ีภายในบริเวณศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ท่ีไม่ได้รวมอยู่ในทรัพย์สินท่ีเช่า มีดงันี ้

(ก) สิทธิการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนภายในอาคารศนูย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ซึ่งบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 3 จํากัดได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ง) ใน
ลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาวซึง่มีเนือ้ท่ีประมาณ 9,586.67 ตารางเมตร 

ชัน้ G  

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

G02/2 61.28 

G06 189.32 

G07 219.95 

G11 319.97 

G13/1 56.88 

G13/2 56.28 

G14/1 54.28 

G14/2 55.03 

G15/2 53.48 

G19 65.24 

G22 114.22 

G23 137.37 

G24 204.93 

G26 161.00 

G29/1 101.18 

G29/2 93.24 

G31 183.27 

G32 116.74 
รวม 2,243.66 
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ชัน้ 1 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

100 393.59 

105 171.96 

108 
116 

222.08 
150.50 

118 155.06 

119 101.00 

127 145.57 

รวม 1,339.76 
 
ชัน้ 2 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

211 115.18 

212 210.87 

213 76.30 

214/1 71.41 

216/1 71.84 

216/2 73.08 

219 155.78 

221 180.26 

222 104.44 

223 113.91 

224 128.35 

225 195.08 

รวม 1,496.50 
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ชัน้ 3  

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

303 94.42 

305 75.20 

306/1 58.27 

309C 30.95 

310A 27.97 

310B 27.75 

311B 35.54 

311C 25.81 

312 
313 

85.49 
148.55 

316/1 73.86 

316/2 73.45 

318/1 72.39 

318/2 76.27 

319 158.30 

320 176.32 

322 103.84 

335/1 108.99 

336/1 56.11 

336/2 52.31 

337 181.79 

รวม 1,743.58 
 
ชัน้ 4 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

402/1 44.26 

รวม 44.26 
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ชัน้ 5 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

502 72.54 

512 80.80 

513 149.78 

514 184.48 

515 110.62 

516 151.32 

518 151.47 

519 163.16 

523 184.39 

524 109.20 

525 117.14 

526 
527 

137.60 
205.72 

528 181.27 

530/1 57.13 

533 182.34 

534 111.91 

535 171.68 

536 196.36 
รวม 2,718.91 
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(ข) พืน้ท่ีท่ีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เช่าจากบริษัท สรรพสินค้ารัชดานนทรีย์ จํากัด รวม 
8,630.71 ตารางเมตร 

ชัน้ 6 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

632/1 47.80 

632/2 47.44 

634/1 80.88 

634/2 80.88 

635/1 79.71 

635/2 79.62 

642 22.35 

รวม 438.68 
 

ชัน้ 7 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

705/1 269.93 

705/2 131.26 

705/3 463.80 
รวม 864.99 

  
พืน้ท ี่ขนาดใหญ่ 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

เมเจอร์โบวลิง่ 3,399.50 

ศนูย์อาหาร 2,650.00 
รวม 6,049.50 
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ชัน้ 6 (EDUCATION ZONE II)  

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

6R-1 226.25 

6R-2 126.68 

6R-3 126.68 

6R-4 126.68 

6R-5 126.68 

6R-6 166.06 

6R-7 378.51 

รวม 1,277.54 

 
(ค) สิทธิการเช่าพืน้ท่ีบางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 มีเนือ้ท่ีประมาณ 

428.67 ตารางเมตร 

  
หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

G01/1 53.12 

102 194.45 

133 181.10 

รวม 428.67 

 
3. พืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ห้องเลขท่ี G01/1 ชัน้ G ห้องเลขท่ี 102 และห้องเลขท่ี 

133 ชัน้ 1 รวมเป็นพืน้ท่ีเช่าประมาณ 428.67 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแผนผงัท้ายนี ้ตามหนงัสือสญัญาแบ่ง
เช่า มีกําหนดย่ีสิบเก้าปีสิบเอ็ดเดือนสิบห้าวัน ฉบับลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร
ศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ฉบบัลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 9  

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

G01/1 53.12 

102 194.45 

133 181.10 

รวม 428.67 

 
4. ท่ีดินซึง่สรุปได้ตามตารางด้านล่างนี ้และสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งได้แก่ ตกึ 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ เลขท่ี 79, 79/1, 79/2, 

79/4 – 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารห้างสรรพสินค้า 
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สํานักงาน โรงมหรสพ และจอดรถยนต์ ตามหนังสือสัญญาจํานองเป็นประกันรวม 2 โฉนด ฉบับลงวันท่ี 16 
สิงหาคม 2548 และหนังสือต่อท้ายสัญญาจํานองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2548 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10  

โฉนดเลขที่ เลขท ี่ดนิ  หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ  จงัหวัด เนือ้ท ี่ 

53132 379 8534 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 12-0-83.4 

53133 380 8534 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 0-1-61.2 

รวม 12-2-44.6 
 
5. การโอนสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ท่ีกองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธ์ิให้แก่

กองทรัสต์ CPNREIT 

6. การโอนงานระบบท่ีใช้ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ท่ีกองทนุรวม CPNRF ถือกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทรัสต์ 
CPNREIT 
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โครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

1. ท่ีดินอนัเป็นทรัพย์สินท่ีเช่าตัง้อยู่ ณ แขวง (ตําบล) บางบําหรุ เขต (อําเภอ) บางพลดั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร เนือ้
ท่ีรวมกันทัง้สิน้ 24 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่าช่วงรวมสองโฉนด มีกําหนดสิบห้าปีหนึ่ง
เดือนย่ีสิบเจ็ดวัน ฉบับลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 และสัญญาเช่าช่วงท่ีดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
ฉบบัลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2552 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

โฉนดเลขที่ เลขท ี่ดนิ หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ  จงัหวัด 
เนือ้ท ี่ท ี่กองทุน

ลงทุนโดยประมาณ 
(ไร่-งาน-ตร .วา) 

1041 463 220 บางบําหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 22-00-72 

1054 460 233 บางบําหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 02-02-12 

รวม 24-02-84 

 
2. พืน้ท่ีในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ป่ินเกล้า และอาคาร

สํานกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ป่ินเกล้า รายละเอียดปรากฏตามแผนผงัอาคาร เฉพาะส่วนท่ีไม่แรเงา ตามหนงัสือ
สญัญาแบ่งเชา่พืน้ท่ีอาคารบางสว่นรวมห้าร้อยส่ีสิบสามหลงั มีกําหนดสิบห้าปีหนึง่เดือนยี่สิบเจ็ดวนั ฉบบัลงวนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2552 และสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (อาคารศูนย์การค้าและอาคาร
สํานกังาน) ฉบบัลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2552  รวมทัง้สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า (อาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) ฉบบัลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2552 ฉบบัลงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 
โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12  

อยา่งไรก็ดี พืน้ท่ีภายในบริเวณศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ท่ีไม่ได้รวมอยูใ่นทรัพย์สินท่ีเช่า มีดงันี ้

 (ก) พืน้ที่ท่ีบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) เคยให้เช่าแก่ผู้ เช่ารายย่อยท่ีได้มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ
การเช่า (คา่เซ้ง) ในลกัษณะของสญัญาเช่าระยะยาว รวม 26,339.45 ตารางเมตร 

ชัน้ B 
หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

B1 383.03 
B01 602.78 

RMUB02 26.54 
RMUB03 18.37 
RMUB04 14.21 
RMUB05 16.29 
RMUB06 16.29 
RMUB07 14.21 
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หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
RMUB08 18.37 
RMUB09 48.26 
RMUB10 12.19 
RMUB11 24.84 
RMUB12 33.98 
RMUB13 58.93 
RMUB14 59.93 
RMUB15 33.98 
RMUB16 258.72 
RMUB17 30.37 
RMUB18 20.93 
RMUB19 20.93 
RMUB20 21.37 
RMUB21 15.80 
RMUB22 15.80 
รวม 1,766.12 

 
ชัน้ G 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
G03 , G04 550.76 

G05 209.67 
G06 129.75 
G07 168.91 
G08 182.84 
G09 169.63 

G10 , G11 344.85 
G12 , G13 137.46 

G21 83.62 
G22 77.06 
G23 170.60 

G26/1 130.06 
G26/2 72.33 
G27 47.22 
G28 51.16 
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หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
G29 55.29 
G30 54.72 
G32 51.30 
G33 51.30 
G34 51.30 
G35 127.11 
G36 135.63 
G37 295.25 

G40 ,G41 354.29 
G42 142.28 
G43 308.32 
G44 223.20 
G45 222.27 
G46 239.45 
G49 128.57 
G50 165.83 
G51 184.75 
G52 123.77 
G53 34.00 
G54 22.05 
G55 24.00 

TOPS 443.84 
Powerbuy 404.89 

K-G06 77.43 
K-G07 33.21 
K-G08 33.21 
K-G09 35.59 
K-G10 35.56 
K-G12 55.25 
K-G18 20.58 
K-G19 26.19 
CG01 1.00 
CG02 1.00 
CG03 1.00 
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หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
CG04 1.00 
CG05 1.00 
รวม 6,691.35 

 
ชัน้ 1 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
103/2 205.02 
103/3 323.18 
104 81.93 

109 , 110 , 111 628.97 
118 170.54 
119 120.94 
120 233.88 
121 67.66 

122/1 96.77 
122/2 108.66 
124/1 104.57 
124/2 109.65 
125 206.25 
126 132.61 
127 149.04 

132/1 96.90 
132/2 108.70 
133 170.90 
135 206.42 
137 214.39 

138 , 139 315.78 
141 120.12 
142 77.70 
รวม 4,050.58 
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ชัน้ 2 
หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

202/1 34.36 
202/2 277.42 
204 284.26 
205 205.07 

207/1 103.05 
207/2 103.05 
213/1 104.88 
213/2 99.75 
215 115.53 

216/1 84.37 
216/2 84.37 
218 92.29 

224/1 83.89 
224/2 78.77 
225 125.57 

226 , 227 316.80 
228/1 46.09 
228/2 42.75 
233 161.22 

234/1 78.11 
234/2 78.40 
236 121.19 

237/1 135.92 
237/2 67.83 
238 102.05 
239 118.73 
240 117.81 
2/A 43.71 

K-220 167.12 
C201 1.00 
C202 1.00 
C203 1.00 
C204 1.00 
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หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
C205 1.00 
C206 1.00 
C207 1.00 
C208 1.00 
C209 1.00 
C210 1.00 
C211 1.00 
C212 1.00 
C213 1.00 
C214 1.00 
รวม 3,488.26 

 
ชัน้ 3 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
307 205.27 

308/1 59.62 
308/2 59.58 

314 , 315 202.86 
316 115.53 
319 120.57 
320 98.60 
321 172.74 
322 163.78 

323/2 174.09 
323/3 226.06 
325/1 54.79 
325/2 54.63 
326 83.77 
327 78.77 
330 158.40 
331 78.52 
332 79.87 
333 69.37 
334 90.52 
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หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
335 124.00 

344 , 345 150.74 
346 78.38 
347 78.75 
348 157.32 
349 79.18 
350 78.31 
351 157.59 
352 85.02 
353 84.20 
354 101.63 
355 120.48 
3/A 42.99 
รวม 3,692.93 

 
ชัน้ 4 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
401 , 402 (SB) 610.00 

403 (SB) 203.60 
403 , 404 409.04 

405 206.08 
406 119.25 
408 280.93 
409 310.11 

410/1 103.27 
410/2 103.05 
412 203.93 

422/1 110.34 
426/1 102.15 
426/2 101.99 
434 143.52 

426 (SB) 119.10 
427 (SB) 118.98 
428 (SB) 65.22 
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หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
429 (SB) 181.99 
430 (SB) 66.65 
431 (SB) 112.53 
432 (SB) 111.80 
433 (SB) 170.14 

434/1 (SB) 28.56 
434/2 (SB) 129.94 
435 (SB) 164.30 

4/A 42.54 
C401 1.00 
C402 1.00 
C403 1.00 
C404 1.00 
C405 1.00 
C406 1.00 
C407 1.00 
รวม 4,326.01 

 
ชัน้ 5 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
533  1,996.87  
รวม 1,996.87 

 
(ข) พืน้ท่ีในส่วนท่ีบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากัด (มหาชน) ได้เช่าจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จํากัด (ส่วน

พืน้ท่ีบนอาคารห้างสรรพสินค้าชัน้ 5 และ 6) มีเนือ้ท่ีประมาณ 14,248.59 ตารางเมตร 

ชัน้ 5 
หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 

503 95.46 
504 126.90 
505 126.90 
506 233.93 
507 236.28 
508 90.10 
509 126.43 
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หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
510 25.73 
518 34.51 
519 57.81 
520 179.09 
5/1 2,000.00 
รวม 3,333.14 

 
ชัน้ 6 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
601/B 30.00 
602/3 181.64 
601/1 

361.26 
601/2 
602/1 

348.86 
602/2 
603 246.30 
รวม 1,168.06 

 
พืน้ท ี่ขนาดใหญ่ 

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
โรงภาพยนตร์อีจีวี 7,261.02 

รวม 7,261.02 
 

(ค) พืน้ท่ีจอดรถยนต์  

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
พืน้ท่ีท่ีจอดรถยนต์ 92,892.48 

รวม 92,892.48 
 

(ง) พืน้ท่ีท่ีเช่าภายใต้ข้อ 3 ด้านลา่ง ซึง่รวมเป็นพืน้ท่ีเช่าประมาณ 2,043.85 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

(ง1) พืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ดงันี ้

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
G47 140.68 
G48 140.67 
209 504.83 
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หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
210/1 53.68 
210/2 88.02 
211/1 57.35 
211/2 59.15 
212 206.10 

306/1  103.66 
306/2 103.65 
432 114.59 
รวม 1,572.38 

 
(ง2) พืน้ท่ีในอาคารสํานกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ป่ินเกล้า ดงันี ้

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
1503B 100.74 
รวม 100.74 

 
(ง3) พืน้ท่ีในอาคารสํานกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ป่ินเกล้า ดงันี ้

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
1502 115.83 
1503 129.90 
1504 125.00 
รวม 370.73 

 
3. พืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า รายละเอียดปรากฏตามแผนผงัอาคาร ตามหนงัสือสญัญาแบ่ง

เช่าเฉพาะส่วนรวมห้าร้อยสี่สิบสามหลงั มีกําหนดสิบห้าปีหนึ่งเดือนย่ีสิบเจ็ดวนั ฉบบัลงวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 
และสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (อาคารศนูย์การค้าและอาคารสํานักงาน) ฉบับลง
วนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 รวมทัง้สญัญาแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (อาคาร
ศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน) ฉบบัลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2552 ฉบบัลงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 โดยรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 13 ประกอบด้วยพืน้ท่ีในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า รวมเป็นพืน้ท่ีเช่าประมาณ 
2,043.85 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
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(1) พืน้ท่ีในอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ดงันี ้

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
G47 140.68 
G48 140.67 
209 504.83 

210/1 53.68 
210/2 88.02 
211/1 57.35 
211/2 59.15 
212 206.10 

306/1  103.66 
306/2 103.65 
432 114.59 
รวม 1,572.38 

 
(2) พืน้ท่ีในอาคารสํานกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ป่ินเกล้า ดงันี ้

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
1503B 100.74 
รวม 100.74 

 
(3) พืน้ท่ีในอาคารสํานกังานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ป่ินเกล้า ดงันี ้

หมายเลขห้อง พืน้ท ี่ (ตารางเมตร) 
1502 115.83 
1503 129.90 
1504 125.00 
รวม 370.73 

 
4. การโอนสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในโครงการเซน็ทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ท่ีกองทนุรวม CPNRF ถือกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทรัสต์ 

CPNREIT 
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โครงการเซน็ทรัลพลาซา เช ียงใหม่ แอร์พอร์ต 

1. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตัง้ของอาคารศนูย์การค้าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตัง้อยู่ท่ีตําบลสเุทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสัญญาเช่า (มีกําหนด สามสิบปี) รวมแปดโฉนด ฉบับลงวันท่ี 23 
เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 14 หนังสือสญัญาแบ่งเช่าท่ีดิน (มีกําหนด สามสิบปี) 
ฉบบัลงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 15 และหนงัสือสญัญาแบ่งเช่าท่ีดิน (มี
กําหนด สามสบิปี) ฉบบัลงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 16 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

โฉนดเลขที่ เลขท ี่ดนิ หน้าสาํรวจ ตาํบล อาํเภอ  จงัหวัด 
เนือ้ท ี่ท ี่กองทุน

ลงทุนโดยประมาณ 
(ไร่-งาน-ตร .วา) 

3289 350 88 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 15-0-80.75 

3301 349 100 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 2-2-88.4 

3313 3313 112 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 5-1-74.3 

58660 351 5782 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 2-1-90 

58661 352 5783 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 1-1-85 

110632 9 10806 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 1-1-11.3 

110633 58 10807 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 2-0-83.1 

110634 59 10808 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 0-2-46 

110635 10 10809 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 0-0-96 

15540 321 1133 สเุทพ เมืองเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 1-1-02 

รวม 32-3-56.85 

 
2. อาคารรวมทัง้ส่ิงปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งตัง้อยู่บนท่ีดินข้างต้น ตัง้อยู่เลขท่ี 2 

ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนววัลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาคาร
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์
ภายในอาคาร รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร เฉพาะส่วนท่ีไม่แรเงา ตามหนังสือสญัญาแบ่งเช่า ฉบบัลง
วนัท่ี 23 เมษายน 2557 และสญัญาเช่าท่ีดินและอาคารศนูย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ฉบบัลงวนัท่ี 17 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 17 

3. การโอนสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตท่ีกองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธ์ิ
ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT 

 
 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 

ความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกับการแปลงสภาพและ Swap Ratio 

ที่น ําเสนอต่อท ี่ประชุมผู้ถ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

ความเห ็นของท ี่ปรึกษาทางการ เงินอ ิสระเกี่ ยวกับการแปลงสภาพและ Swap Ratio ที่น ําเสนอ ต่อที่ประชุม
วสิามัญผู้ถอืหน่วยลงท ุนของกองท ุนรวม CPNRF ครัง้ท ี่ 1/2560 เมื่อวันท ี่ 28 สงิหาคม 2560 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และพบว่าการแปลงสภาพดงักล่าวจะมีผลกระทบในทางลบในด้านภาษีต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุนบางกลุ่มซึ่งจะมีภาระภาษีเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการแปลงสภาพจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวม 
CPNRF และผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมในหลายด้าน โดยเฉพาะประโยชน์จากความสามารถในการเพ่ิมทนุ และ/หรือ กู้ ยืม
เงินเพ่ือลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพ่ิมเติม ประโยชน์จากการเพ่ิมขึน้ของเพดานใน
การกู้ ยืมเงิน และประโยชน์จากความสามารถในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีหลากหลายมากขึน้ นอกจากนี ้อตัราการ
สบัเปล่ียน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ท่ีกําหนดไว้ในครัง้นีไ้ม่ได้
สง่ผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 

ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ในกรณีท่ีมีการ
แปลงสภาพและลงทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ด้วยมลูค่าในการลงทนุเป็นจํานวน 11,908 ล้านบาท 
โดยการกู้ ยืม และพบว่าอัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 7.0 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.7 ต่อปี 
โดยประมาณ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการของทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 และโครงสร้างทางการเงิน
ท่ีมีการกู้ ยืมเงินเพ่ิมสงูขึน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอ ิสระจึงมีความเห ็นว่าการเข้าท ํารายการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF เป็นกองทรัสต์  CPNREIT และการ เข้ าลงท ุนในทรัพ ย์สินท ี่ จะลงทุน เพ ิ่มเต ิมครั ้งท ี่  1 ด้วยมูลค่าเงิน
ลงทุนเป็นจํานวน  11,908 ล้านบาท  มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถ ือหน่วยลงทุน  ดังนัน้  ผู้ ถ ือ
หน่วยลงทนุจงึควรอนุมัตกิารเข้าทาํรายการดงักล่าว 

ที่มา: บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากดั 
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