แบบแสดงรายการข้ อ มูล การเสนอขายหน่ วยทรัส ต์ /หนังสือ ชีช้ วน
บริษัท ซีพ เี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด
CPN REIT MANAGEMENT COMPANY LIMITED
เสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุน ในสิท ธิก ารเช่ าอสังหาริม ทรั พ ย์ CPN รีเ ทล โกรท
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT (CPNREIT)
กองทรัสต์ไม่กําหนดอายุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ กบั กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท เป็ นทรัสต์
เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
โดยมีจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายจํานวนทั ้งสิ ้น 2,212,476,700 หน่วย
เพื่อ ซือ้ ทรัพ ย์ ส ิน ของกองทุน รวมสิท ธิก ารเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ CPN รีเ ทล โกรท จํานวน 2,212,476,700 หน่ ว ย
ซึง่ ต่อไปเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้ แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ข้างต้ นจะจ่ายคืนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์กบั หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“Swap Ratio”) 1 ต่อ 1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560
ผู้เ สนอขายหน่ วยทรั ส ต์ ผู้ก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ และผู้จ ดั การกองทรั ส ต์ : บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
ทรั ส ตี: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ที่ป รึก ษาทางการเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วัน ที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อ มูล : 12 กันยายน 2560
วัน ที่แ บบแสดงรายการข้ อ มูล มีผลใช้ บ ังคับ : 28 พฤศจิกายน 2560
ช่ วงเวลาการเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ : เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น
และความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดง
ว่า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ แนะนําให้ ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด ทั ้งนี ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของ
ข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนมีข้อความหรื อรายการเป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรแจ้ งใน
สาระสําคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ ซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปี นบั แต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้ วนนันมี
้ ผล
ใช้ บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทังนี
้ ้ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรื อควรได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควร
ต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นบั แต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
คําเตือน: การลงทุนมีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้ า 5-3

5.4

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขออนุญ าตที่เกี่ยวข้ องต่อสํานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้ า 5-4

รายการระหว่างกัน
6.1

นิติบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 6-2

6.2

รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 6-4

6.3

รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

ส่วนที่ 2 หน้ า 6-18

6.4

นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จัดการกองทรัสต์หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 6-22

6.5

นโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตีหรื อบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสตี

ส่วนที่ 2 หน้ า 6-23

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
7.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
7.1

ธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ า

ส่วนที่ 2 หน้ า 7-1

7.2

ภาวะของธุรกิจอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2559

ส่วนที่ 2 หน้ า 7-5

7.3

ภาพรวมของธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมของประเทศไทย

ส่วนที่ 2 หน้ า 7-7

8.

โครงสร้ างผู้ถือหน่วยทรัสต์

9.

กระบวนการแปลงสภาพและการดําเนินงานของกองทรัสต์

10.

ส่วนที่ 2 หน้ า 8-1

9.1

เหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 9-1

9.2

แผนการแปลงสภาพกองทุนรวม

ส่วนที่ 2 หน้ า 9-1

9.3

แผนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1

ส่วนที่ 2 หน้ า 9-2

9.4

กระบวนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญ ชี และการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (Conversion Timeline)

ส่วนที่ 2 หน้ า 9-2

9.5

สรุปสาระสําคัญของสัญญาก่อตั ้งทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 9-6

9.6

ช่องทางที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะสามารถขอดูสําเนาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 9-37

ผู้จดั การกองทรัสต์
10.1 ข้ อมูลทัว่ ไป

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-1

10.2 ผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-2

10.3 โครงสร้ างการจัดการ

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-6

10.4 หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-17

10.5 การบริหารจัดการ

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-26

10.6 กระบวนการและปั จจัย ที่ใช้ พิ จารณาตัดสินใจลงทุน รวมทัง้ การบริ หารจัดการ
กองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-32

10.7 ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-42

10.8 ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-44

10.9 วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-44

10.10 การบริหารจัดการกองทรัสต์อื่น

ส่วนที่ 2 หน้ า 10-46

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
11.

ทรัสตี
11.1 ข้ อมูลทัว่ ไป

ส่วนที่ 2 หน้ า 11-1

11.2 ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ อง

ส่วนที่ 2 หน้ า 11-1

11.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบในการเป็ นทรัสตี

ส่วนที่ 2 หน้ า 11-1

11.4 ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับจากการทําหน้ าที่เป็ นทรัสตี

ส่วนที่ 2 หน้ า 11-7

12.

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 12-1

13.

นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคต
13.1 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

ส่วนที่ 2 หน้ า 13-1

13.2 วิธีการกู้ยืมเงิน

ส่วนที่ 2 หน้ า 13-2

13.3 ข้ อจํากัดในการกู้ยืมเงิน

ส่วนที่ 2 หน้ า 13-3

13.4 มูลค่าการกู้ยืม

ส่วนที่ 2 หน้ า 13-3

13.5 การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPN REIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 13-4

14.

นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและข้ อจํากัด

ส่วนที่ 2 หน้ า 14-1

15.

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CPNRF
15.1 ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม CPNRF

ส่วนที่ 2 หน้ า 15-1

15.2 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CPNRF

ส่วนที่ 2 หน้ า 15-4

15.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ส่วนที่ 2 หน้ า 15-6

15.4 งบเสมือนของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนที่ 2 หน้ า 15-8

16.

นโยบายการลงทุนในอนาคต

ส่วนที่ 2 หน้ า 16-1

17.

ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ส่วนที่ 2 หน้ า 17-1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่ วนที่ 3

ข้ อ มูล เกี่ยวกับ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์

1.

รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ส่วนที่ 3 หน้ า 1

2.

ที่มาของการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ส่วนที่ 3 หน้ า 4

3.

ข้ อจํากัดในการโอนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ส่วนที่ 3 หน้ า 4

4.

การจองและการจัดสรร

ส่วนที่ 3 หน้ า 4

5.

ประมาณการค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้

ส่วนที่ 3 หน้ า 5

6.

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 หน้ า 6

ส่ วนที่ 4

การรับ รองความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล

1.

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลโดยผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 4 หน้ า 1

2.

การรับรองการปฏิบตั ิหน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ส่วนที่ 4 หน้ า 3

เอกสารแนบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ร่างสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
งบการเงินของกองทุนรวม CPNRF 3 ปี บญ
ั ชีลา่ สุด และไตรมาสล่าสุด
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลา
ประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนสําหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และรายงานการให้ ความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
ข้ อ มู ล ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ งานระบบ และสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทุ น รวม CPNRF ที่ จ ะโอนไปยัง กองทรั ส ต์
CPNREIT
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการแปลงสภาพและ swap ratio ที่นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม CPNRF

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
คําจํากัด ความ
กฎหมายหลัก ทรั พ ย์

หมายถึง

พระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญั ติ
ทรั ส ต์ เ พื่ อ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง
หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสื ออนุญ าต กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ/หรื อ กฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุน รวม CPNCG

หมายถึง

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

กองทุน รวม CPNRF

หมายถึง

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail Growth
Leasehold Property Fund หรื อ CPNRF)

กองทรัส ต์ CPNREIT

หมายถึง

ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เทล โกรท (CPN
Retail Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT)

กลุ่ม บุค คลเดียวกัน

หมายถึง

บุ ค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง หรื อ หลายลัก ษณะ ตาม
หลักเกณฑ์ ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555
เรื่ อง การออกและเสน อขายห น่ วยท รั ส ต์ ของท รั ส ต์ เพื่ อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

การจัด หาประโยชน์
จากทรัพ ย์ ส ิน หลัก

หมายถึง

การให้ เช่ า และ/หรื อ ให้ เช่ า ช่ ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ นทรั พ ย์ สิ น หลั ก ของ
กองทรัสต์ CPNREIT แก่ผ้ ูประกอบกิจการ รวมถึงการให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับ
การให้ เช่าดังกล่าว

การเพิ่ม ทุน แบบมอบ
อํานาจทั่ว ไป
(General Mandate)

หมายถึง

การเพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ ใ ห้
อํ า นาจแก่ ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์ ใ นการกํ า หนดหรื อ ให้ ความเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ การออกและการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนแต่ละคราวตามความ
เหมาะสม เช่น การกําหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น

i

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
การประเมิน มูล ค่ า

หมายถึง

การคํานวณมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิ ทธิ ก ารเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์ ของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ส าธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมู ล ต่ อ
ประชาชน โดยเป็ นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้ องมีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ ข้ อจํ ากัดสิ ทธิ ครอบครองในทรั พย์ สิ น เงื่อนไขและข้ อจํากัดทางกฎหมาย
ข้ อจํากัดอื่นของการใช้ ป ระโยชน์ รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ ในปั จจุบัน และ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องรวมทังการสํ
้
ารวจทรัพย์สินตามสภาพที่เป็ นอยู่

การสอบทานการ
ประเมิน มูล ค่ า

หมายถึง

การเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยมิได้ มีการสํารวจทรัพย์สิน

การบริ ห าร
อสังหาริม ทรั พ ย์

หมายถึง

การดูแลรักษาให้ อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ อยู่ในสภาพที่ดีและ
พร้ อมที่จะใช้ ในการจัดหาประโยชน์ได้ ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดหาประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วย ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด รวมทั ้งการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกําหนด

กํ า ไร สุ ท ธิ ท่ ี ป รั บ ปรุ ง
แล้ ว

หมายถึง

กําไรสุทธิที่หกั กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อการ
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั ้ง
ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยรายการอื่ น ใดตามแนวทางที่ สํ า นัก งาน ก.ล.ต. กํ า หนด เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT

ข้ อ มูล ทางการเงิน
ตามสถานการณ์
สมมติ

หมายถึง

ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุน
สุทธิ ตามสมมติฐาน สําหรับช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท และของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล
โกรท

คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการเซ็น ทรัล
พลาซา เชียงใหม่
แอร์ พ อร์ ต

หมายถึง

1. สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็ นที่ตงของโครงการเซ็
ั้
นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
2. สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศู น ย์ ก ารค้ า (บางส่ ว น) และอาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) และพื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคารบางส่วน
3. สิทธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
4. กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
5. สิทธิ หน้ าที่ และความรั บ ผิ ดอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึง่ ปั จจุบนั กองทุนรวม CPNRF เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ii

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทัง้ นี ้ ตามรายละเอียดที่ ป รากฏใน (1) สัญ ญาเช่ าที่ ดินและอาคารศูนย์ ก ารค้ า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (2) สัญญาเช่างานระบบโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และ (3) สัญ ญาซื ้อขายทรัพย์ สินระหว่าง
กองทุน รวม CPNRF และบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา เชี ย งใหม่ จํ า กั ด ลงวัน ที่ 17
เมษายน 2557 รวมทังบั
้ นทึกข้ อตกลงและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
โครงการเซ็น ทรัล
พลาซา ปิ่ นเกล้ า

หมายถึง

1. สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
2. สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน) และอาคารสํานักงาน รวมทัง้ ที่
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน)
3. สิทธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
4. กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
5. สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า ซึง่ ปั จจุบนั กองทุนรวม CPNRF เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ทัง้ นี ้ ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏใน (1) สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็น ทรั ล
พลาซา ปิ่ นเกล้ า (2) สัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (อาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ าและอาคารสํ านัก งาน) (3) สัญ ญาเช่ างานระบบโครงการเซ็น ทรั ล
พลาซา ปิ่ นเกล้ า (4) สัญ ญาซื ้อขายทรัพย์ สินระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 รวมทั ้งบันทึก
ข้ อตกลงและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

โครงการเซ็น ทรัล
พลาซา พระราม 2

หมายถึง

1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) และอาคารจอดรถ (บางส่วน)
สิทธิการเช่างานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
สิทธิ หน้ าที่ และความรับ ผิ ดอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ โครงการเซ็ นทรั ลพลาซา
พระราม 2 ซึง่ ปั จจุบนั กองทุนรวม CPNRF เป็ นคูส่ ญ
ั ญา

ทัง้ นี ้ ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏใน (1) สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็น ทรั ล
พลาซา พระราม 2 (2) สัญ ญาเช่าอาคารโครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 2
(อาคารศูนย์ การค้ า) (3) สัญ ญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
(อาคารจอดรถ) (4) สัญ ญาซื ้อขายทรัพย์ สินระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 รวมทั ้งบันทึก
ข้ อตกลงและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

iii

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการเซ็น ทรัล
พลาซา พระราม 3

หมายถึง

1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็ นที่ตงของโครงการเซ็
ั้
นทรัลพลาซา พระราม 3
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) และพื ้นที่จอดรถในอาคาร
กรรมสิทธิ์ในงานระบบของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
สิทธิ หน้ าที่ และความรับ ผิ ดอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ โครงการเซ็ นทรั ลพลาซา
พระราม 3 ซึง่ ปั จจุบนั กองทุนรวม CPNRF เป็ นคูส่ ญ
ั ญา

ทัง้ นี ้ ตามรายละเอี ย ดที่ ป รากฏใน (1) สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น โครงการศูน ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 (2) สัญญาเช่าพื ้นที่อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา-พระราม 3 (3) สัญญาซื ้อขายทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวม CPNRF
และบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 3 จํ า กัด ลงวัน ที่ 11 สิ ง หาคม 2548 (4)
สัญญาซื ้อขายงานระบบระหว่างกองทุนรวม CPNRF และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จํ ากัด (มหาชน) (เดิ มคู่สัญ ญา คือ บริ ษั ท เซ็นทรั ล เรี ย ลตี ้ เซอร์ วิส พระราม 3
จํ า กัด แต่ ได้ โอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ภ ายใต้ สัญ ญานี ใ้ ห้ แก่ บ ริ ษั ท เซ็น ทรั ล พัฒ นา
จํากัด (มหาชน)) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 รวมทัง้ บันทึกข้ อตกลงและสัญ ญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็น ทรัล เฟส
ติวัล พัท ยา บีช และ
โรงแรมฮิล ตัน พัท ยา

หมายถึง

1. สิท ธิ ก ารเช่ า/เช่าช่วงอาคารศูนย์ ก ารค้ า (บางส่วน) และพื น้ ที่ จ อดรถยนต์
ภายในอาคาร (บางส่วน)
2. สิทธิ การเช่าอาคารโรงแรม (ทัง้ หมด) และพื น้ ที่ จอดรถยนต์ ภายในอาคาร
(ทั ้งหมด)
3. สิทธิ การเช่าในงานระบบของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
4. กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

เจ้ าของ
อสังหาริม ทรั พ ย์

หมายถึง

ผู้มีกรรมสิทธิ์ และ/หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

เซ็น ทรั ล พัฒนา
เชียงใหม่

หมายถึง

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด

เซ็น ทรั ล พัฒนา
พระราม 2

หมายถึง

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด

เซ็น ทรั ล พัฒนา
พระราม 3

หมายถึง

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด

ซีพ ีเ อ็น พัท ยา

หมายถึง

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด

iv

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ซีพ ีเ อ็น พัท ยา โฮเทล

หมายถึง

บริ ษั ท ซีพีเอ็น พัท ยา โฮเทล จํากัด ซึ่งเป็ น บริ ษั ทย่ อยที่ บ ริ ษั ท เซ็น ทรั ลพัฒ นา
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99

ตลาดหลัก ทรั พ ย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไตรมาส

หมายถึง

ระยะเวลา 3 เดือนปฏิทิน อันได้ แก่
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน
วันที่ 1 กรกฏาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

ที่ป รึก ษาทางการเงิน

หมายถึง

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ทหลักทรั พย์ เมย์ แบงก์ กิ มเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ทรั พ ย์ ส นิ และภาระ
ของกองทุน รวม
อสังหาริม ทรั พ ย์

หมายถึง

ทรั พ ย์ สิ น หนี ส้ ิ น และความรั บ ผิ ด ชอบของกองทุ น รวม CPNRF โดยไม่ ร วม
รายการที่กนั ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ทรัพย์สินหรือเงินที่กนั ไว้ เพื่อการชําระหนี ้
2. เงิ น ปั น ผลหรื อ เงิ นเฉลี่ ยคื น จากการลดเงิน ทุน จดทะเบี ย นของกองทุน รวม
CPNRF ซึ่งยังไม่ได้ ชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลที่มีสิทธิ ได้ รับเงิน
นัน้
3. ค่าธรรมเนี ย มและค่า ใช้ จ่ ายใด ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเลิ ก โครงการจัด การ
กองทุนรวม CPNRF และการชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF

ทรั พ ย์ ส นิ ของ
กองทรัส ต์ CPNREIT

หมายถึง

เงินที่ได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เงินที่ได้ จากการกู้ยืม รวมถึงทรัพย์สินและ
ภาระของกองทุ น รวม CPNRF รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น หลั ก และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เฉพาะสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ สิทธิ ที่จะได้ รับชําระ
หนี ้ รวมถึงดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว

ทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน
เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1

หมายถึง

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ทรั พ ย์ ส นิ หลัก

หมายถึง

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ องการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องและที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทรั พ ย์ ส นิ อื่น

หมายถึง

ทรัพ ย์ สิ นอื่น ใดที่ กองทรั สต์ CPNREIT สามารถลงทุนได้ ซึ่งไม่ ใช่ทรั พ ย์ สินหลัก
ทัง้ นี ้ ตามที่ กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ และตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํา หนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.
26/2555 เรื่ อง ข้ อกํ าหนดเกี่ ย วกับ รายการและข้ อความในสัญ ญาก่ อตัง้ ทรั ส ต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และที่
ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่โ อนจาก
กองทุน รวม CPNRF
มายังกองทรัส ต์
CPNREIT

หมายถึง

1.
2.
3.
4.

ทรั ส ตี

หมายถึง

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ
้ สต์ ทั ้งนี ้ ตามที่ได้ รับอนุญาตจาก
มอบหมายให้ ทําหน้ าที่แทนตามสัญญาก่อตังทรั
คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ ประกอบธุ ร กิ จ การ
เป็ นทรัสตีตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และที่ได้
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ทุน ชําระแล้ ว

หมายถึง

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ชําระเต็มจํานวนแล้ ว

ทะเบียนหน่ ว ยทรัส ต์

หมายถึง

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ที่จดั ทําขึ ้นตามข้ อกําหนดของสัญญาก่อตั ้งทรัสต์

นายทะเบียน
หน่ ว ยทรั ส ต์

หมายถึง

ทรัสตี หรื อผู้ที่รับมอบหมายจากทรัสตีให้ ดําเนินการแทนในฐานะนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์

แบบแสดงรายการ
ข้ อ มูล การเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์

หมายถึง

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT

แบบแสดงรายการ
ข้ อ มูล ประจําปี ของ
กองทรัส ต์

หมายถึง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์ CPNREIT (แบบ 56-REIT)

ใบทรั ส ต์

หมายถึง

หลักฐานที่ แสดงสิทธิ ในหน่วยทรัส ต์ ที่ นายทะเบี ยนหน่วยทรั สต์ ออกให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์

บุค คลที่เ กี่ยวโยงกัน

หมายถึง

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
บริษัท จัด การ

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

บริ ษั ท ประเมิน มูล ค่ า หมายถึง
ทรั พ ย์ ส นิ

บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศที่ กข.
9/2552

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กข. 9/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการขออนุญ าตและการอนุญ าตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ กร.
14/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 14/2555
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเป็ นผู้ก่อตั ้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ ทจ.
34/2559 หรือ
ประกาศว่ าด้ ว ยการ
แปลงสภาพ

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2559 เรื่ อ งการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และที่ได้ มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ ทจ.
49/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม

ประกาศที่ สช.
29/2555

หมายถึง

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช.
29/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ประกาศที่ สร.
26/2555

หมายถึง

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.
26/2555 เรื่ อง ข้ อกํ าหนดเกี่ ย วกับ รายการและข้ อความในสัญ ญาก่ อตัง้ ทรั ส ต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

ผู้ก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ หรื อ
บริ ษัท ฯ หรื อ ซีพ ีเ อ็น
รี ท แมเนจเมนท์

หมายถึง

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ่งจะเข้ าเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อมีการ
ก่อตั ้งกองทรัสต์ CPNREIT สําเร็จ

ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
หรื อ บริษัท ฯ หรื อ ซี
พีเ อ็น รี ท แมเนจ
เมนท์

หมายถึง

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับการมอบหมายให้ ทํา
หน้ าที่แทนตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์

vii

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผู้เ ช่ าช่ วงทรัพ ย์ ส นิ

หมายถึง

บริ ษั ท ซี พี เอ็ น พัท ยา โฮเทล จํ า กั ด หรื อ ผู้ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ให้ เช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา เพื่อนําทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหา
ประโยชน์

ผู้ถ อื หน่ วยทรัส ต์

หมายถึง

ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์ซงึ่ เป็ นผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์ CPNREIT

ผู้บ ริห ารโรงแรม

หมายถึง

ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินให้ ดําเนินการบริ หารจัดการโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง

ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริม ทรั พ ย์

หมายถึง

ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากกองทุนรวม CPNRF หรื อ ผู้จดั การกองทรัสต์ให้ ทําหน้ าที่
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารหรื อ จัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น หลัก ของกองทุ น รวม
CPNRF หรื อกองทรัสต์ CPNREIT ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ผู้ร ั บ ประโยชน์

หมายถึง

ั ญาก่อตังทรั
้ สต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผู้รับประโยชน์ภายใต้ สญ

ผู้ส อบบัญชี

หมายถึง

ผู้ สอบ บั ญ ชี ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบ จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ร.บ. ทรั ส ต์

หมายถึง

พระราชบัญ ญั ติทรั สต์ เพื่ อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และที่ ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม

พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์

หมายถึง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม

มูล ค่ าทรัพ ย์ ส ิน รวม
(Total Asset Value,
TAV)

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT

มูล ค่ าทรัพ ย์ ส ิน สุท ธิ
(Net Asset Value,
NAV)

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้ วยหนี ้สิน ซึ่งคํานวณตามวิธีที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้ง
ทรัสต์ และ/หรื อ กฎเกณฑ์ที่กําหนด

มูล ค่ าหน่ ว ยทรั ส ต์

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) หารด้ วยจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด
เมื่อสิ ้นวันทําการที่คํานวณ

รอบปี บัญชี

หมายถึง

ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

วัน ทําการ

หมายถึง

วันใด ๆ ที่ไม่ใช่วนั เสาร์ วันอาทิตย์ หรื อวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

viii

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ศูน ย์ ร ั บ ฝาก
หลัก ทรัพ ย์

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สถาบัน การเงิน

หมายถึง

สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.
2523 และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

สมาคมบริ ษั ท จัด การ
ลงทุน

หมายถึง

สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ จัดตังและจดทะเบี
้
ยน
กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริ มและพัฒ นาธุรกิ จ หลักทรัพย์ ที่เกี่ ยวกับการจัดการ
ลงทุน

สัญญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์

หมายถึง

สัญ ญาก่ อตั ้งทรัสต์สําหรับ ทรัสต์เพื่ อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
้ สต์
CPN รี เทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT) ระหว่างผู้ก่อตังทรั
และทรัสตี และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

สัญญาแต่ งตัง้
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

หมายถึง

สัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ สํ าหรั บ ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เ ทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT)
ระหว่างทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

สํานัก งาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัญญาแต่ งตัง้
ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริม ทรั พ ย์

หมายถึง

สั ญ ญ าแต่ ง ตั ง้ ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สํ า หรั บ กองทุ น รวม CPNRF หรื อ
กองทรัสต์ CPNREIT และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม

หน่ วยทรั ส ต์

หมายถึง

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT

เหตุส ุด วิส ัย

หมายถึง

เหตุใด ๆ ที่ เกิ ด ขึน้ หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลพิ บัติ ที่ ไม่ อ าจป้ อ งกัน ได้ ถึ งแม้ ว่าบุ ค คลที่
ประสบหรื อใกล้ จะประสบเหตุนั ้นจะได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรเช่นบุคคล
ทั่วไปจะได้ ทํ า ในฐานะและภาระเช่ น นัน้ และหมายความรวมถึ ง การบัญ ญั ติ
กฎหมายหรื อการดํ าเนิ น การอื่ น ใดของรั ฐที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่อการปฏิ บัติต าม
สัญญาที่เกี่ยวข้ อง อัคคีภัย นํ ้าท่วม แผ่นดินไหว อุบตั ิเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ สงคราม ข้ อจํากัดทางกฎหมาย จลาจล การก่อการร้ าย โรคระบาด หรื อสาเหตุ
ใด ๆ ที่มีผลทํานองเดียวกันซึง่ คูส่ ญ
ั ญาที่ได้ รับผลกระทบไม่อาจควบคุมได้

อสังหาริม ทรัพ ย์

หมายถึง

อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ ให้ ห มายความ
รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์

AEC

หมายถึง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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หมายถึง

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน)

CPN

หมายถึง

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

SCB

หมายถึง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

SCBAM

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

SCBS

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
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ส่ วนที่ 1
สรุ ป ข้ อ มูล สําคัญของกองทรั ส ต์ (Fact Sheet)
สรุ ป ข้ อ มูล สําคัญ นีเ้ ป็ นส่ ว นหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อ มูล การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละหนังสือ ชีช้ วนซึ่งเป็ น
เพีย งข้ อ มูล สรุ ป เกี่ย วกับ การเสนอขาย ลัก ษณะและความเสี่ย งของกองทรั ส ต์ ดังนัน้ ผู้ล งทุน ต้ อ งศึก ษาข้ อ มูล ใน
รายละเอีย ดจากหนังสือ ชีช้ วนฉบับ เต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จ ากผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ หรื อ อาจศึก ษาข้ อ มูล ได้ จ ากแบบ
แสดงรายการข้ อ มูล และหนังสือ ชีช้ วนที่ผ้ ูก่ อ ตัง้ ทรัส ต์ ย่ นื ต่ อ สํานัก งาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสํานัก งาน ก.ล.ต.
ทรั ส ต์ เ พื่อ การลงทุน ในสิท ธิก ารเช่ าอสังหาริม ทรั พ ย์ CPN รีเ ทล โกรท
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ : บริษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
ทรั ส ตี: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
1.

1.1

สาระสําคัญของกองทรั ส ต์
ชื่อ กองทรัส ต์ (ไทย) :

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

ชื่อ กองทรัส ต์ (อังกฤษ) :

CPN Retail Growth Leasehold REIT

ชื่อ ย่ อ :

CPNREIT

ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ :

บริษัท ซีพเี อ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

ทรัส ตี :

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที่ป รึก ษาทางการเงิน :

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

ข้ อ มูล เกี่ยวกับ การเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ ใ นครั ง้ นี ้

จํานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายจํานวนทังสิ
้ ้น 2,212,476,700 หน่วย เพื่อซื ้อทรัพย์สินของกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพ ย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุ น รวม CPNRF”) จํานวน 2,212,476,700 หน่วย ซึ่งต่อไปเมื่ อมี การเลิก
กองทุนรวม CPNRF หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่เสนอขายให้ แก่กองทุนรวม CPNRF ข้ างต้ น จะจ่ายคืนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม CPNRF ตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กับหน่วยลงทุน
ของกองทุ น รวม CPNRF (“Swap Ratio”) 1 ต่ อ 1 ตามมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ครั ง้ ที่ 1/2560 ของกองทุ น รวม
CPNRF เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1 หน้ า 1
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1.2

ข้ อ มูล สําคัญเกี่ยวกับ อสังหาริ ม ทรั พ ย์

1.2.1

ข้ อ มูล เกี่ยวกับ อสังหาริม ทรัพ ย์ ท่ กี องทรัส ต์ CPNREIT จะรับ โอนจากกองทุน รวม CPNRF

ทรัพย์ สินเดิมที่ จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT (เมื่อมีการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เสร็จสิ ้น) ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

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

โดยมีรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวดังต่อไปนี ้
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2
(ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560)
ที่ต งั ้ ของทรั พ ย์ ส นิ

เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ลัก ษณะการลงทุน ของ
กองทุน รวม CPNRF

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินซึง่ เป็ นที่ตั ้งของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และสิทธิ
การเช่ าอาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2 (บางส่วน) พร้ อมอาคารจอดรถ
(บางส่วน) รวมทังงานระบบสาธารณู
้
ปโภค ระบบบําบัดนํ ้าเสียและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 8 ปี (สัญ ญาสิ น้ สุด วัน ที่ 15 สิ ง หาคม 2568) จากบริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด

ที่ด นิ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 15
สิงหาคม 2568) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดิน
โดยที่ ดิน ซึ่งตัง้ อยู่ที่ แ ขวงแสมดํ า เขตบางขุน เที ย น กรุ งเทพฯ มี เนื อ้ ที่ รวม 53-2-38.4 ไร่
แบ่งเป็ น
- โฉนดที่ดินเลขที่ 4313 เนื ้อที่ 16-3-90.5 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 4314 เนื ้อที่ 27-1-24.5 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 85312 เนื ้อที่ 3-0-47.2 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 49534 เนื ้อที่ 6-0-76.2 ไร่

อาคารที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) ซึ่งเป็ นอาคาร 5 ชั ้น
และชั ้นใต้ ดิน 1 ชัน้ พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8
ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568) ตามรายละเอียดดังนี ้
- พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร
ส่วนที่ 1 หน้ า 2
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- พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร
- พื น้ ที่ จอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพื น้ ที่ จ อดรถนอกอาคาร 7,012
ตารางเมตร)
งานระบบ
สาธารณูป โภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิ ท ธิ ก ารเช่ า 20 ปี คงเหลื อ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 8 ปี (สัญ ญาสิ น้ สุ ด วัน ที่ 15
สิงหาคม 2568) สําหรับงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํ ้าเสียและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ติดตังและใช้
้
งานภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จาก
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

สังหาริม ทรัพ ย์ ท่ ี
กองทุน รวม CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิ์ ในสังหาริ มทรั พย์ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งได้ แก่
อุป กรณ์ ต กแต่ง ทัง้ ที่ ติ ด ตรึ งตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตราถาวร รวมทัง้ อุป กรณ์ อื่ น ใดที่ ใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า
ทั ้งนี ้ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมิน ทรั พ ย์ ส นิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมิ นราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล
จํ ากัด ประเมิ นค่าเงินลงทุน ในสิทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธีพิจ ารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 7,184 ล้ านบาท

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3
(ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560)
ที่ต งั ้ ของทรั พ ย์ ส นิ

เ ล ข ที่ 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

ลัก ษณะการลงทุน ของ
กองทุน รวม CPNRF

สิทธิ การเช่าที่ดินและอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) และพืน้ ที่
จอดรถภายในอาคาร (ทั ้งหมด) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด เป็ นระยะเวลา
30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญ ญาสิ ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2578)
โดยกองทุน รวม CPNRF มี สิ ท ธิ ที่ จ ะต่ อ อายุสัญ ญาเช่ า ได้ อี ก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดย
กองทุนรวม CPNRF ได้ ชําระค่าเช่าและเงินมัดจําตามเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าครัง้ เดียวเต็ม
จํ านวน นอกจากนี ้ กองทุน รวม CPNRF ได้ ซื อ้ และ/หรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ ในงานระบบ
สาธารณู ป โภคและสิ่ งอํ านวยความสะดวกต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล
พลาซา พระราม 3 ตามสัญ ญาซื ้อขายงานระบบระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ CPN
(เดิ มคู่สัญ ญา คือ บริ ษั ท เซ็ นทรั ล เรี ย ลตี ้ เซอร์ วิส พระราม 3 จํ ากัด แต่ ได้ โอนสิท ธิ และ
หน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญานี ้ให้ แก่ CPN) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548

ที่ด นิ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าที่ดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 15
สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ
ส่วนที่ 1 หน้ า 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
30 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ โดยที่ดินตั ้งอยู่
ที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนื ้อที่รวม 12-2-44.6 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดที่ดินเลขที่ 53132 เนื ้อที่ 12-0-83.4 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 53133 เนื ้อที่ 0-1-61.2 ไร่
ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ยัง
มีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 และผู้เช่าพื ้นที่
ในอาคารศูนย์ การค้ ารายอื่นที่มิใช่ผ้ ูเช่าช่วงทรั พย์ สินที่ เช่าตามสัญ ญานี ้ ใช้ พืน้ ที่จอดรถ
ถนนรอบอาคารศูนย์การค้ าและพืน้ ที่ที่เกี่ยวข้ องของอาคารศูนย์การค้ าซึ่งเป็ นทรัพย์สินที่
เช่าของกองทุนรวม CPNRF โดยให้ ถือเป็ นพื ้นที่เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
อาคารที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) ซึ่งเป็ นอาคาร 8 ชั ้น
และชัน้ ใต้ ดิน 3 ชัน้ ซึ่งปั จจุบันใช้ ประโยชน์ เป็ นอาคารศูนย์การค้ า พืน้ ที่จอดรถและพื ้นที่
บริ การ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลื อ ระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญ ญาสิน้ สุด วัน ที่ 15
สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ
30 ปี ตามรายละเอียดดังนี ้
- พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร
- พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร
- พื ้นทีจ่ อดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร

งานระบบ
สาธารณูป โภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

กรรมสิ ท ธิ์ (โดยการซื อ้ และ/หรื อรั บ โอน) งานระบบสาธารณู ป โภคและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม
ที่ ติ ด ตัง้ และใช้ งานภายในอาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 3 จากบริ ษั ท
เซ็นทรัลเรียลตี ้ เซอร์ วสิ พระราม 3 จํากัด ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

สังหาริม ทรัพ ย์ ท่ ี
กองทุน รวม CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึ่งได้ แก่ อุปกรณ์
ตกแต่งทั ้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทั ้งอุปกรณ์ อื่นใดที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับ ผู้ใช้ บริ การศูนย์ ก ารค้ า ทัง้ นี ้ ไม่ใช่
ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมิน ทรั พ ย์ ส นิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมิ นราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษั ท ควอลิ ตี ้ แอพไพรซัล
จํ ากัด ประเมิ น ค่ าเงิ นลงทุนในสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ ม ทรั พย์ โดยวิธีพิ จารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 9,192 ล้ านบาท

ส่วนที่ 1 หน้ า 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อนึ่ง การลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 นั ้น กองทุนรวม CPNRF ได้ ลงทุน
ในสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนของโครงการซึ่งเป็ นเฉพาะส่วนที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม
3 โดยที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็ นผู้ประกอบกิจการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และบริ ษัท สรรพสินค้ ารัช
ดานนทรี ย์ จํากัด เป็ นผู้ประกอบกิจการห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 โดยเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 53132 และ 53133 และบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ได้ ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด
ที่ 5034 และ 225205 แต่ในการก่อสร้ างและการใช้ งานศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า ในปั จจุบันนัน้ ดูเสมือนว่าเป็ น
อาคารเดียวกัน ดังนัน้ จากลักษณะการถื อครองกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและการใช้ งานของศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสิ นค้ า
ดังกล่าวมีความจําเป็ นที่ทําให้ ต้องใช้ พื ้นที่บางส่วนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน เช่น การใช้ เป็ นทางเข้ าออกของรถยนต์
การใช้ เป็ นทางเดิ น เป็ น ต้ น ดังนัน้ เซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 3 จึงได้ จดทะเบี ยนภาระจํ ายอมในที่ ดินบางส่วนโดยไม่ มี
ค่าตอบแทนให้ แก่บริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ณ สํานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541
คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 225205 เพื่อออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ โดยผ่านที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 53133 โดยมีความ
กว้ างประมาณ 4 เมตร วัดจากทิศตะวันออกของที่ดินเข้ ามาแนวที่ดินด้ านที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ และโดยทางลึก
เข้ าไปในที่ดินจนบรรจบที่ดินโฉนดเลขที่ 225205 เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางเดินเข้ าออกของบุคคลเท่านัน้ โดยบริ ษัท สรรพสินค้ า
รัชดานนทรีย์ จํากัด ตกลงจะไม่ทําการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างต่าง ๆ หรื อวางสิ่งของทุกชนิดอันเป็ นการกีดขวางทางเดิน ไม่ว่า
จะเป็ นการติดตั ้งโดยถาวรหรื อชัว่ คราวก็ตาม เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ก่อน
และมีเงื่อนไขเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของบันทึกข้ อตกลงเรื่ องทางภาระจํายอม
ในการนี ้ ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การให้ ภาระจํายอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แต่อย่างใด แต่กลับจะเป็ นการเสริ มประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้ แก่กนั ระหว่างศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า
(ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560)
ที่ต งั ้ ของทรั พ ย์ ส นิ

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

ลัก ษณะการลงทุน ของ
กองทุน รวม CPNRF

สิทธิ การเช่าช่วงที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และสิทธิ
การเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร และอาคาร
สํานักงานจํ านวน 2 อาคาร (ทัง้ อาคาร) รวมทัง้ ที่ จอดรถยนต์ ภ ายในอาคาร (บางส่วน)
นอกจากนี ้ กองทุนรวม CPNRF ได้ เช่างานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า จากบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จํ า กัด (มหาชน) เป็ น ระยะเวลา
ประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567)

ที่ด นิ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าช่วงที่ดิ นประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญ ญา
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ทรง
ส่วนที่ 1 หน้ า 5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สิทธิการเช่า โดยที่ดินตั ้งอยู่ที่แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ เนื ้อที่รวม 24-2-84 ไร่
แบ่งเป็ น
- โฉนดที่ดินเลขที่ 1041 เนื ้อที่ 22-0-72 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 1054 เนื ้อที่ 2-2-12 ไร่
โดยกองทุ น รวม CPNRF ได้ ให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของ
โครงการแก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
รวมถึงผู้เช่าพืน้ ที่และลูกค้ าของทัง้ สองบริ ษัทดังกล่าว โดยให้ ถือเป็ นพืน้ ที่เพื่ อประโยชน์
ร่วมกัน
อาคารที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร ซึ่ง
เป็ นอาคาร 7 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิ น 1 ชัน้ และอาคารสํ านักงานทัง้ อาคาร จํ านวน 2 อาคาร
ได้ แก่ อาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A สูง 26 ชั ้น และอาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาว
เวอร์ B สูง 18 ชั ้น พร้ อมทังพื
้ ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคารซึ่งสูง 10 ชั ้นและชั ้นใต้ ดิน 1 ชัน้
รวมทัง้ งานระบบที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ อาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า อาคาร
สํานักงาน และพื ้นที่จอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึง่
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7
ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ตามรายละเอียดดังนี ้
- พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร
- พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร
- พื ้นทีจ่ อดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร
*

ตามสัญญาแก้ ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (อาคารศูนย์การค้ าและ

อาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 พื ้นที่ใข้ สอยของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า เพิ่มขึ ้นเป็ น 120,409 ตารางเมตร เนื่องจากในปี 2558-2559 กองทุนรวม
CPNRF ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมพื ้นที่ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ซึ่งทําให้ พื ้นที่เช่าของกองทุน
รวม CPNRF มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น

งานระบบ
สาธารณูป โภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567) สํ าหรั บ งานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ป โภค ระบบโทรศัพ ท์ ลิ ฟท์
บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ ้าเสียและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ติดตั ้งและใช้ งานอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
รวมทังสิ
้ ทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว

สังหาริม ทรัพ ย์ ท่ ี
กองทุน CPNRF ลงทุน

กรรมสิ ทธิ์ ในสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ อาคารศูนย์ การค้ าเซ็น ทรั ลพลาซา ปิ่ น เกล้ า
อาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ B ซึง่ ได้ แก่
อุป กรณ์ ต กแต่ง ทัง้ ที่ ติ ดตรึ งตราและไม่ ติ ด ตรึ งตราถาวร รวมทัง้ อุป กรณ์ อื่ น ใดที่ ใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การศูนย์ การค้ า
ทังนี
้ ้ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า
ส่วนที่ 1 หน้ า 6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ราคาประเมิน ทรั พ ย์ ส นิ กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล
จํากัด ประเมิ นค่าเงินลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์ โดยวิธีพิ จารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 5,495 ล้ านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สินส่วน
ที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เท่ากับ 4,503 ล้ านบาท และ 992 ล้ านบาท)

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
(ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560)
ที่ต งั ้ ของทรั พ ย์ ส นิ

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

ลัก ษณะการลงทุน ของ
กองทุน รวม CPNRF

(1) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั ้งที่จอดรถยนต์ภายใน 1 อาคาร (ตาม
สัดส่วนการใช้ งานของพื ้นที่อาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที่กองทุนรวม
CPNRF ลงทุน)
(2) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
(3) สิ ท ธิ ก ารเช่ าที่ ดิ น ที่ เป็ น ที่ ตัง้ ของอาคารศูน ย์ ก ารค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที่ จ อด
รถยนต์ ภ ายในอาคาร รวมถึ งถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญ ญาสิน้ สุดวัน ที่ 22
เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด

ที่ด นิ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าที่ดินเป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญา
สิ ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ โดยที่ดินตัง้ อยู่ที่ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื อ้ ที่รวม 32-356.85 ไร่ แบ่งเป็ น
-

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

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
- โฉนดที่ดินเลขที่ 15540 เนื ้อที่ 1-1-2 ไร่
ทั ้งนี ้ ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าที่ดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรัล
ั ญาของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ และผู้เช่าพื ้นที่
พัฒนา เชียงใหม่ รวมถึงลูกค้ าและคู่สญ
รายอื่นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพื ้นที่ในทรัพย์ สินที่
เช่าตามสัญญานี ้ ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์ สินที่
เช่ า ซึ่ ง เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ของกองทุน รวม CPNRF และถนนรอบอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
ทางเข้ าออกของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชีย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวม
CPNRF ลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพื ้นที่เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจการของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นสําคัญ
อาคารที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1
อาคาร รวมทั ง้ ที่ จ อดรถยนต์ ภ ายในอาคาร (ตามสัด ส่ ว นการใช้ ง านของพื น้ ที่ อ าคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน) รวมทังงานระบบและ
้
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลา
การเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2587) ตามรายละเอียดดังนี ้
- พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร
- พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร
- พื ้นทีจ่ อดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร

งานระบบ
สาธารณูป โภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่
22 เมษายน 2587) สําหรั บ งานระบบที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ อาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ และพื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน ระบบปรั บอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

สังหาริม ทรัพ ย์ ท่ ี
กองทุน CPNRF ลงทุน

กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึ่ง
ได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ทั ้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
้ ปกรณ์อื่นใดที่ใช้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การศูนย์ การค้ า
ทังนี
้ ้ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมิน ทรั พ ย์ ส นิ กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล
จํากัด ประเมิ นค่าเงิ นลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพ ย์ โดยวิธีพิ จารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมิ น ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 10,531 ล้ านบาท
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สรุ ป อั ต ร าการ เช่ าพื น้ ที่ (Occupancy Rate) ข อ งท รั พ ย์ สิ น ที่ โ อ น จากกอ งทุ น ร วม CPNRF มายั ง กอ งท รั ส ต์
CPNREIT

ทรัพ ย์ ส นิ

งวด 6 เดือ น
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
30 มิถ ุน ายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560

โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2

98.59%

95.94%

96.52%

96.28%

86.73%(1)

89.92%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3

98.21%

97.72%

93.82%

92.37%

89.96%

62.65%(2)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า ส่วนศูนย์การค้ า

96.52%

100.00%

98.26%

66.85%(3)

95.67%

95.66%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า ส่วนอาคาร
สํานักงาน

98.17%

98.11%

96.23%

96.77%

89.98%(4)

90.04%

โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

-(5)

-(5)

98.87%

96.68%

96.45%

94.07%

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

98.17%

97.21%

96.59%

92.10%

90.51%

86.75%

หมายเหตุ:
(1)
อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2557 และ 2558 จาก
การดําเนินการแผนงานปรับปรุงพื ้นที่เดิมของผู้เช่าหลักเพื่อเปลี่ยนเป็ นพื ้นที่เช่าสําหรับผู้เช่ารายย่อย ซึง่ ใช้ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6
เดือน (ตังแต่
้ เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2560) โดยอัตราการเช่าพื ้นที่ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ได้ ปรับเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2559 จากการที่
เริ่มมีผ้ เู ช่าเริ่มเข้ าพื ้นที่ในส่วนที่ได้ มีการปรับปรุง
(2)
อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ลดลงตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2559 จากการ
เริ่ มดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นการทยอยปรับปรุ งเป็ นเฟส ซึ่ง
พื ้นที่ในส่วนที่ยงั ไม่เริ่ มดําเนินการปรับปรุ งพืน้ ที่ยงั คงเปิ ดให้ บริ การตามปกติ แผนงานปรับปรุ งพืน้ ที่ของโครงการจะใช้ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 6 เดือน (ตั ้งแต่มิถนุ ายน 2560 ถึงธันวาคม 2560)
(3)
อัตราการเช่าพืน้ ที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับ ณ
สิ ้นปี 2557 จากการเริ่ มดําเนินการแผนงานปรับปรุ งโครงการครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นการทยอย
ปรับปรุ งเป็ นเฟส ซึ่งพื ้นที่ในส่วนที่ยงั ไม่ดําเนินการปรับปรุ งพื ้นที่ยงั คงเปิ ดให้ บริ การตามปกคิ และได้ เริ่ มดําเนินการในช่วงเดือนเมษายนปี
2558 ทังนี
้ ้ แผนงานดําเนินการทังเฟส
้ 1 และเฟส 2 แล้ วเสร็จ และเริ่ มมีผ้ เู ช่าเริ่มเข้ าพื ้นที่ตั ้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ทําให้ อตั ราการเช่า
พื ้นที่ ณ สิ ้นปี 2559 กลับมาใกล้ เคียงกับก่อนการปรับปรุงพื ้นที่
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(4)

(5)

อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ส่วนที่เป็ นอาคารสํานักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับ
ณ สิ ้นปี 2557 และ 2558 จากการปรับปรุ งพืน้ ที่ ในอาคารสํานักงานและบริ เวณส่วนที่ เชื่อมพืน้ ที่ระหว่างอาคารศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงาน (ที่มา: CPN)
กองทุนรวม CPNRF เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในเดือนเมษายน 2557

ผลการดําเนิน งานที่ผ่ านมาของทรั พ ย์ ส ิน ที่โ อนจากกองทุน รวม CPNRF มายังกองทรัส ต์ CPNREIT
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
งวด 6 เดือ น
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
สิน้ สุด
2555(1)
2556(1)
2557
2558
2559
30 มิถ ุน ายน 2560
รายได้ จาก
อสังหาริ มทรัพย์
(Property Income)
(ล้ านบาท)

2,510.52

2,686.55

3,296.50

3,128.84

3,524.60

1,754.15

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

2,029.68

2,179.41

2,763.60

2,530.37

2,940.86

1,452.23

อัตราการเช่าพื ้นที่

98.17%

97.21%

96.59%

92.10%

90.51%

86.75%

พื ้นที่ให้ เช่า
(Leasable Area)
(ตารางเมตร)

191,220

179,831

217,396

224,673

224,512

218,833

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

รายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1 (ที่ม ใิ ช่ ม าจากการแปลงสภาพ)
รายละเอียดที่สําคัญของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีดงั ต่อไปนี ้

รายละเอียดของทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1
(โครงการเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช และโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา)
ชื่อ โครงการ

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ที่ต งั ้ ของทรั พ ย์ ส นิ

เลขที่ 333/99 และเลขที่ 333/101 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี

เจ้ าของ
อสังหาริม ทรั พ ย์ ใ น
ทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน
เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1

บริษัท ซีพเี อ็น พัทยา จํากัด (“ซีพ ีเ อ็น พัท ยา”)

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์
ของเจ้ าของ
อสังหาริม ทรั พ ย์ ใ น
ทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน
เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1 กับ ผู้
ก่ อ ตัง้ กองทรั ส ต์ ห รื อ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

ซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และซี
พีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตั ้งกองทรัสต์ และจะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ เมื่อมี
การก่ อ ตัง้ กองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ CPN โดย CPN ถื อ หุ้ นในเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ร้ อยละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น
รี ท แมเนจเมนท์ ร้ อยละ 99.99 ตามลําดับ

ลัก ษณะการลงทุน ของ
กองทรัส ต์ CPNREIT
ในทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน
เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ดังต่อไปนี ้
โครงการเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช
(1) สิท ธิ การเช่า/เช่าช่วงอสังหาริ ม ทรั พย์ ซึ่งได้ แก่ อาคารและสิ่ งปลูก สร้ างบางส่วนใน
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บีช ประกอบด้ วยอาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน)
และพื น้ ที่จอดรถยนต์ ภ ายในอาคาร (บางส่วน) ซึ่งคิดเป็ นพื น้ ที่ที่จะลงทุนประมาณ
70,095 ตารางเมตร (1) โดยเป็ นพื ้นที่มีลกั ษณะเป็ นการเช่าเช่วงประมาณ 4,827 ตาราง
เมตร
อนึ่ง ทรัพย์สินที่เช่านี ้ไม่รวม (1) พื ้นที่ในส่วนที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ที่ได้
มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และ
พืน้ ที่ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุ ง หรื อมีแผนที่จะปรับปรุ งในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และ (2) พื ้นที่จอดรถยนต์ในส่วนที่เป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา
(2) สิทธิการเช่าในงานระบบ ซึ่งได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์
ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํา้ เสีย และสิ่ง
อํ า นวยความสะดวกต่ า ง ๆ ซึ่ ง ติ ด ตัง้ และใช้ งานอยู่ในอาคารและสิ่ ง ปลูก สร้ างใน
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รวมทั ้งสิทธิ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
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งานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทั ้งที่ติดตรึ ง
ตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
้ ปกรณ์ อื่นใดที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับ
ตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึง่ ตัง้ และ/หรื อติดตรึงตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายใน
พื ้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช หรื อบนพื ้นผิว
ของตัว อาคารและสิ่ ง ปลูก สร้ างในโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช และ/หรื อ
บริ เวณภายในพืน้ ที่เช่าของผู้เช่าพื ้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช ซึ่งซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ รวมทั ้งสิทธิ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ) แต่ทั ้งนี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเป็ น
ส่วนควบของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของซีพีเอ็นพัทยา
และผู้เช่ า พื น้ ที่ ร ายอื่ น ในส่ วนที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ ได้ ล งทุ น ใช้ ป ระโยชน์ ในพื น้ ที่
ส่ ว นกลาง ที่ จ อดรถ และพื น้ ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ซึ่ง เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ของ
กองทรัสต์ CPNREIT เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพื ้นที่เพื่อ
ใช้ ป ระโยชน์ ร่ว มกัน โดยไม่ มี ค่ าตอบแทน โดยถื อ ประโยชน์ ข องการดํ าเนิ น กิ จ การของ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ
โรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
(1) สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ประกอบด้ วย อาคารโรงแรม (ทังหมด)
้
และพื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ทังหมด)
้
ซึง่ คิดเป็ นพื ้นที่ที่จะลงทุนประมาณ 49,686 ตารางเมตร
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึ่งได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์
ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํา้ เสีย และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตังและใช้
้
งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา รวมทั ้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทั ้งที่ติดตรึ ง
ตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
้ ปกรณ์ อื่นใดที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับ
ตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้พักอาศัยและผู้ใช้ บริ การอาคารและสิ่งปลูก
สร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึง่ ตั ้ง และ/หรื อติดตรึงตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายใน
พื ้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพื ้นผิวของตัวอาคาร
้ ทธิ
และสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึง่ ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ รวมทังสิ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทั ้งนี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะ
เป็ นส่วนควบของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ส่วนที่ 1 หน้ า 12

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ระยะเวลาการลงทุน ใน
สิท ธิก ารเช่ า

ประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2580

หมายเหตุ:
(1)
ในการลงทุนในทรัพย์ สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 อัน ประกอบด้ วยพื น้ ที่ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บี ช ประมาณ 70,095
ตารางเมตร และพื น้ ที่ ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประมาณ 49,686 ตารางเมตร รวมเป็ น พื น้ ที่ ทัง้ หมดที่ กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน
ประมาณ 119,781 ตารางเมตร เป็ นการลงทุนในพื น้ ที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดยการเช่าช่วงพืน้ ที่ส่วนหนึ่งจํานวน
ประมาณ 4,827 ตารางเมตร ในอาคารสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บี ช ที่ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้เช่าพื น้ ที่จากบริ ษัท สรรพสินค้ า
เซ็นทรัล จํากัด (สาขาเฟสติวลั พัทยา บีช) ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ตามสัญญาเช่าพืน้ ที่อาคารซึ่งเข้ าทําเมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2556
ั้
่กองทรัสต์ CPNREIT
โดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581 พื ้นที่เช่าช่วงดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.03 ของพื ้นที่ทงหมดที
จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 1 (จากพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.57 ของ
พืน้ ที่ทงั ้ หมดที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลังการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 แล้ วเสร็ จ
(จากพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
852,039 ตารางเมตร)

ราคาประเมิน ของทรัพ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1
ในการลงทุนในทรัพย์ สินที่ จะลงทุน เพิ่ มเติม ครั ง้ ที่ 1 ได้ มีการแต่งตัง้ ผู้ประเมิ นราคาทรั พย์ สิน 2 ราย ซึ่งเป็ นผู้
ประเมินราคาที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
อันได้ แก่ บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด และบริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จํากัด โดยมีรายละเอียดของการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ดังตารางดังต่อไปนี ้
บริ ษัท ประเมิน

มูล ค่ าประเมิน โดยวิธ ีร ายได้ (Income Approach)

วัน ที่ป ระเมิน

บริษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้
คอนซัลแทนท์ จํากัด

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

บริษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล
จํากัด

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

หมายเหตุ
(1)
มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้ สําหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็ นโรงแรมจะประเมินตามโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ในลักษณะการให้ เช่ากลับตามที่ เปิ ดเผยในส่วนที่ 2 ข้ อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์ ” อนึ่ง ในการประเมิน มูลค่าตามวิธีรายได้ สําหรับ
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นที่ เป็ นโรงแรม ถ้ าเป็ นการประเมิ น มูล ค่ า ในระดับ ทรั พ ย์ สิ น (Asset Level) โดยไม่ ได้ พิ จ ารณาโครงสร้ างการจัด หา
ผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในลักษณะการให้ เช่ากลับ มูลค่าประเมินของทรัพย์ สินโดยบริ ษัท ซิมส์พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัล
แทนท์ จํากัด และบริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จํากัด จะเท่ากับ 3,432 ล้ านบาท และ 3,563 ล้ านบาท ตามลําดับ
ทัง้ นี ้ การลงทุนในทรัพย์ สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะมี มูลค่ารวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน 12,570 ล้ านบาท ทัง้ นี ้
มูลค่าการลงทุนสุดท้ ายสุทธิหลังจากหักค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะมี
จํานวนเท่ากับ 11,908 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าที่สงู กว่าราคาประเมินตํ่าสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ที่ประเมินโดยบริ ษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ประมาณร้ อยละ 14.25 โดยที่คา่ ใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากร
แสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งกองทรัสต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผิดชอบ ทัง้ นี ้ ผลรวมของมูลค่าที่ตํ่าสุดของมูลค่าประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย เท่ากับ 10,423 ล้ านบาท โดย
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีมูลค่าประเมินตํ่าสุดเท่ากับ 7,137 ล้ านบาท และโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีมูลค่าประเมินตํ่าสุด
เท่ากับ 3,286 ล้ านบาท

ส่วนที่ 1 หน้ า 13

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ความสมเหตุส มผลของมูล ค่ าของการลงทุน ในทรั พ ย์ ส ิน
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งประกอบด้ วยโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในมูลค่าการลงทุนสุดท้ ายสุทธิจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องเท่ากับ 11,908 ล้ านบาท
โดยในการกํ าหนดมูลค่าสุดท้ ายที่ก องทรั สต์ CPNREIT จะลงทุน ในทรัพ ย์ สิ นที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติม ครัง้ ที่ 1 นัน้ ผู้จัด การ
กองทรั สต์ ได้ พิจารณาปั จ จัยต่าง ๆ ที่ มี ความเกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ ราคาประเมิ นของทรั พย์ สิ นที่ จัดทํ าโดยผู้ป ระเมิ นมูล ค่า
ทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่คาดว่าจะลงทุนในทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 อัตราผลตอบแทนในระดับ ที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้ รับ ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ ของทรัพย์ สิน
อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตรา
สารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และมูลค่าที่ผ้ เู ช่าและผู้ให้ เช่าตกลงร่ วมกัน
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินตํ่าสุดที่จัดทําโดยบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด ที่เท่ากับ 10,423 ล้ านบาท ที่ประมาณร้ อยละ
14.25 โดยในกรณี ที่ไม่ใช่แผนดําเนินงานที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลู ค่า 12,570 ล้ านบาท เพียง
อย่างเดียวโดยไม่มีการกู้ยืม โดยกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ราคา 18.5 บาทต่อหน่วย (คํานวณจากสมมติฐานราคา
หน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ที่ราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560) จํานวนประมาณ 679,459,459
หน่วย และใช้ สมมติฐานการดําเนินงานเดียวกันกับที่ใช้ จดั ทําข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ รวมถึงสมมติฐาน
อื่นเพิ่มเติม คาดว่าอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิจะเท่ากับร้ อยละ 7.54 และ 4.22 ตามลําดับ โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมที่ประมาณร้ อยละ 6.4 (ณ สิ ้นวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) อย่างไรก็ดี
กรณีดงั กล่าวอาจไม่ได้ สะท้ อนถึงโครงสร้ างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจากการใช้ แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินที่ถูก
กว่า นอกจากนี ้ อาจมีสมมติฐานที่ใช้ บางประการที่เกิดจากการประมาณการโดยไม่มีข้อมูลจริ งในการอ้ างอิงมารองรับ
เนื่องจากเป็ นกรณีที่ไม่ได้ สะท้ อนแผนดําเนินการที่จะเกิดขึ ้นจริ ง เช่น ต้ นทุนการกู้ยืมและการชําระคืนเงินต้ นของเงินกู้ยืม
ส่วนที่โอนมาจากกองทุนรวม CPNRF ราคาและจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย รวมถึงยังไม่ได้ มีการคํานึงถึงค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น โดยหากสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการเปลี่ยนแปลงไป อาจมีผล
ให้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนในกรณีระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียวข้ างต้ นเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีสาระสําคัญ ซึง่ ไม่ได้ ถกู คํานึงถึงในการประเมินครัง้ นี ้
ทั ้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่ามูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่เหมาะสมซึ่งสามารถ
ยอมรับได้ เนื่องจากภายหลังการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึง่ จะใช้ เงินจากการกู้ยืมทั ้ง
จํานวนและไม่มีก ารเสนอขายหน่ วยทรัสต์ เพิ่ มเติม ตามที่ ได้ รับ อนุมัติจากที่ ป ระชุม ผู้ถือหน่วยครั ง้ ที่ 1/2560 ที่ ป รึ กษา
ทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะอยู่ที่ร้อยละ 9.05
(คํานวณจากราคาหน่วยลงทุนในกองทุนรวม CPNRF ที่ราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และการจ่าย
ประโยชน์ ต อบแทนต่อ หน่ วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ที่ 1.675 บาทต่อ หน่ ว ย สํ าหรั บ ช่ วงระยะเวลา
ประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นได้ สะท้ อนความเสี่ยง
ส่วนที่ 1 หน้ า 14

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จากระดับเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ ้น โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมที่ประมาณร้ อยละ 33.8 (ณ
สิ ้นวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF
และเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) ทังนี
้ ้ ประมาณการอัตราเงินจ่ายกรณี สมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุน เพิ่ มเติม ครั ง้ ที่ 1 ผ่ านการระดมทุน โดยการเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ ทัง้ จํ านวน และการกู้ยื ม เงิ น ทัง้ จํ านวนสํ าหรั บ
ช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

(หน่ วย: ร้ อ ยละ)

ประมาณการอัตราเงิน
จ่ายผู้ถือหน่วย (3)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ
(3)

อัตราเงินกู้ยืมต่อ
ทรัพย์สินรวม (4)

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ี ทรั พ ย์ ส นิ ทัง้ หมดหลังการ ทรั พ ย์ ส นิ ทัง้ หมดหลังการ
อยู่เ ดิม ภายใต้ ลงทุน เพิ่ม เติม ภายใต้
ลงทุน เพิ่ม เติม ภายใต้
กองทุน รวม
กองทรัส ต์ CPNREIT
กองทรัส ต์ CPNREIT
(1)
CPNRF
(ลงทุน ในทรัพ ย์ ส ิน ที่จ ะ (ลงทุน ในทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะ
ลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1
ลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1
โดยการเสนอขาย
โดยการกู้ย ืม ทัง้ จํานวน)
(1)
(2)
หน่ ว ยทรั ส ต์ ท งั ้ จํานวน)
7.42

7.54

9.05

3.93

4.22

5.73

8.0

6.4

33.8

หมายเหตุ:
(1)
กรณีที่ไม่ใช่แผนดําเนินงานที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยสมมติวา่ กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มูลค่า 12,570 ล้ านบาทเพี ยงอย่างเดียวโดย
อ้ างอิงสมมติฐานที่กล่าวข้ างต้ น
(2)
อ้ างอิงจากประมาณการงบกํ าไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอี ยดรายได้ จากการลงทุน สุทธิ ตามสมมติฐานสําหรั บ
ช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(3)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาหน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคาหน่วยละ
18.5 บาท
(4)
ประมาณการสําหรับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทั ้งนี ้ ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ตามที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน จะใช้ เงินจากการกู้ยืมทั ้งจํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ซึ่ง
เป็ นโครงสร้ างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้ แหล่งเงินกู้มีต้นทุนทางการเงินที่ถกู กว่า ประมาณการอัตราเงิน
จ่ายผู้ถื อ หน่ วยและอัต ราผลตอบแทนสุท ธิ ที่ จ ะได้ รับ ตามข้ อมูล ทางการเงิน ตามสถานการณ์ ส มมติ จะอยู่ในระดับ ที่
เหมาะสมเมื่ อ พิ จ ารณาจากความมั่นคงของกระแสเงิ น สดของทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น และโอกาสในการเติ บ โต ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์จะได้ ประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ CPNREIT ใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินทังจํ
้ านวนในการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในครัง้ นี ้ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ของเงินกู้น้อยกว่าประมาณการอัตราผลตอบแทน
สุทธิ โดยคาดว่าภายหลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT
ส่วนที่ 1 หน้ า 15

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมที่เพิ่มขึ ้นเช่นกัน ทั ้งนี ้ โครงสร้ างทางการเงินดังกล่าวเป็ นโครงสร้ างทางการเงินภายหลัง
การแปลงสภาพเป็ น กองทรั ส ต์ CPNREIT ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ตามที่ ได้ รับ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อหน่วยครั ง้ ที่
1/2560 อีกทั ้ง กองทรัสต์ CPNREIT ยังเป็ นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่นกั ลงทุนเมื่อเทียบ
กั บ อั ต ราผลตอบแทนและความเสี่ ย งของตราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ในระดั บ ที่ ส ามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) และอั ต ราเงิ น จ่ า ยผู้ ถื อ หน่ ว ยของทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ที่ลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้ าเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นประเภททรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ดังที่แสดงใน
ตารางด้ านล่าง
ตารางแสดงอัต ราผลตอบแทนของตราสารหนีป้ ระเภทต่ าง ๆ ณ วัน ที่ 15 สิงหาคม 2560
ประเภท

อายุ 20 ปี
(ร้ อ ยละ)

อายุ 25 ปี
(ร้ อ ยละ)

อายุ 30 ปี
(ร้ อ ยละ)

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ AA)

4.59

4.97

4.91

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ AA-)

4.64

5.03

4.97

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ A+)

4.77

5.17

5.11

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ A)

4.94

5.35

5.30

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ BBB+)

6.39

6.83

6.80

ที่ม า: Thai BMA และ Bloomberg ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงอัต ราเงิน จ่ ายผู้ถ ือ หน่ ว ยและอัต ราผลตอบแทนสุท ธิข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุน ในอสังหาริม ทรัพ ย์ แ ละ
กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ประเภทศูน ย์ ก ารค้ า ณ วัน ที่ 15 สิงหาคม 2560
อัต ราผล
อายุ
อัต ราเงิน กู้
เงิน จ่ ายผู้ถ อื
อัต ราเงิน
ตอบ
สัญญาเช่ า
ต่ อ
ราคา
หน่ ว ยต่ อ
จ่ ายผู้ถ อื
แทนสุท ธิ
คงเหลือ
ทรั พ ย์ ส นิ
หน่ ว ย
หน่ ว ย
หน่ ว ย
(2)
(3)
(ร้ อ ยละ)
(ปี )
รวม
(บาท)
(บาท) (1)
(ร้ อ ยละ)
(ร้ อ ยละ) (6)
กองทรัส ต์ แ ละกองทุน รวมที่ล งทุน ในกรรมสิท ธิ์แ ละสิท ธิก ารเช่ า (Freehold & Leasehold)
TLGF

0.8558

16.8

5.09

n.a. (4)

n.a. (4)

8.4

3.07

25.9

0.0

กองทรัส ต์ แ ละกองทุน รวมที่ล งทุน ในสิท ธิก ารเช่ า 100 % (Leasehold)
CRYSTAL

0.7768

11.2

6.94

ส่วนที่ 1 หน้ า 16

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อัต ราผล
ตอบ
แทนสุท ธิ
(ร้ อ ยละ) (2)

อายุ
อัต ราเงิน กู้
สัญญาเช่ า
ต่ อ
คงเหลือ
ทรั พ ย์ ส นิ
(3)
(ปี )
รวม
(ร้ อ ยละ) (6)

เงิน จ่ ายผู้ถ อื
หน่ ว ยต่ อ
หน่ ว ย
(บาท) (1)

ราคา
หน่ ว ย
(บาท)

อัต ราเงิน
จ่ ายผู้ถ อื
หน่ ว ย
(ร้ อ ยละ)

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
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

1.1643

18.5

6.29

3.34

33.9

5.6

6.49

2.69

9.05

5.73

30.1(5)

33.8

ค่ าเฉลี่ยผลตอบแทน
CPNREIT
(หลังการแปลงสภาพและ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

1.6750

18.5

ที่ม า: SETSMART และ Bloomberg ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ:
(1)
สํา หรั บระยะเวลา 12 เดื อ นสิน้ สุดวัน ที่ 15 สิงหาคม 2560 ยกเว้ น สํ าหรั บ กองทรั ส ต์ CPNREIT ซึ่งอ้ างอิ งจากข้ อ มูลทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมติ
(2)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ อัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วย หักการคืนเงินต้ นแบบเส้ นตรง
(3)
เฉลี่ยตามมูลค่าประเมิน ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ล่าสุด ทัง้ นี ้ การคํานวณอายุสัญ ญาเช่าคงเหลือคํานวณโดย
กําหนดให้ ทรัพย์สนิ ที่มีกรรมสิทธิ์ (Freehold) มีอายุเท่ากับ 100 ปี
(4)
ไม่สามารถคํานวณอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ เนื่องจาก TLGF มีการลงทุนทังในกรรมสิ
้
ทธิ์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินของ TLGF ไม่ได้ ระบุแยกมูลค่าของทรัพย์สนิ แต่ละประเภท
(5)
ประมาณอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(6)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ยกเว้ น TLGF ซึง่ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ CPNREIT ซึง่ เป็ นประมาณการ
สําหรับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

นอกจากนี ้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน และผู้จัด การกองทรั ส ต์ เห็ น ว่ามูล ค่ าลงทุน ดัง กล่ าวเป็ น มูล ค่ า ที่ เหมาะสม
เนื่องจากเหตุผลเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
1.

ประมาณการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution per Unit หรื อ DPU) ที่ คาดว่าผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้ รับจากกองทรัสต์ CPNREIT อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติที่ทํา
การตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ ยวกับ
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อนาคตโดยผู้สอบบัญ ชี ที่ได้ รับอนุญ าตจากสํานักงาน ก.ล.ต. สํ าหรั บ กรณี ก่อนและหลังที่ ก องทรัส ต์
CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เดิ ม จะได้ รั บ เงิ น จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนต่ อ หน่ ว ยในอัต ราที่ ม ากขึ น้ หลัง จาก
กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เมื่อเทียบกับประมาณการจ่ายส่วน
แบ่งกําไร (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่คาด
ว่าจะได้ รับหากกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 โดยเพิ่มขึ ้นประมาณ 0.3031 บาทต่อหน่วย
2.

การแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะทําให้ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความมั่นคงเพิ่มขึ ้นผ่านการกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และช่ ว ยลดการพึ่ง พาแหล่ ง รายได้ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT จากทรั พ ย์ สิ น ใด
ทรัพย์สินหนึ่ง (Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์
CPNREIT และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีทําเลที่ตั ้งที่แตกต่างกัน

ผลการดําเนิน งานที่ผ่ านมาของทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1
งวด 6 เดือ น
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
30 มิถ ุน ายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560
โครงการเซ็น ทรัล เฟสติวัล พัท ยา บีช
รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์
(ล้ านบาท)

513.49

565.77

572.36

565.62

574.55

308.34

รายได้ สทุ ธิจาก
อสังหาริ มทรัพย์
(ล้ านบาท)

483.99

535.19

544.68

542.78

553.22

283.33

พื ้นที่ให้ เช่า (ตารางเมตร)

29,192

29,143

29,335

29,404

29,404

29,404

อัตราการเช่าพื ้นที่

99.68%

95.74%

98.20%

98.62%

98.45%

97.37%

1,210

1,250

1,370

1,410

1,480

1,530

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
(ล้ านบาท)

554.98

715.17

754.30

793.07

803.65

470.66

กําไรก่อนค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี ้ย

167.61

244.75

271.40

286.26

306.93

173.81

อัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ย
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
โรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
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งวด 6 เดือ น
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
30 มิถ ุน ายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560
และภาษีเงินได้ หักเงิน
สํารองสําหรับการซ่อมแซม
ปรับปรุง (FF&E Reserve
Deduction) ตามที่ระบุใน
สัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม
(ล้ านบาท)
จํานวนห้ องพัก (ห้ อง)

302

302

302

302

302

302

อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย
(ร้ อยละของจํานวนห้ อง
ทังหมด)
้

72.59%

86.64%

83.18%

88.98%

89.13%

91.60%

อัตราค่าห้ องพักเฉลี่ย
(บาทต่อคืน)

4,543

4,972

5,458

5,494

5,586

6,487

1.2.3

การจัด หาประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ ส ิน ที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุน

กองทรัสต์ CPNREIT จะนําทรัพย์ สินที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ไปจัดหาประโยชน์ และจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว ดังนี ้
1.2.3.1 ทรั พ ย์ ส ิน ที่โ อนจากกองทุน รวม CPNRF มายังกองทรั ส ต์ CPNREIT และทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม
ครั ง้ ที่ 1 ซึ่งเป็ นทรั พ ย์ ส ิน ประเภทศูน ย์ ก ารค้ าและอาคารสํานัก งาน
กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานที่
ลงทุนดังกล่าว โดยการนําพื ้นที่ของทรัพย์สินออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า รวมถึงการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่าพืน้ ที่ โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN ให้ ทําหน้ าที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินใน
ส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน ทังนี
้ ้ จากรู ปแบบการจัดหาประโยชน์ดงั ที่กล่าวไปแล้ ว รายได้ หลักที่กองทรัสต์
CPNREIT จะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน จะเป็ นรายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่าพื ้นที่ ซึ่งเกิดจากการนําพื ้นที่ของทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานที่
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ออกให้ เช่าและให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่าพื ้นที่ โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะคิดค่าเช่า
และค่าบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่าพื ้นที่ ตามขนาด ที่ตั ้งของพื ้นที่เช่า รู ปแบบการเช่า ระยะเวลาที่เช่า และประเภท
ธุรกิจของผู้เช่า
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1.2.3.2 ทรัพ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1 ในส่ วนที่เ ป็ นโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น หลัก ส่ ว นที่ เป็ น โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ภายหลัง จากที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ได้ เข้ า ลงทุน ใน
ทรัพย์สินส่วนนี ้แล้ ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้ เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา) แก่ ซีพีเอ็น
พัท ยา โฮเทล ซึ่งเป็ น บริ ษั ทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพี เอ็น พัท ยา โฮเทล จะยังคงแต่ งตัง้ กลุ่ม ฮิ ล ตัน ซึ่งเป็ น
เครื อ ข่ ายการบริ ห ารโรงแรมในระดับ นานาชาติ ตามเงื่อ นไขสัญ ญาบริ ห ารโรงแรมที่ มี อ ยู่ในปั จ จุบัน ให้ ทําหน้ าที่ เป็ น
ผู้บ ริ หารโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม โดยกองทรัส ต์ CPNREIT จะได้ รับประโยชน์ ในรู ปของค่าเช่าคงที่ (Fixed
Rent) และค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent) จากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2
ข้ อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์” )
1.3

การกู้ยมื เงิน

การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะใช้ แหล่งเงินทุนทั ้งหมดจากการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงิน (“ผู้ใ ห้ ก้ ู”) ซึ่งข้ อเสนอเบื ้องต้ นที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับจะเป็ น
วงเงินกู้ยืมที่มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ โดยมีมูลค่าไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์ สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิน้ วันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่จะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ ง
อสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา พระราม 3) เพื่ อใช้ สําหรั บการลงทุนในทรั พย์ สินที่จ ะลงทุนเพิ่ มเติมครัง้ ที่ 1
นอกจากนี ้ การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ สําหรับการรี ไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ของกองทุนรวม CPNRF
ที่ มี อ ยู่ในปั จ จุบัน ซึ่ง จะถูก โอนไปเป็ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT และเพื่ อ ใช้ เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุน สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ งหรื อ
ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยข้ อกําหนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่
กําหนดในสัญญากู้ยืมเงินระยะสั ้นระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ให้ ก้ ู โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญดังต่อไปนี ้
ประเภทสิน เชื่อ

เงินกู้ยืมระยะสั ้น

ผู้ใ ห้ ก้ ู

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ เ กี่ ยวโยงกั บ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี

วัต ถุป ระสงค์

สิน เชื่ อเพื่ อการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิน และเพื่ อ สินเชื่อเพื่อนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ยืม
การปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับเดิม (Refinance)
ของกองทรัสต์ CPNREIT (2)

วงเงิน กู้ร วมทัง้ หมด

ไม่เกิน 14,150 ล้ านบาท

ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท

โดยจํ า นวนเงิ น กู้ ยื ม ทัง้ หมดจะมี สัด ส่ วนประมาณร้ อยละ 34 ของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ ้นวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่
จะรั บ โอนจากการแปลงสภาพกองทุ น รวม CPNRF และเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น
เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 รวมถึงเงินกู้ยืม สําหรั บโครงการปรับ ปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรั ล
พลาซา พระราม 3)
ส่วนที่ 1 หน้ า 20

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อัต ราดอกเบีย้

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

อัตราดอกเบี ้ยคงที่
ไม่เกินร้ อยละ 2.40% ต่อปี

อายุส ัญญาเงิน กู้

ไม่เกิน 2 ปี นบั จากวันที่เบิกเงินกู้

ไม่เกิน 1 ปี นบั จากวันที่เบิกเงินกู้

หลัก ประกัน เงิน กู้

ไม่มีหลักประกัน

การชําระคืน เงิน ต้ น

ชําระคืนทั ้งจํานวน ณ วันครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้

หมายเหตุ:
(1)
BIBOR คือ Bangkok Interbank Offered Rate
(2)
รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1เป็ นต้ น

ทั ้งนี ้ เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการชําระคืนวงเงินกู้ยืมระยะสั ้น (Refinance) กองทรัสต์ CPNREIT จะมี
การเข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติมในวันเดียวกับวันที่เข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั ้น ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้
ประเภทสิน เชื่อ

เงินกู้ยืมระยะยาว

ผู้ใ ห้ ก้ ู

ธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั บ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี

วัต ถุป ระสงค์

สินเชื่อเพื่อนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ยืมระยะสัน้ ฉบับเดิม (Refinance) ของกองทรัสต์
CPNREIT

วงเงิน กู้ร วมทัง้ หมด

ไม่เกิน 7,125 ล้ านบาท

ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท

ระยะเวลาเบิก เงิน กู้

2 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้

1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้

อัต ราดอกเบีย้ (1)

อั ต ราด อ กเบี ้ย ล อ ย ตั ว ไม่ เกิ น MLR - ปี ที่ 1-3:
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ไม่เกิน 3.50%
2.00%
ปี ที่ 4-10:
อัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ไม่เกิน MLR - 2.00%

อายุส ัญญาเงิน กู้

ไม่เกิน 16 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ไม่เกิน 11 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้ยืม
ระยะยาว
กู้ยืมระยะยาว

หลัก ประกัน เงิน กู้

ไม่มีหลักประกัน

การชําระคืน เงิน ต้ น

ทยอยชําระคืนภายในระยะเวลาเงินกู้ยืม (2)

หมายเหตุ:
(1)
MLR คือ Minimum Lending Rate ของธนาคารพาณิชย์อ้างอิงที่เสนอโดยผู้ให้ ก้ ู

ส่วนที่ 1 หน้ า 21

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(2)

ในกรณีที่มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินสํารองเพื่อนํามาชําระ
หนีเ้ งินกู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ ผ่านทางแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

ในการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และสภาวะตลาดเงินตลาดทุน

ส่วนที่ 1 หน้ า 22

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.4

ประมาณการงบกําไรขาดทุ น และงบประกอบรายละเอี ย ดรายได้ จ ากการลงทุน สุ ท ธิต ามสมมติฐ าน
สําหรั บ ช่ วงเวลาประมาณการตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
(หน่ วย: พันบาท)
ทรั พ ย์ ส ิน ที่มีอ ยู่ ทรั พ ย์ ส ิน ที่ม ีอ ยู่ ทรัพ ย์ ส ิน ทัง้ หมดหลัง
เดิม ภายใต้
เดิม ภายใต้
การลงทุน เพิ่ม เติม
กองทุน รวม
กองทรั ส ต์
ภายใต้ ก องทรั ส ต์
(1)
(2)
CPNRF
CPNREIT
CPNREIT (3)

รายได้ จากการลงทุน
ศูน ย์ ก ารค้ าและอาคารสํานัก งาน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ

3,922,605

3,922,605

4,563,765

208,384

208,384

238,385

4,130,989

4,130,989

4,802,150

ค่าเช่าคงที่

-

-

217,436

ค่าเช่าแปรผัน

-

-

77,096

รวมรายได้ – โรงแรม

-

-

294,532

4,130,989

4,130,989

5,096,682

ดอกเบี ้ยรับ

6,753

5,961

7,553

รวมรายได้

4,137,742

4,136,950

5,104,235

(234,843)

(234,843)

(263,088)

(48,890)

(142,329)

(181,952)

(381,812)

(380,591)

(461,860)

-

(20)

(93)

ต้ นทุนการเงิน

(103,204)

(78,239)

(415,115)

รวมค่ าใช้ จ่ าย

(768,749)

(836,022)

(1,322,108)

รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิก่ อ นปรั บ ปรุ ง

3,368,993

3,300,928

3,782,127

รายได้ อื่น (4)
รายรายได้ – ศูน ย์ ก ารค้ าและอาคารสํานัก งาน
โรงแรม

รวมรายได้ ข ัน้ ต้ น

ค่ าใช้ จ่ ายของกองทุน รวม/กองทรั สต์
ค่าใช้ จ่ายบริหารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน/กองทรัสต์และค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จําหน่าย

บวก:

สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจําหน่ายค่าใช้ จา่ ย ในการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

-

20

93

หัก :

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การที่มิได้ รับชําระเป็ น
เงินสดจริง

-

-

(7,436)

3,368,993

3,300,948

3,774,784

90.1

98.7

98.2

เงิน สดสุท ธิท่ สี ามารถนํามาจ่ ายส่ วนแบ่ งกําไร/ประโยชน์ ต อบแทน
ประมาณการอัตราการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทน (ร้ อยละ)

ส่วนที่ 1 หน้ า 23

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(หน่ วย: พันบาท)
ทรั พ ย์ ส ิน ที่มีอ ยู่ ทรั พ ย์ ส ิน ที่ม ีอ ยู่ ทรัพ ย์ ส ิน ทัง้ หมดหลัง
เดิม ภายใต้
เดิม ภายใต้
การลงทุน เพิ่ม เติม
กองทุน รวม
กองทรั ส ต์
ภายใต้ ก องทรั ส ต์
(1)
(2)
CPNRF
CPNREIT
CPNREIT (3)
จํานวนลงทุน/หน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)

2,212

2,212

2,212

3,035,355

3,259,638

3,705,844

1.3719

1.4733

1.6750

7.42

7.96

9.05

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (บาท)

0.7279

0.7739

1.0602

ประมาณการเงินลดทุนแบบเส้ นตรง (บาท) (7) (8)

0.6440

0.6994

0.6148

ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุน (บาท)

1.3719

1.4733

1.6750

ประมาณการจ่ ายส่ วนแบ่ งกําไร/ประโยชน์ ต อบแทน (5)
ส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
อัตราผลตอบแทนสําหรับผู้ถือหน่วย (ร้ อยละ) (6)
ในกรณีท่กี องทรั ส ต์ CPNREIT มีก ารรับ รู้ผ ลขาดทุน ที่ย ังไม่ เ กิด ขึน้
(Unrealized Loss) จากการด้ อ ยค่ าของสิท ธิก ารเช่ าแบบเส้ น ตรง

หมายเหตุ:
(1)
ประมาณการผลประกอบการของกองทุนรวม CPNRF จากการลงทุนในทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(2)
ประมาณการผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลังการแปลงสภาพและรับโอนทรัพย์สนิ ที่มีอยูเ่ ดิมจากกองทุนรวม CPNRF
(3)
ประมาณการผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลังการแปลงสภาพ และรับโอนทรัพย์สนิ ที่มีอยู่เดิมจากกองทุนรวม CPNRF
รวมทังลงทุ
้ นในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะเริ่มรวมผลประกอบการจากทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 ไว้ ในประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน ตั ้งแต่วนั ที่กองทรัสต์
CPNREIT ได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ ว ซึ่งตามสมมติฐานกําหนดให้ เป็ นวันที่ 1 มกราคม 2561
(4)
รวมรายได้ จากค่าเบี ้ยประกันและภาษี โรงเรื อนที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ
(5)
ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561
(6)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคาหน่วยละ 18.5 บาท
(7)
บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 1 มกราคม 2561
(8)
ในกรณี ที่ราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ ้นงวดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ลดลง และมีการรับรู้ ผลขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจริ ง (Unrealized Loss) จากการด้ อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้ มลู ค่าการด้ อยค่าเท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิการ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิ ้นรอบบัญชีจะขึ ้นอยู่กับราคาประเมินที่
เช่าที่โดยปกติตดั จ่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
จัดทํ าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งการคํานวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยที่เกี่ ยวข้ องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและ
เติบโตของรายได้ คา่ เช่า อัตราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ มลู ค่าสิทธิการเช่าที่คํานวณได้ เพิ่มสูงขึ ้น เท่าเดิม หรื อลดลง
ดังนัน้ การคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็ นจํานวนเท่ากัน
ตามอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือเฉลี่ยตามมูลค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินล่าสุด) จึงเป็ นการแสดงตัวอย่างผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ ้นในกรณีที่มลู ค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงแบบเส้ นตรงหรื อในอัตราที่เท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่า
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1.5

ประมาณค่ าใช้ จ่ ายที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์
ประมาณการค่ าใช้ จ่ าย (ไม่ ร วมภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม )

มูล ค่ า (ล้ านบาท)

ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

- (1)

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลของสํานักงาน ก.ล.ต.

- (2)

ค่าธรรมเนี ยมการยื่ นคําขอให้ รับ หน่วยทรั สต์ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบี ยนของ
ตลาดหลักทรัพย์

0.05

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของตลาดหลักทรัพย์

- (3)

ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ประมาณ (4)

270.82

รวมค่ าใช้ จ่ ายในการเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ ท งั ้ หมดประมาณ

270.87

หมายเหตุ :
(1)
ได้ รับยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 8/2559 เรื่ อง การยกเว้ นค่าธรรมเนียม
คําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
(2)
ได้ รับยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สบ. 28/2547 ข้ อ 4(7) เรื่ อง การกําหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้ อ 8/2 วรรคหนึ่ง (1) ในส่วนที่เป็ นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ตอ่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่แปลงสภาพ ทังนี
้ ้ เฉพาะแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่น
อย่างช้ าภายในวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
(3)
ได้ รับยกเว้ นตามหนังสือเวียนบริ ษัทจดทะเบียนที่ บจ.(ว) 16/2559 เรื่ อง การปรับปรุ งเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูลกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(4)
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด หาเงิ น กู้ ค่ า ธรรมเนี ย มการซื อ้ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีทางนิติกรรมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมบริ ษัทประเมินทรัพย์สนิ เป็ นต้ น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ อาทิ
เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการ
จัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ ค่ า พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ชี ช้ วน ใบจองซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ และเอกสารอื่ น ๆ ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ประชาสัมพันธ์การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น ซึง่ ทางผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว

1.6

ค่ าธรรมเนีย มและค่ าใช้ จ่ ายหลัก ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายหลักที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT มีรายละเอียด ดังนี ้

ค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่ ายที่เ รี ยกเก็บ
จากกองทรั ส ต์
CPNREIT
ค่าธรรมเนียมของ
ผู้จดั การกองทรัสต์

เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้
ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวม แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่น้อยกว่า 15 ล้ านบาทต่อปี
ในปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิ่มร้ อยละ 3 ต่อปี
ส่วนที่ 1 หน้ า 25

เพดาน
(% ต่ อ มูล ค่ าทรั พ ย์ ส ิน
สุท ธิข องกองทรัส ต์
CPNREIT (1))

รอบและ
ระยะเวลา
ที่เ รี ยกเก็บ

1.00%

รายเดือน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่ ายที่เ รี ยกเก็บ
จากกองทรั ส ต์
CPNREIT

เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

เพดาน
(% ต่ อ มูล ค่ าทรั พ ย์ ส ิน
สุท ธิข องกองทรัส ต์
CPNREIT (1))

รอบและ
ระยะเวลา
ที่เ รี ยกเก็บ

(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรื อ
ภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน)
ค่าธรรมเนียมทรัสตี

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวม แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาทต่อปี
ทั ้งนี ้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
รวมหรื อค่าธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าลงทุนและได้
พิจารณาเข้ าลงทุน เนื่องจากการรับหน้ าที่เป็ น
ผู้จดั การกองทุนรวม หรื อผู้ออกตราสารดังกล่าว
โดยทรัสตี
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน)

1.00%

รายเดือน

ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน

ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

1.00%

รายเดือน

ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริ มทรัพย์

รายละเอียดตามปรากฎในส่วนที่ 2 ข้ อ 12
"อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รี ยกเก็บ
จากกองทรัสต์”

4.00%

รายเดือน

ค่าใช้ จ่ายในการดูแล
และรักษาสภาพ
อสังหาริ มทรัพย์

ตามที่จ่ายจริ ง

1.00%

เมื่อเกิด
รายการ

ค่าเบี ้ยประกันภัย

ตามที่จ่ายจริ ง

1.00%

รายปี

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด (2)
(รายละเอียดค่าใช้ จ่าย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด (3) หรือ ตามที่
จ่ายจริ ง
อื่น ๆ เป็ นไปตามที่
ปรากฎในส่วนที่ 2 ข้ อ
12 "อัตราค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายทีเ่ รี ยกเก็บ
จากกองทรัสต์”

2.00%

เมื่อเกิด
รายการ

รวมค่ าธรรมเนีย มและค่ าใช้ จ่ าย

11.00%
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หมายเหตุ:
(1)
สําหรับปี 2561 โดยอ้ างอิงประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยสําหรับการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ระหว่าง 1 มกราคม
2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
(2)
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3)
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.7

สรุ ป ผลการดําเนิน งานและฐานะทางการเงิน ของกองทุน รวม CPNRF

งบกําไรขาดทุน

งบกําไรขาดทุน
(หน่ ว ย: ล้ านบาท)

งวด 6 เดือ น งวด 6 เดือ น
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
30 มิถ ุน ายน 30 มิถ ุน ายน
2557
2558
2559
2559
2560
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ)
(สอบทาน) (สอบทาน)

รายได้ จ ากการลงทุน
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ

3,185.14

3,037.59

3,425.15

1,675.73

1,696.38

ดอกเบี ้ยรับ

12.91

6.78

6.12

2.62

1.57

รายได้ อื่น (1)

111.36

91.25

99.45

52.61

57.76

รวมรายได้

3,309.41

3,135.62

3,530.72

1,730.96

1,755.71

371.78

425.12

399.37

195.65

201.17

29.30

33.80

35.17

17.37

17.10

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

4.00

4.61

4.80

2.37

2.33

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2.66

3.07

3.20

1.58

1.56

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

0.65

0.59

0.62

0.31

0.34

ต้ นทุนเช่าและบริการ

121.17

123.87

119.57

58.12

66.24

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

39.95

49.48

64.80

36.56

34.50

0.08

0.04

0.04

0.02

0.02

56.26

73.25

72.36

36.08

35.18

625.85

713.83

699.94

348.06

358.44

2,683.56

2,421.79

2,830.78

1,382.90

1,397.27

ค่ าใช้ จ่ าย
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่ าย
รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ

หมายเหตุ:
(1)
รวมรายได้ จากค่าเบี ้ยประกันและภาษีโรงเรื อนที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ
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งบดุล
งบดุล
(หน่ วย: ล้ านบาท)

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

สิน ทรัพ ย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่า
ยุติธรรม

29,919.94

31,790.00

32,309.00

32,402.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

527.75

385.54

662.90

896.95

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

303.55

431.15

464.64

236.49

ลูกหนี ้ค่าเช่าและบริการ

156.95

110.59

88.64

107.73

0.65

0.35

0.29

0.16

82.51

66.30

78.36

54.30

30,991.34

32,783.93

33,603.83

33,697.63

26.78

23.52

7.07

23.26

เงินมัดจํารับล่วงหน้ า

994.39

1,033.60

1,138.03

1,142.41

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

115.93

333.30

379.56

346.88

63.16

53.53

48.34

73.20

1,955.00

1,936.44

1,874.56

1,831.25

หนี ้สินอื่น

145.88

161.33

163.66

176.24

รวมหนีส้ นิ

3,301.14

3,541.72

3,611.22

3,593.24

27,690.20

29,242.21

29,992.61

30,104.39

ดอกเบี ้ยค้ างรับ
สินทรัพย์อนื่
รวมสิน ทรั พ ย์
หนีส้ ิน
เจ้ าหนี ้อื่น

รายได้ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว

สิน ทรัพ ย์ ส ุท ธิ

คําอธิบ ายและวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิ น งานของกองทุ น รวม CPNRF สําหรั บ ปี 2557-2559 และสําหรั บ งวด 6
เดือ นสิน้ สุด วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560
รายได้
สําหรับปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ รวมจํานวน 3,309.41, 3,135.62 และ 3,530.72
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2559 รายได้ รวมประกอบด้ วยรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ (คิดเป็ นร้ อยละ 97.00 ของรายได้
รวม) ดอกเบี ้ยรับ (คิดเป็ นร้ อยละ 0.17 ของรายได้ รวม) และรายได้ อื่น (คิดเป็ นร้ อยละ 2.83 ของรายได้ รวม) ในปี 2558
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รายได้ รวมลดลงจากปี 2557 เป็ นจํานวน 173.79 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการที่รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การลดลงจาก
3,185.14 ล้ านบาท ในปี 2557 เหลือ 3,037.59 ล้ านบาท ในปี 2558 เนื่ องจากโครงการเซ็นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ส่วน
ศูนย์การค้ า ได้ ทยอยปิ ดปรับปรุ งตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื ้นที่และรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
ลดลง ทั ้งนี ้ การปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ส่วนศูนย์การค้ า ได้ แล้ วเสร็ จในเดือนพฤษภาคม 2559 ส่งผลให้
รายได้ รวมในปี 2559 เพิ่มขึ ้น 395.10 ล้ านบาท เป็ น 3,530.72 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากอัตราการเช่าพื ้นที่และรายได้ ค่า
เช่าและค่าบริ การที่เพิ่มขึ ้น
สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้ รวมของกองทุนรวม CPNRF เท่ากับ 1,755.71 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึ่งกองทุนรวม CPNRF มี รายได้ รวมทัง้ สิน้ 1,730.96 ล้ านบาท โดยมี สาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การจาก 1,675.73 ล้ านบาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็ น 1,696.38 ล้ านบาท
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
ต้ น ทุน และค่ าใช้ จ่ าย
ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุ น รวม CPNRF มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 625.85, 713.83 และ 699.94 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึ่งค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2559 ประกอบด้ วยค่าธรรมเนี ยมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (คิดเป็ นร้ อยละ 57.06 ของ
ค่าใช้ จ่ายรวม) ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ (คิดเป็ นร้ อยละ 17.08 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ต้ นทุนทางการเงิน (คิดเป็ นร้ อยละ
10.34 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (คิดเป็ นร้ อยละ 9.26 ของค่าใช้ จ่ายรวม) และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.26 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายรวมเพิ่มขึ ้น 87.98 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 14.06) จากปี ก่อนหน้ า
เป็ น 713.83 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการ
จัดหาผู้เช่าที่เพิ่มขึ ้นจากสัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่ และการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม CPNRF ลดลง 13.89 ล้ านบาท (หรื อลดลงร้ อยละ 1.95) จากปี ก่อนหน้ าเป็ น 699.94 ล้ านบาท
โดยสาเหตุหลักที่ทําให้ คา่ ใช้ จ่ายรวมลดลงมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการ
ลดลงของค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า
สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ค่าใช้ จ่ายรวมมีจํานวน 358.44 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10.38 ล้ านบาท จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์และต้ นทุนค่าเช่าและ
ค่าบริ การ ตามรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ค่าใช้ จ่ายทังสองส่
้
วนดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 56.12 และ 18.48 ของ
ค่าใช้ จา่ ยรวมสําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ
ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จ ากการลงทุนสุทธิ จํานวน 2,683.56, 2,421.79 และ
2,830.78 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลงร้ อยละ 9.75 ในปี 2558 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.89 ในปี 2559 โดยความผันผวน
ของรายได้ จากการลงทุ น สุท ธิ ในปี 2557-2559 มี ส าเหตุ จ ากการเปลี่ ย นแปลงของรายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารและ
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิจํานวน 1,397.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 14.37 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
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2.

สรุ ป ปั จจัยความเสี่ยง

2.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กองทรั ส ต์ CPNREIT หรือ การดําเนิน งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT
-

-

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริ มทรัพย์
ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่สงู ขึ ้นและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต
ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ่ง ขึน้ อยู่กับ ความสามารถของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
กองทรัสต์ CPNREIT ต้ องพึ่งพาบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนิ นการจัดหา
ประโยชน์และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์
ความเสี่ยงจากการที่สญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรมอาจจะไม่ได้ รับการต่อออกไป เมื่อครบกําหนดอายุ หรือแม้
จะมีการต่อสัญญาออกไป ข้ อกําหนดและเงื่อนไขภายใต้ สญ
ั ญาฉบับที่จะต่อออกไป อาจไม่ดีและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจเหมือนเดิม
ความเสี่ยงจากการลดลงของนักท่องเที่ยวซึง่ จะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโรงแรม
ความเสี่ยงเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
รายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรม ขึ ้นอยู่กบั ฐานะการเงินของผู้เช่าช่วง
ั ญาเช่าช่วงเมื่อสัญญาสิ ้นสุดลง
ทรัพย์สินและการตัดสินใจต่ออายุสญ
ความเสี่ยงจากการเลื่อนชําระค่าเช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่าอันเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั อันมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมได้ ในอนาคต
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่าพื ้นที่ในศูนย์ การค้ าและอาคาร
สํานักงาน
ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นเมื่อต้ องมีการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสี่ ย งจากการที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ มี สิ ท ธิ บ นพื น้ ที่ ข องห้ างสรรพสิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล ภายใน
ศูนย์การค้ าบางแห่งที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่
ความเสี่ยงอันเป็ นผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุน
ความเสี่ยงจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ย งจากการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาของผู้ ให้ เช่ า ช่ ว งสิ ท ธิ ในที่ ดิ น และการเช่ า สิ่ ง ปลูก สร้ างใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
ความเสี่ ย งจากการอาจไม่ ได้ รับ การต่ อสัญ ญาเช่ าศูน ย์ ก ารค้ า เซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3 ในปี ที่ 30
และปี ที่ 60
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ ลงทุนในที่ดินสําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน
พัทยา
ความเสี่ยงจากการลงทุนในพื ้นที่ที่เช่าช่วงในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงิน
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2.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ความสามารถในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ ส ิน ที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
-

2.3

ความเสี่ยงจากกรณีการถูกเวนคืนที่ดิน
อสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ก องทรั สต์ CPNREIT ลงทุน อยู่ภ ายใต้ บังคับ ของหลัก เกณฑ์ ท างกฎหมายเกี่ ย วกับ
สิ่งแวดล้ อม โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มี
ค่าใช้ จา่ ยและภาระความรับผิดหลายด้ าน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม
ความเสี่ยงจากการประกันภัย
อสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ถื อ ครองนัน้ อาจมี ค่าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกับอสังหาริ ม ทรั พ ย์ รวมทัง้
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพ ย์ โ ดยกองทรั ส ต์ CPNREIT
-

-

2.4

ความเสี่ยงจากการที่ผ้ ูเช่าพืน้ ที่ในทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนจะไม่ให้ ความยินยอมในการ
เปลี่ยนตัวคูส่ ญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื ้นที่เดิมเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสี่ยงจากการที่ CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอาํ นาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์
ความเสี่ยงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และกลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา
ความเสี่ยงจากการที่ CENTEL ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับ CPN มีการบริ หารโรงแรมในพื ้นที่
ใกล้ เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้ อมูลก่อนเข้ าลงทุน
กําไรขั ้นต้ นที่ได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับ
ผลกระทบทางลบจากหลายปั จจัย
มูล ค่ า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุน ตามการประเมิ น ค่ า โดยบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สินไม่ได้ เป็ นเครื่ องแสดงมูลค่าที่แท้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าราคา
ขายของอสังหาริ มทรัพย์นนจะเป็
ั้
นไปตามที่ประเมิน ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
สมมติฐานในประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ สุทธิ ของการลงทุนตาม
สมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึ ้นอยู่กบั ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องและการแข่งขัน ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลประกอบการที่แท้ จริ งแตกต่างจากที่ประมาณการ
ไว้ อย่างมีนยั สําคัญและอาจส่งผลต่อมูลค่าที่ได้ ลงทุนในกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ความเสี่ยงที่เ กี่ยวกับ การลงทุน ในหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรัส ต์ CPNREIT โดยผู้ล งทุน
-

ความเสี่ยงจากการที่แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์แล้ วแต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้
ความเสี่ยงจากการที่ตลาดด้ านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใน
ประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้ างใหม่
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-

กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นกองทรัสต์ที่อยู่ระหว่างการก่อตั ้ง โดยยังไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตที่นัก
ลงทุนสามารถอ้ างอิงในการพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน
การเปลีย่ นแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ราคาหน่วยทรัสต์อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังการเสนอขาย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT อาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริ งที่กองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับ
หากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทังหมดหรื
้
อมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
ความเสี่ยงด้ านภาษีและค่าธรรมเนียม
ความเสี่ยงของกองทรัสต์ CPNREIT จากการกระจุกตัวการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
ความเสี่ ย งจากการใช้ มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT ในการกํ า หนดราคาซื อ้ ขาย
หน่วยทรัสต์
ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ CPNREIT อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าได้ ลา่ ช้ า
เงินคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะน้ อยกว่าจํานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ ลงทุน
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ส่ วนที่ 2
ข้ อ มูล เกี่ยวกับ กองทรั ส ต์ CPNREIT
บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วัน กรุ งเทพมหานคร เลขทะเบียนบริ ษัท 0105560104638 ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท จํานวนทั ้งสิ ้น 2,212,476,700 หน่วย เพื่อแลกกับหน่วยลงทุนกองทุนรวม
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท จํ านวนทัง้ สิน้ 2,212,476,700 หน่วย ซึ่งต่อไปเมื่ อมี การเลิกกองทุนรวม
CPNRF หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้ แก่กองทุนรวม CPNRF ข้ างต้ น จะถูกจ่ายคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวม
CPNRF ตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (“Swap
Ratio”) 1 ต่อ 1 ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยของกองทุนรวม CPNRF ครัง้ ที่ 1/2560
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1.

ปั จ จัยความเสี่ยง

การลงทุนในหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ CPNREIT มี ความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิ จารณารายละเอียดที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยความเสี่ยงดังรายละเอียดข้ างท้ ายนี ้ก่อนตัดสินใจลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT
ข้ อ ความดัง ต่ อ ไปนี แ้ สดงถึ ง ปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ มี นัย สํ า คัญ บางประการอัน อาจมี ผ ลกระทบต่ อ กองทรั ส ต์
CPNREIT หรื อมูลค่าหน่วยทรัสต์ และนอกจากปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว ยังอาจมีปัจจัยความ
เสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งผู้ก่อตั ้งทรั สต์ไม่อาจทราบได้ ในขณะนี ห้ รื อเป็ นความเสี่ยงที่ ผ้ ูก่อตั ้งทรั สต์ ได้ พิจารณาในขณะนีว้ ่าไม่เป็ น
สาระสําคัญ แต่ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงทังหลายที
้
่ปรากฏใน
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้และความเสี่ยงที่อาจมีขึ ้นในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงานและ
สถานะทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์
ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนี ้ เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์ ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
้ “อาจ” “ประมาณ” หรื อประมาณการ
ทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกี่ ยวกับผลประกอบการธุรกิ จ แผนการขยายธุรกิ จ แผนการปรั บ ปรุ ง
อสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิ จของกองทรัสต์
CPNREIT นโยบายของรัฐ เป็ นต้ น เป็ นการคาดการณ์ ถึ งเหตุก ารณ์ ในอนาคต อัน เป็ น ความเห็น ของผู้ก่อ ตัง้ ทรั สต์ ที่
ปรึ กษาทางการเงิน หรื อบุคคลใด ๆ มิได้ เป็ นการรับ รองความถูกต้ องของสมมติฐาน รวมถึงมิได้ เป็ นการรับรองผลการ
ประกอบการหรือเหตุการณ์ ในอนาคตดังกล่าว อีกทั ้งมิได้ เป็ นการรับประกัน และ/หรื อรับรองว่าผลการดําเนินงานจริ งที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตจะเป็ นไปตามประมาณการงบกําไรขาดทุน นอกจากนี ้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งกับการคาดการณ์
หรื อคาดคะเนอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ได้ ดําเนินการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์
CPNREIT และของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 โดยตรวจสอบหรื อ สอบทานข้ อ มูล ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (Due
Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้ าลงทุน โดยผู้ก่อตั ้งทรัสต์ได้ ศึกษารายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์ สิน รายงานทาง
วิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สิน ตลอดจนข้ อมูลและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ ทรัพย์ สินที่ โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติมครั ง้ ที่ 1 อย่าง
ละเอียด อย่างไรก็ดี การตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้ าลงทุนไม่มีความเสียหายหรื อชํารุ ดบกพร่องอันอาจทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุงหรื อซ่อมแซม
ในจํานวนที่สงู กว่าจํานวนที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ เนื่องจากความบกพร่ องบางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์ อาจจะตรวจ
พบได้ ยากหรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่ องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อ
ปั จจัยอืน่ ๆ ที่เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทั ้งผู้ประเมินราคา วิศวกร และที่ปรึกษากฎหมาย
นอกจากนี ้ รายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน และรายงานตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมายของทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั สต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน อาจมี ข้อ บกพร่ อ งหรื อ ไม่ ถูก ต้ อ งทัง้ หมดหรื อ
บางส่วน อันเนื่องมาจากความบกพร่ องของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนที่อาจตรวจสอบได้ ยากหรื อไม่
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สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนอาจมีลกั ษณะหรื อถูกนําไปใช้ ประโยชน์ในรู ปแบบ
ใดรู ปแบบหนึ่งที่เป็ นการขัดหรื อแย้ งกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยการตรวจสอบข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องไม่สามารถ
ครอบคลุมถึงได้ ซึง่ อาจส่งผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีคา่ ใช้ จ่ายหรื อความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้ อมูลในส่วนนีท้ ี่อ้างถึงหรื อเกี่ ยวข้ องกับรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อเศรษฐกิ จเป็ นข้ อมูลที่รวบรวมมาจาก
ข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยหรื อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาล หน่วยงานราชการหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื่น ๆ โดยที่ผ้ กู ่อตั ้งทรัสต์มิได้ ทํา
การตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควรคาดหวังที่จะได้ รับผลตอบแทน
ในระยะสั ้น นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กับมูลค่าของหน่วยทรัสต์ ในอนาคตอาจลดตํ่าลงหรื อสูงขึ ้น ผู้
ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน้ ผู้ท่ีประสงค์ จะซื ้อหน่วยทรัสต์จึงควรศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
1.1

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กองทรั ส ต์ CPNREIT หรือ การดําเนิน งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT

1.1.1

ความเสี่ย งจากความผัน ผวนทางเศรษฐกิจ อัน อาจมีผ ลกระทบต่ อ อสังหาริ ม ทรั พ ย์

อสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน อันได้ แก่ ศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม มีความ
เสี่ยงจากความผันผวนและการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ ทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนี ้ อสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยมหภาคอื่น ๆ เช่น ปั จจัยทางการเมือง การวางผังเมือง การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและพฤติกรรมของประชากร การได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจน
กรณีเกิดความไม่สงบภายในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อกําลังซื ้อ และ/หรื อปริ มาณผู้
มาจับจ่ายใช้ สอยภายในศูนย์ การค้ า และ/หรื อปริ มาณความต้ องการใช้ พื ้นที่ภายในอาคารสํานักงาน และ/หรื อจํานวน
นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้ บริ การภายในโรงแรม
เพื่ อ เป็ นการลดความเสี่ย งอัน เนื่อ งมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิ จรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย ใน
ระดับมหภาค ผู้จัดการกองทรัสต์จะวางแผนการจัดหาประโยชน์และการบริ หารทรัพย์ สินในส่วนที่เป็ นศูนย์ การค้ าและ
อาคารสํานักงาน โดยกําหนดแผนการจัดหาลูกค้ าผู้เช่าพื ้นที่ให้ มีฐานลูกค้ าที่ประกอบไปด้ วยลูกค้ าหลากหลายกลุม่ โดยใน
การจัดหาลูกค้ าผู้เช่าพื ้นที่ ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์จะเน้ นการเข้ าถึงลูกค้ าในหลากหลายธุรกิจ และ
มีการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ เช่าพื ้นที่ที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี โดยมี
ต้ นทุนการเช่าและการให้ บริ การในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า อันจะทําให้ ลกู ค้ าผู้เช่าพื ้นที่มีการ
ต่อสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการดําเนินงานของร้ านค้ า และมีมาตรการดูแล
ช่วยเหลือผู้เช่าร้ านค้ าที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนร่ วมกันกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่า
เพื่อพัฒนาแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ เข้ ามาจับจ่ายใช้ สอยและใช้ บริ การใน
ศูนย์การค้ า รวมทังให้
้ นโยบายแก่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการดูแลและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ร้ านค้ าอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อรับฟั งปั ญหา ข้ อเสนอแนะ ให้ คําปรึกษาและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการแข่งขัน
ของร้ านค้ าให้ เติบโตไปพร้ อมกับศูนย์การค้ าในระยะยาว

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สําหรับทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรม ผู้จดั การกองทรัสต์จะประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของทรัพย์สิน
ในส่วนนี ้อย่างต่อเนื่อง และจะดําเนินการที่จําเป็ นร่ วมกับผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุ งผลการดําเนินงานของทรัพย์สิน
ในส่วนที่เป็ นโรงแรม ในกรณีที่ผลการดําเนินงานของทรัพย์สินในส่วนนี ้ที่เกิดขึ ้นจริงไม่เป็ นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่
กําหนด
1.1.2

ความเสี่ยงจากภาวะการแข่ งขัน ที่ส ูงขึน้ และการเปลี่ยนแปลงรูป แบบการดําเนิน ชีว ิต

ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์และการ
แข่งขันที่สูงขึ ้น ทั ้งจากผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ที่เปิ ดและปรับปรุ งศูนย์ การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคในยุคปั จจุบนั และความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
ทําให้ มีความท้ าทายจากการเติบโตของตลาดสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping) ที่ตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตของกลุ่ม
ลูกค้ ารุ่นใหม่ด้วยจุดเด่นเรื่ องกลยุทธ์ด้านราคา ความหลากหลายของสินค้ าและความสะดวก ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจค้ า
ปลีก รวมถึงผู้ประกอบการศูนย์การค้ าต้ องปรับตัวและปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้ ทนั ต่อสภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์ จะร่ วมกับ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (สําหรับ ทรั พย์ สินในส่วนที่เป็ นศูนย์ การค้ าและ
อาคารสํ านักงาน) และผู้เช่ าช่วงทรั พย์ สิน (สํ าหรั บ ทรั พ ย์ สินในส่วนที่ เป็ นโรงแรม) ในการดําเนิ นการที่ จําเป็ น ภายใต้
ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการ
กองทรัสต์ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี อันมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ แก่อสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นาและ
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน การใช้ ประโยชน์พื ้นที่และการ
รักษาภาพลักษณ์ ที่ดีและความทันสมัยต่อผู้เช่าพื ้นที่และผู้มาใช้ บริ การภายในทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
ศูนย์ การค้ า ผู้จัดการกองทรัสต์จะร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการวางแผนกลยุทธ์ และมาตรการเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุ งศูนย์การค้ าให้ มีความแตกต่างและความแปลกใหม่ที่โดดเด่นเป็ นที่ยอมรับ รวมถึงการนําแนวคิดใหม่ ๆ ตามวิถี
การดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคมาใช้ ในการสร้ างประสบการณ์ ที่แปลกใหม่และน่าประทับใจกว่าการซื ้อสินค้ าออนไลน์ให้ แก่
ลูกค้ า นอกจากนี ้ จะพัฒนาบริ การต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้ า เพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการเข้ ามาใช้ บริการอีกด้ วย
1.1.3

ความเสี่ย งจากการที่ผ ลประกอบการของกองทรั ส ต์ CPNREIT ส่ ว นหนึ่ง ขึน้ อยู่ก ับ ความสามารถของ
ผู้จ ดั การกองทรั ส ต์ ใ นการจัด การและจัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ ส ิน ที่ก องทรัส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุน

ผู้จดั การกองทรัสต์จะเป็ นผู้กําหนดนโยบายการดําเนินงาน การตลาด การจัดหาประโยชน์และกลยุทธ์การบริ หาร
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของทรัสตีและเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ความสามารถของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ในการดํ าเนิ น การตามกลยุท ธ์ ก ารลงทุน ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ให้
ประสบความสํ า เร็ จ ขึ น้ อยู่ กั บ ปั จ จัย ที่ ไม่ แ น่ น อนหลายประการ ซึ่ ง รวมถึ ง ความสามารถในการจั ด การและจั ด หา
้
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทังการ
ได้ รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนัน้ ผู้จดั การกองทรัสต์จงึ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ การดําเนินการตามกลยุทธ์การจัดการและ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนของผู้จดั การกองทรัสต์ในความเป็ นจริ งจะเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ หรื อสามารถทําได้
ภายในระยะเวลาและค่าใช้ จ่ายที่ เหมาะสม ทัง้ นี ้ หากผู้จัดการกองทรั สต์ไม่สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ ให้ ป ระสบ
ผลสํ า เร็ จ อาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น หลัก ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานและ
ความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
้ สต์
อย่างไรก็ดี ทรัสตีจะควบคุมและติดตามการดําเนินการของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
สัญ ญาแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ และสัญ ญาอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยผู้จัดการกองทรั สต์ จะดูแลและติดตามให้ ผ้ ูบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
สัญ ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และการจัดหาประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการอย่างเหมาะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
1.1.4

กองทรั ส ต์ CPNREIT ต้ อ งพึ่งพาบุค ลากรที่ม ีค วามชํานาญและประสบการณ์ ในการดําเนิน การจัด หา
ประโยชน์ แ ละบริห ารจัด การการใช้ ป ระโยชน์ อ สังหาริม ทรัพ ย์

กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของ CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ า
และอาคารสํานักงาน และทีมบริ หารโรงแรมจากกลุ่มฮิลตัน ซึ่งจะทําหน้ าที่ในการบริ หารจัดการโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ น
ส่วนสําคัญในการดําเนินการจัดหาประโยชน์และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT
เข้ าลงทุน การสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปจะเป็ นการสูญเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสัมพันธ์ ทางธุรกิจและความ
ชํานาญในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ในกรณี ที่ CPN และ/หรื อกลุ่มฮิลตันสูญ เสียบุคลากรดังกล่าวไป และไม่
สามารถชักจูง จ้ าง และพัฒนาบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการ
จัด หาประโยชน์ แ ละบริ ห ารจัด การการใช้ ป ระโยชน์ อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ ม าทดแทน อาจทํ า ให้ กองทรั ส ต์ CPNREIT มี
ความสามารถในการทํากําไรลดลง ซึง่ จะมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในประเด็นนี ้สามารถบริ หารจัดการได้ เนื่องจาก CPN มีนโยบายและมาตรการในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ มีบคุ ลากรจํานวนเพียงพอ มีขีดความสามารถเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและมีความสุข
ในการทํางานพร้ อมที่จะทุ่มเทและสร้ างสรรค์ผลงานที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ ในส่วนของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทีม
บริ หารโรงแรมฮิ ลตัน พัทยานัน้ กลุ่มฮิลตัน ซึ่งเป็ นเครื อข่ายการบริ หารโรงแรมในระดับ นานาชาติ มี ระบบการทํ างาน
ภายในที่ดี และคาดว่าสามารถส่งทีมบริ หารโรงแรมชุดใหม่มาแทนทีมบริ หารโรงแรมชุดเดิมได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทีมบริ หารโรงแรม ซึง่ จะทําให้ การดําเนินงานและบริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง
1.1.5

ความเสี่ยงจากการที่ส ัญญาจ้ างบริห ารโรงแรมอาจจะไม่ ไ ด้ ร ั บ การต่ อ ออกไป เมื่อ ครบกําหนดอายุ หรื อ
แม้ จ ะมีก ารต่ อ สัญ ญาออกไป ข้ อ กําหนดและเงื่อ นไขภายใต้ ส ัญ ญาฉบับ ที่จ ะต่ อ ออกไป อาจไม่ ด ีแ ละ
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การดําเนิน ธุร กิจ เหมือ นเดิม

ผลการดําเนิ นงานของโรงแรมอาจได้ รับผลกระทบหากสัญ ญาจ้ างบริ หารโรงแรมที่จะจัดทําระหว่างผู้เช่าช่วง
ั ญาออกไป เมื่อครบกําหนด
ทรัพย์สินซึ่งจะเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN และผู้บริ หารโรงแรมปั จจุบนั ไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
หรื อมีการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด ทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินต้ องสรรหาและแต่งตังผู
้ ้ บริ หารโรงแรมรายใหม่มาแทน

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผู้บริ หารโรงแรมรายเดิม ซึ่งอาจทําให้ ขาดความต่อเนื่องในการบริ หารจัดการโรงแรม และถึงแม้ สญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรม
ระหว่างผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินและผู้บ ริ หารโรงแรมปั จจุบันจะมีการต่อออกไป ก็ยังมี ความเสี่ยงว่าข้ อ กํ าหนดและเงื่อนไข
ภายใต้ สัญญาฉบับที่จะต่อออกไปจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานของทรัพย์สินเทียบเท่ากับข้ อกํ าหนดและเงื่อนไข
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับเดิมหรือไม่ ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้จะเป็ นปั จจัยส่วนหนึง่ ที่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและความสามารถ
ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ดี เนื่องจากระยะเวลาตามสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมปั จจุบนั ยังคงเหลืออีกอยู่ประมาณ 8 ปี และหากผู้
เช่าช่วงสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงรวมถึงสัญญาจ้ าง
บริ หารโรงแรมได้ อย่างต่อเนื่องจนครบอายุสญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรม ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่ามีความเป็ นไปได้ ว่าการต่อ
สัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมเมื่อครบกําหนดอายุสญ
ั ญาจะสามารถดําเนินการได้ อย่างราบรื่ น ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกําหนด
ที่เป็ นประโยชน์ต่อคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ ในกรณีที่สญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรมไม่ได้ รับการต่อออกไป หรือถูกยกเลิกก่อนครบ
กําหนด ผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินมีหน้ าที่สรรหาและคัดเลือกผู้บ ริ หารโรงแรมรายใหม่ที่มีความเหมาะสม มาทดแทนผู้บริ หาร
โรงแรมรายเดิมเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าช่วงได้ อย่างต่อเนื่อง
1.1.6

ความเสี่ยงจากการลดลงของนัก ท่ อ งเที่ยวซึ่งจะมีผ ลกระทบต่ อ การดําเนิน ธุร กิจ โรงแรม

การดําเนิ นธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติมครัง้ ที่ 1 อาจได้ รับ
ผลกระทบทางลบจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะลดความน่าสนใจของประเทศไทยที่เป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้ รับ
ความนิยมอย่างมากแห่งหนึ่งในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงจังหวัดชลบุรีซงึ่ เป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบในทางลบดังกล่าว จะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทางลบของ
สภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข็งค่าของเงินบาทไทย มุมมองที่เป็ นลบของชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย
ผลกระทบจากการก่อวินาศกรรม สงคราม การจลาจล การประท้ วง การปิ ดล้ อมสนามบิน การแพร่ ระบาดของโรคระบาด
ในภูมิภาค รวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงเกี่ยวกับอธิปไตยและสถานการณ์ ทางการเมืองของประเทศไทย ดังนั ้น หาก
เกิ ด เหตุก ารณ์ ดัง กล่ า ว สภาวะเศรษฐกิ จ ในระดับ มหภาคและอุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยจะได้ รั บ
ผลกระทบในทางลบ อย่างมี นัยสําคัญ อันจะก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อผลการดํ าเนินงานและความสามารถในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวอาจลดลงไปได้ ระดับหนึ่ง โดยการกระจายกลุ่มลูกค้ าผู้มาใช้ บริ การภายใน
โรงแรม โดยไม่จํากัดลูกค้ าเพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึง่ หรื อสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง จึงสามารถนํามาทดแทนซึง่ กันและกัน
ในแต่ละฤดูกาลท่องเที่ยวได้ ทําให้ ในกรณี ที่เกิดปั ญหากับลูกค้ าจากภูมิภาคหรื อกลุ่มลูกค้ ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็ยงั มีลกู ค้ า
จากกลุม่ อื่นมาทดแทนได้
1.1.7

ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมแ ละใบอนุ ญ าตในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อ ง

ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมจะรับโอนหรื อดําเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
จากกระทรวงมหาดไทย รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
โรงแรม ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งใบอนุญ าตประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึง
ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และ/หรื อ ใบอนุญ าตใน
การดําเนิ น ธุรกิ จอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ของผู้เช่ าช่วงทรั พย์ สิ นถูก ยกเลิก หรื อไม่ได้ รับ การต่อ อายุ ผู้เช่าช่ วงทรั พย์ สิ นจะไม่
สามารถดําเนินกิจการโรงแรมต่อไปได้ ซึ่งอาจถือเป็ นเหตุทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดและ
หน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง
อนึ่ง เนื่องจากเหตุดงั กล่าวเป็ นเหตุที่ทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและหน้ าที่ภายใต้
สัญญาเช่าช่วงที่มีนยั สําคัญ อันถือเป็ นเหตุแห่งการเลิกสัญญาประการหนึง่ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง กองทรัสต์ CPNREIT มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าช่วง และเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาของผู้เช่าช่วง ทั ้งนี ้ ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT
ไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่เพื่อมาเช่าช่วงและบริ หารทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร หรื อไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินรายใหม่เกี่ยวกับข้ อกําหนดและเงื่อนไขภายใต้
สัญ ญาเช่าช่วงฉบับใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อกองทรั สต์ CPNREIT ได้ กระแสรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT อาจชะลอ
หยุดชะงักหรื อลดลง อย่างมีนัยสําคัญ อันจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประกอบการและความสามารถในการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
เพื่ อลดความเสี่ยงในประเด็น นี ้ ผู้เช่ าช่วงทรั พย์ สินมี หน้ าที่ ในการดําเนิ นการตามข้ อ กํ าหนดและขัน้ ตอนทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ได้ มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึงใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ถูกต้ องตามข้ อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1.1.8

รายได้ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT จากทรั พ ย์ ส ิน ในส่ ว นที่เ ป็ นโรงแรม ขึน้ อยู่ก ับ ฐานะการเงิน ของผู้เ ช่ า
ช่ วงทรั พ ย์ ส นิ และการตัด สิน ใจต่ อ อายุส ัญญาเช่ าช่ ว งเมื่อ สัญญาสิน้ สุด ลง

ผลประกอบการและความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT ส่วนหนึ่งขึ ้นอยู่กับ
รายได้ ค่าเช่าทรัพย์ สินในส่วนที่เป็ นโรงแรม ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ให้ เช่าช่วงแก่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์ สินรายเดียวซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN ที่มีการจัดตั ้งขึ ้นในเดือนกันยายน 2560 โดยรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนนี ้
จะประกอบด้ วยรายได้ ค่ าเช่ าคงที่ (Fixed Rent) และรายได้ ค่าเช่ าแปรผัน (Variable Rent) (ซึ่งคํานวณตามวิธีก ารที่
กําหนดไว้ ในสัญ ญาเช่าช่วง) ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับจากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดียวดังกล่าว ทําให้ กองทรัสต์
CPNREIT มีความเสี่ยงจากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทโรงแรม จากการให้ เช่าช่วงทรัพย์สินแก่ผ้ เู ช่า
ช่วงทรัพย์สินเพียงรายเดียว ดังนัน้ ในขณะใดขณะหนึ่ง ถ้ าผู้เช่าช่วงทรัพย์สินมีฐานะการเงินที่ด้อยลงจากผลประกอบการ
ของโรงแรมที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ อาจทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินชําระเงินล่าช้ า หรื อเกิดการผิดนัดชําระเงินค่าเช่าของผู้
เช่าช่วงทรัพย์สินอันอาจเป็ นผลให้ สญ
ั ญาเช่าช่วงถูกยกเลิกหรื อไม่ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาโดยกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้
เช่าช่วงทรัพย์สินอาจขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง ด้ วยเงื่อนไขที่ทําให้ ประโยชน์ต่อกองทรัสต์ด้อยลงอันอาจส่งผลกระทบอย่าง
มีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ดี ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าช่วง ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความ
เสี่ยงต่อสถานะทางการเงินของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน นอกจากนี ้ เพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่า
ช่วงทรั พย์ สิน จะร่ วมกัน ติดตามและประเมิ นผลประกอบการของทรั พย์ สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมอย่างต่อเนื่อง และจะ
ร่ วมกัน ดํ าเนิ น การที่ จํา เป็ นเพื่ อแก้ ไข ปรั บ ปรุ งและเพิ่ มขี ดความสามารถในการประกอบธุรกิ จของโรงแรม โดยมี ก าร
พิ จ ารณาถึ ง กลยุท ธ์ ในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ และการจัด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในภาพรวม
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นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตั ้งสิทธิและการกระทําการ CPN ตกลงจะควบคุม ดูแล และดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ นในการ
ป้องกันและเยียวยาเพื่อให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่ผ้ ู
เช่าช่วงทรัพย์ สินเป็ นคู่สัญญาอย่างเคร่ งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาจัดหาประโยชน์ ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
รวมทั ้งเอกสารและสัญญาอื่นใดที่เกี่ ยวเนื่องและเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งมีบริ ษัทย่อย
ดังกล่าว (ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล) มีความเกี่ยวข้ องหรื อเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CPN จะใช้ ความพยายามอย่าง
สุดความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ ได้ แก่ การให้ ก้ ูยืมเงินแก่ซีพี
เอ็นพัทยา โฮเทล การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล กรณีที่มีการเพิ่มทุน เป็ นต้ น โดยการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินดังกล่าวไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการรับประกันรายได้ ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT แต่จะใช้ เงินดังกล่าวเพื่อ
สนับสนุนและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล) เพื่อมิให้ ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ผิดนัด
กระทําการฝ่ าฝื นเงื่อนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
โดยอนึ่งการวางแผนและการเบิกใช้ เงินสําหรับการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา จะดําเนินการโดยกลุ่มฮิลตันซึ่งทํา
หน้ าที่เป็ นผู้บริ หารโรงแรม
1.1.9

ความเสี่ย งจากการเลื่อ นชําระค่ าเช่ าหรื อ การยกเว้ น ค่ าเช่ าอัน เนื่อ งมาจากเหตุส ุด วิส ัย อัน มีผ ลกระทบ
ต่ อ การดําเนิน ธุร กิจ ของโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอันมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และเข้ าเงื่อนไขการเลื่อน
ชําระค่าเช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ตามที่ระบุในร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงาน
ระบบของทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา และร่ างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
มีสิทธิขอเลื่อนชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทั ้งหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง รวมถึงผู้เช่าช่วงทรัพย์สินมีสิทธิขอยกเว้ นไม่ต้อง
ชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทั ้งหมดในไตรมาสใดไตรมาสหนึง่ ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยในกรณีที่มีการขอเลื่อนชําระค่า
เช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่าโดยผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน รายได้ และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ ตกลงให้ มีการคํานวณค่าเช่าในกรณี ที่เกิ ด
เหตุการณ์ดงั กล่าว ซึง่ อาจทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินยังคงมีหน้ าที่ในการชําระค่าเช่าบางส่วน โดยการชําระค่าเช่าดังกล่าวจะ
คํานึงถึงความสามารถในการชําระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ของผู้เช่าช่วงทรัพย์ สิน และในกรณี ที่พ้นเหตุการณ์ ดงั กล่าวแล้ ว ผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินยังคงต้ องชําระค่าเช่าของไตร
มาสปกติต่อไป ตามหลักเกณฑ์ การคํานวณค่าเช่าปกติ และต้ องชําระค่าเช่าในส่วนที่ได้ รับการเลื่อนในส่วนที่ยงั ชําระไม่
ครบถ้ วนด้ วย โดยค่าเช่าในส่วนที่ได้ รับการเลื่อนซึ่งยังชําระไม่ครบถ้ วนนี ้จะถูกคํานวณทุก ๆ ไตรมาสตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดในร่ างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบของทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ
ร่างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี ้ได้ จากสรุปสาระสําคัญของร่ าง
สัญ ญาเช่ าช่ วงอาคารและสัญ ญาเช่ าช่ วงงานระบบและสรุ ป สาระสําคัญ ของร่ างสัญ ญาเช่าสังหาริ มทรั พย์ ที่ เกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ส่วนที่เป็ นโรงแรม
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.1.10 ความเสี่ยงจากการไม่ ส ามารถหาผู้เ ช่ าช่ วงทรั พ ย์ ส ิน ในส่ ว นที่เ ป็ นโรงแรมได้ ใ นอนาคต
ั ญา หรื อมีการ
กรณีที่สญ
ั ญาเช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมสิ ้นสุดลง และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ต่ออายุสญ
บอกเลิกสัญญาเช่าช่วงดังกล่าวก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้ องใช้ เวลา
ในการหาบุคคลอื่น เพื่อเข้ ามาเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา แทนผู้เช่าช่วงทรัพย์สินเดิม ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวอาจไม่มี คุณ สมบัติห รื อความสามารถเหมื อนกับ ผู้เช่าช่ วงทรั พ ย์ สินเดิม รวมทัง้ กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจไม่
สามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาทดแทนและจ่ายค่าเช่าได้ เทียบเท่ากับผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินรายเดิม ซึ่งจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาให้ เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์และสัญญา
ั ญาเช่าช่วงจะเริ่ มต้ น ณ วันที่กองทรัสต์
ให้ เช่าสังหาริ มทรัพย์ โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ยกเว้ นในปี แรกที่สญ
CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สิน และจะสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560) โดยคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าออกไปได้ อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ ให้ ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิมเช่าช่วงทรัพย์สิน
ในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา อีกต่อไป ผู้จดั การกองทรัสต์มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ั ้ ่ดีในเมืองพัทยา
รายใหม่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ และด้ วยจุดเด่นของโรงแรมซึง่ มีทําเลที่ตงที
อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย การจัดหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาทดแทนผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายเดิม
น่าจะสามารถดําเนินการได้
อนึง่ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา (วันที่ 31 ธันวาคม 2569)
ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะต้ องแจ้ งให้ กองทรัสต์ CPNREIT ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ าเป็ นเวลาอย่างน้ อย 12 เดือน
ั ญาเช่าออกไปอีกหรื อไม่ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ค่สู ญ
ั ญา
ก่อนวันครบกําหนดสัญญาดังกล่าว เกี่ยวกับความประสงค์ที่จะต่ออายุสญ
ทัง้ สองฝายสามารถสรุ ปข้ อตกลงในการต่อสัญ ญาเช่าให้ แล้ วเสร็ จก่อนสิน้ สุดระยะเวลาการเช่า หรื อเพื่อให้ กองทรั สต์
CPNREIT ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินรายใหม่มาแทนผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินรายเดิมที่ จะไม่ต่ออายุ
สัญญาได้ โดยหากผู้เช่าช่วงทรัพย์สินไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง หรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผู้เช่าช่วง
ทรัพย์ สินมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อพ้ นวิสัย แต่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์ สินยังคงสามารถเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนที่เป็ น
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ ชวั่ คราว หากกองทรัสต์ CPNREIT ร้ องขอ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินตกลงที่จะเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ใน
ส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไป จนกว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถหาผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินรายอื่นมาเช่าช่วง
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่ วมกันกําหนดเงื่อนไขของการเช่าช่วงที่
ต่อออกไป แต่ทั ้งนี ้ ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดย
ให้ ถือว่าผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินไม่ มีห น้ าที่ ที่ จะเช่าช่วงทรัพ ย์ สิน ที่ เช่าช่วงต่อไป ภายหลังระยะเวลาดังกล่ าว ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี ้ได้ จากสรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ
และสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.1.11 ความเสี่ย งจากความสามารถในการชําระค่ าเช่ าและค่ าบริ ก ารของผู้เ ช่ าพืน้ ที่ใ นศูน ย์ ก ารค้ าและอาคาร
สํานัก งาน
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน
จะส่งผลกระทบถึงความสามารถในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การ การต่อสัญญา หรื อการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด
ซึ่งล้ วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์
CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงานที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนส่วนใหญ่ มีอายุ 3 ปี ทําให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์สามารถปรับเปลี่ยนร้ านค้ าใน
ศูนย์การค้ าและผู้เช่าพื ้นที่ในอาคารสํานักงานได้ นอกจากนี ้ การทําสัญญาเช่าโดยทัว่ ไปจะมีการเรี ยกเก็บเงินประกันการ
เช่าเป็ นมูลค่าเท่ากับค่าเช่าประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งสามารถนํามาใช้ ชดเชยเป็ นรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีไม่
สามารถเรี ยกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่ารายนัน้ ๆ ได้ รวมถึงนํามาชดเชยรายได้ ที่ขาดหายไป และ/หรื อ ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในกรณีที่ผ้ เู ช่าขอยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดอายุการเช่าตามสัญญา
1.1.12 ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เ ช่ าหลัก (Anchor Tenants)
การมีผ้ เู ช่าหลัก (Anchor Tenants) เป็ นปั จจัยหนึ่งในการดึงดูดลูกค้ าเพื่อให้ มาจับจ่ายซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การ
ภายในศูนย์การค้ า เช่น การมีห้างสรรพสินค้ าหรื อโรงภาพยนตร์ การสูญเสียผู้เช่าหลักดังกล่าวอาจทําให้ ความน่าสนใจ
ของศูนย์การค้ าลดลง ซึง่ อาจส่งผลให้ ปริ มาณผู้มาจับจ่ายซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ าลดลงตามไปด้ วย และ
อาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาอัตราการเช่าพื ้นที่ของผู้เช่าประเภทอื่น ๆ รวมถึงรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การของ
ศูนย์การค้ าด้ วย
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในประเด็นนีจ้ ะลดลง เนื่องจากหากผู้เช่าหลักจะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับกองทรัสต์
CPNREIT ผู้ เช่ า หลั ก ดั ง กล่ า วจะต้ องแจ้ งล่ ว งหน้ าอย่ า งน้ อย 6 เดื อ นก่ อ นครบกํ า หนดอายุ สั ญ ญา ซึ่ ง ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์สามารถใช้ ระยะเวลาดังกล่าวในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่ารายเดิมที่จะไม่ต่ออายุสญ
ั ญา
และด้ วยจุดเด่นในด้ านที่ตั ้งของศูนย์การค้ าที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน รวมถึงประสบการณ์ กว่า 30 ปี ของ CPN ใน
การบริ หารจัดการศูนย์การค้ าในหลาย ๆ พื ้นที่ได้ อย่างประสบความสําเร็ จ การจัดหาผู้เช่าพื ้นที่รายใหม่มาทดแทนผู้เช่า
พื ้นที่ที่จะไม่ต่ออายุสญ
ั ญาคาดว่าน่าจะดําเนินการได้
1.1.13 ความเสี่ยงที่เ กิด ขึน้ เมื่อ ต้ อ งมีก ารปรั บ ปรุ งอสังหาริม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT
ทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรมของกองทรัสต์ CPNREIT แต่ละแห่ง จะต้ องซ่อมแซม
และปรับปรุ งให้ ปลอดภัย ดูใหม่ ทันสมัย และสอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ าผู้เข้ ามาจับจ่ายซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การ
ศูนย์การค้ า รวมถึงผู้เช่าพื ้นที่ (สําหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) และของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ
ภายในโรงแรม โดยปกติการปรับปรุ งหรื อการซ่อมแซมบํารุ งรักษาประจําปี จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มากนัก ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นการปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งเพื่อ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ ภายนอกและภายในของทรัพย์สิน หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงงานระบบที่สําคัญของทรัพย์สิน ซึ่ง
โดยปกติจะมีการดําเนินการทุก ๆ 10-15 ปี และโดยทั่วไปจะไม่มีการหยุดการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ นัน้ ๆ ใน
ระหว่างช่วงการปรับปรุง โดยการปรับปรุงจะดําเนินการเป็ นส่วน ๆ เฉพาะในส่วนพื ้นที่ที่ต้องการปรับปรุ งเท่านั ้น โดยพื ้นที่
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ส่วนอื่นยังคงเปิ ดให้ บริ การตามปกติ เว้ นแต่หากพิจารณาแล้ วว่าการปิ ดอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการปรับปรุ งซ่อมแซมจะเป็ น
ประโยชน์มากกว่าการทยอยดําเนินการเป็ นส่วน ๆ ซึง่ การดําเนินการดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อทั ้งผู้เช่าพื ้นที่และลูกค้ า
ที่มาจับจ่ายซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การ (สําหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) และลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ
ภายในโรงแรม ตลอดจนรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT
ในการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมใหญ่ ในแต่ ล ะครั ง้ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ แ ละผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ในส่ ว นที่ เป็ น
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน รวมถึงผู้เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้บริ หารโรงแรม สําหรับส่วนที่เป็ นโรงแรม จะมีการวางแผน
เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้เช่าพื ้นที่และลูกค้ าที่มาจับจ่ายซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การ (สําหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ า
และอาคารสํานักงาน) และลูกค้ าที่มาใช้ บริ การภายในโรงแรมให้ น้อยที่สุด โดยจะมีการพิจารณาถึงความเพียงพอของ
แหล่งเงินทุนที่จะนํามาใช้ ดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสม รวมถึงจะมีการศึกษาถึงผลกระทบต่อ
รายได้ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับทุกครัง้ ก่อนเริ่ มดําเนินการ ทังนี
้ ้ การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ถือว่าเป็ นสิ่งที่จําเป็ น
ในการประกอบธุรกิจศูนย์ การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม เพื่อรักษาภาพลักษณ์ และความทันสมัย และให้ มีความ
สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของภาวะตลาดอยู่ต ลอดเวลา เพื่ อ สร้ างความน่ า สนใจให้ แก่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT เข้ าลงทุน และสามารถตอบสนองความต้ องการทัง้ ของผู้เช่าพืน้ ที่ ภายในศูนย์ ก ารค้ าและอาคารสํานักงาน
รวมถึงลูกค้ าที่มาใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ า อาคารสํานักงาน และโรงแรม ซึง่ ก็หมายถึงการรักษาและเพิ่มโอกาสในการ
สร้ างรายได้ และกระแสเงินสดให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ ในระยะยาว
อนึ่ง สําหรับการดูแลสภาพของทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้ อยู่ในสภาพที่ดีและมีความ
พร้ อมและเหมาะสมสําหรับการจัดหาผลประโยชน์ ได้ มีการระบุไว้ ในสรุ ปร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสรุ ปร่างสัญญาเช่า
ช่วงงานระบบ ในส่วนของหน้ าที่ของผู้เช่าช่วงว่าผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะต้ องใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ (Best Effort) เยี่ยง
ผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัว่ ไปใช้ ในการดูแลทรัพย์สินที่เช่าช่วงให้ อยู่ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาการเช่า และเพื่อให้
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงอยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ ในสัญญา ผู้เช่าช่วงทรัพย์ สิน
จะต้ องรับผิดชอบในการดูแล (Maintenance) ซ่อมแซม (Repairs) หรื อการกระทําใด ๆ ทังปวงบนทรั
้
พย์ สินที่เช่าช่วงใน
กรณีที่จําเป็ น เพื่อให้ ทรัพย์สินที่เช่าช่วงมีลกั ษณะเป็ นโรงแรม โดยให้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายจาก
การดําเนินงานตามงบประมาณที่คสู่ ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายต้ องร่วมกันพิจารณาและอนุมตั ิ
1.1.14 ความเสี่ ย งจากการที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ ม ี ส ิ ท ธิ บ นพื น้ ที่ ข องห้ างสรร พ สิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล ภายใน
ศูน ย์ ก ารค้ าบางแห่ งที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุน อยู่
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลที่ตั ้งอยู่ภายในศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ไม่ใช่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ภายในอาคารศูนย์การค้ า และไม่ได้ ให้ สิทธิ เช่าช่วงแก่
กองทรัสต์ CPNREIT ทั ้งนี ้ ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล อาจจะดําเนินการขาย ให้ เช่าช่วงที่ดินและพื ้นที่ดงั กล่าวแก่ผ้ หู นึ่งผู้ใด
หรื อเปลีย่ นรูปแบบการทําธุรกิจ โดยที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีสทิ ธิโต้ แย้ ง ซึง่ การกระทําดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ
บริ หารศูนย์การค้ าและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้
อย่างไรก็ ตาม ปั จจัยแห่งความสําเร็ จประการหนึ่งในการดําเนิ นธุรกิจห้ างสรรพสินค้ าคือการมีทําเลที่ตั ้งของ
ห้ างสรรพสิ นค้ า ที่ ดี แ ละมี ค วามสะดวกสบายในการเดิ น ทางเข้ า ถึ ง โดยการที่ ห้ างสรรพสิ น ค้ าเซ็ น ทรั ล ตัง้ อยู่ในพื น้ ที่
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โดยที่ศนู ย์การค้ าทั ้ง 3 แห่ง มีทําเลที่ตั ้งที่ดีและมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ าถึง ถือเป็ นปั จจัยที่สําคัญประการ
หนึ่งที่ ทํ าให้ การดํ าเนิ นธุรกิ จของห้ างสรรพสิ น ค้ าดังกล่าวประสบความสําเร็ จมาอย่ างต่อเนื่อ ง อัน ทํ าให้ ค วามเสี่ย งที่
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลจะย้ ายออกจากพื ้นที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ลดลงไปมาก
1.1.15 ความเสี่ยงอัน เป็ นผลกระทบจากความเสียหายที่เ กิด ขึน้ ในพืน้ ที่ท่ กี องทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ ไ ด้ เ ข้ าลงทุน
เนื่ อ งจากการลงทุน ของกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ น การลงทุน ในพื น้ ที่ ข องอาคารศูน ย์ ก ารค้ าบางส่ ว น ทํ าให้
กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่ได้ เป็ นผู้ที่สามารถใช้ สิทธิเรี ยกร้ องหรื อผู้รับผลประโยชน์สําหรับการคุ้มครองความเสียหายที่
อาจเกิ ด ขึน้ ในส่ วนของพื น้ ที่ ซึ่งกองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ ได้ ล งทุน ดังนัน้ ในกรณี ที่ เกิ ด ความเสี ย หายในส่ว นของพื น้ ที่
ใกล้ เคียงกับพื ้นที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุน ความเสียหายที่เกิดขึ ้นอาจมีผลกระทบต่อกองทรัสต์ CPNREIT ใน
การจัดหารายได้ รวมถึงการให้ เช่าพืน้ ที่ และการให้ บ ริ การของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ซึ่งในกรณี เช่นนี ้ แม้ กองทรั สต์
CPNREIT จะจั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงัก (Business Interruption Insurance) แล้ วก็ ต าม แต่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT อาจจะไม่ได้ รับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยเนื่องจากการประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะความ
เสียหายที่กระทบทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนเท่านั ้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ ดังนั ้น ในกรณี ที่
พื ้นที่ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนต้ องหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจเป็ นการชั่วคราว (ทั ้งที่พื ้นที่ดงั กล่าวไม่ได้ รับ
ความเสียหาย) จากการที่พื ้นที่อื่นซึง่ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุน เกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้ ดําเนินธุรกิจ
ได้ จนมีผลกระทบต่อพื ้นที่ในส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุน กองทรัสต์ CPNREIT อาจจะไม่ได้ รับค่าชดเชยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
1.1.16 ความเสี่ยงจากการที่ค่ สู ัญญาไม่ ป ฏิบ ัต ติ ามสัญญา
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาเช่า
และ/หรื อเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วน สัญญาเช่าและ/หรื อซื ้อขายงานระบบ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน (เฟอร์ นิเจอร์ และ
เครื่ องมืออุปกรณ์ ) และสัญญาตกลงกระทําการเพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงทรัพย์ สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับ
เจ้ าของหรือผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรื อสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและ
การบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อประโยชน์ในการจัดหาประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
CPNREIT และดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญา คู่สญ
ั ญาอาจปฏิบตั ิผิดสัญญา หรื อเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ อันเป็ นเหตุ
แห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณี เช่นนี ้ แม้ กองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิ บอกเลิกสัญญา เรี ยกร้ องค่าเสียหาย รวม
ั ญา
ตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าที่ชําระไปแล้ วตามสัดส่วนระยะเวลาเช่าที่คงเหลือก็ตาม แต่เหตุการณ์ที่คสู่ ญ
ผิดสัญญาดังกล่าว อาจทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้ จากการกระทําการหรื องดเว้ นกระทํา
การหรือการบังคับให้ เป็ นไปตามสัญญาตามที่กําหนดไว้ ดงั กล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามสิทธิของกองทรัสต์
CPNREIT ตามข้ อกําหนด หรื อในกรณี ที่ค่สู ญ
ั ญาปฏิบัติผิดข้ อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องแล้ ว คู่สญ
ั ญา
อาจไม่ชําระค่าเสียหายตามที่กองทรัสต์ CPNREIT เรี ยกร้ อง ดังนั ้น กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจต้ องนําเรื่ องดังกล่าวเข้ าสู่
กระบวนการยุติ ธรรมโดยการฟ้ อ งร้ องต่ อ ศาลที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง การดํ า เนิ น การดังกล่า ว ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถ
คาดการณ์ ได้ ถึงระยะเวลาและผลกระทบในการดําเนิ นการ รวมถึงจํ านวนเงินที่ กองทรั สต์ CPNREIT จะได้ รับ ชดเชย
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เยียวยาจากความเสียหายต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี ้ ผลแห่งคดีขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของศาลที่เกี่ยวข้ อง และถึงแม้ ศาลจะมี
คําพิพากษาให้ กองทรัสต์ CPNREIT ชนะคดี ทางกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถบังคับให้ เป็ นไปตามคําพิพากษา
ของศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จงึ มีความเสีย่ งที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวนหรื อภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้
1.1.17 ความเสี่ ย งจากการไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามสั ญ ญาของผู้ ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว งสิ ท ธิ ใ นที่ ด ิ น และการ เช่ า สิ่ ง ปลู ก สร้ างใน
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้ า
เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สิทธิการเช่าช่วงและ
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แม้ ว่า การลงทุนในสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งและสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT จะได้ มี ก ารจดทะเบี ย นสิ ทธิ ก ารเช่ าระยะยาวไว้ ต่ อพนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ย วข้ อ งแล้ วก็ ตาม แต่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT ก็ยงั คงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากการเลิกสัญญาเช่าช่วง และ/หรื อสัญญาเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
ซึ่งจะมีผลทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT สูญเสียสิทธิในการได้ รับรายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ อันจะส่งผลกระทบต่อการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในที่สดุ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดขึ ้น กองทรัสต์ CPNREIT จึงได้ จดั ให้ มี
การดําเนินการเพื่อเป็ นการประกันความเสี่ยงดังกล่าวดังนี ้
ก)

ดําเนินการขอความยินยอมพร้ อมกําหนดเงื่อนไขในการเช่าช่วงที่ดินกับเจ้ าของที่ดิน ตามสัญญาเช่าที่ดิน
ที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีอยู่กับเจ้ าของที่ดิน พร้ อมกับกองทรัสต์ CPNREIT ได้ จัดให้ มีการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการระงับไปซึง่ สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว โดยได้ รับสิทธิจากเจ้ าของที่ดินในการ
สวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าที่ดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2549 กองทุนรวม CPNRF ยังไม่ได้ รับสิทธิดงั กล่าวจากเจ้ าของที่ดิน ดังนั ้น กองทุน
รวม CPNRF จึงได้ ตกลงกับ CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ในการวางมาตรการเพิ่มเติมจนกว่า
กองทุน รวม CPNRF จะได้ ม าซึ่ง สิ ท ธิ ในการสวมสิ ท ธิ ต ามสัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น โดยกองทุน รวม CPNRF
รวมถึง CPN และเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ดําเนินการมาตรการดังต่อไปนี แ้ ล้ วเสร็ จตั ้งแต่วนั ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2550
1. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ให้ สิทธิแก่กองทุนรวม CPNRF ในการชําระค่าเช่าที่ดินแทนเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 ในกรณี ที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ไม่ชําระค่าเช่าที่ดินให้ แก่เจ้ าของที่ดิน
ตามสัญญาเช่าที่ดิน
2 เซ็นทรั ลพัฒ นา พระราม 2 มี การจัดส่งหลักฐานการชํ าระค่าเช่ามาให้ แก่ กองทุนรวม CPNRF
ทุก ๆ เดือน
3. CPN และ/หรื อ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ได้ ดําเนินการให้ มีหลักประกันที่กองทุนรวม CPNRF
ยอมรับได้ ในรู ปของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี ้ เพื่อเป็ นประกันในการชําระค่าเช่า
ตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที่ดินที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะต้ องชําระแก่เจ้ าของ
ที่ดนิ ในระยะเวลา 2 ปี
4. เซ็นทรั ลพัฒ นา พระราม 2 มี นโยบายในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษัท เท่าที่จําเป็ น เพื่อ ให้ เป็ น
บริ ษัทที่มีความเสี่ยงทางธุรกิจตํ่า โดยมีการดําเนินการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการดําเนินกิจการของบริ ษัทเท่าที่จําเป็ น
ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 12

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
5. CPN ตกลงให้ มีการรักษาอัตราส่วนทางการเงินในระดับที่กองทุนรวม CPNRF ยอมรับได้ โดยจะ
เป็ นอัตราส่วนเดียวกับที่ CPN มีข้อตกลงกับเจ้ าหนี ้เงินกู้ยืมต่าง ๆ ซึง่ ได้ แก่อตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน
(D/E Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี ้สิน (DSCR: Debt Service Coverage
Ratio) หาก CPN ไม่สามารถรักษาอัตราส่วนดังกล่าว และไม่สามารถแก้ ไขได้ ในระยะเวลา 3
เดือน เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 หรื อ CPN จะต้ องวางเงินประกันหรื อจํานําตราสารที่กองทุนรวม
CPNRF เห็นชอบในมูลค่าเท่ากับค่าเช่าที่ดินที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 มีภาระจะต้ องชําระแก่
เจ้ าของที่ดินคงเหลือทั ้งหมด
ทัง้ นี ้ มาตรการเพิ่ ม เติ ม ดังกล่ าวข้ างต้ น จะถูก ยกเลิ ก เมื่ อ กองทุน รวม CPNRF ได้ รับ สิ ท ธิ จ าก
เจ้ าของที่ดินในการสวมสิทธิสญ
ั ญาเช่าที่ดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เรี ยบร้ อยแล้ ว หรื อมี
แนวทางอื่นที่กองทุนรวม CPNRF ยอมรับได้ มาทดแทน
ข)

ดําเนินการให้ CPN แก้ ไขสัญญาเช่าที่ดินอันเป็ นที่ตงของโครงการเซ็
ั้
นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ระหว่าง CPN
กับบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด โดยกําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าสวมสิทธิ
ตามสัญญาเช่าที่ดิน ในกรณีที่ CPN ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวอันอาจมีผลให้ เลิกสัญญาเช่า
ที่ดิน และรวมถึงการแก้ ไขสัญญาเช่าที่ดิน โดยกําหนดให้ ในกรณีที่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์
จํ ากัด มี ความประสงค์ จะโอนกรรมสิทธิ์ ในที่ดินอันเป็ นที่ ตงั ้ ของศูน ย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด จะต้ องกําหนดให้ ผ้ รู ับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะต้ องรับไปซึ่ง
สิทธิและหน้ าที่ทงปวงที
ั้
่ผ้ ใู ห้ เช่ามีอยู่กบั ผู้เช่า ตามที่กําหนดในสัญญาเช่าที่ดิน

อย่างไรก็ ดี แม้ ว่าสัญ ญาเช่าช่วงที่ดินจะสิน้ สุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ ตาม กองทรั สต์ CPNREIT ยังคงดํารง
้ ้ ใน
สถานะเป็ นผู้มีสิทธิครอบครองอาคารในฐานะผู้เช่าอาคาร และสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์ สินที่เช่าได้ ต่อไป ทังนี
กรณีที่สญ
ั ญาเช่าช่วงที่ดินสิ ้นสุดลงอันเนื่องมาจากความผิดของผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในที่ดิน และกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ใช้
ั ญาเช่าที่ดินแทนผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในที่ดิน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญา
สิทธิหรื อไม่สามารถใช้ สิทธิในการเข้ าเป็ นคู่สญ
เช่าช่วงที่ดินได้ ทางกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับค่าเช่าช่วงที่ดินที่ได้ ชําระล่วงหน้ าคืนจากผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในที่ดิน ตาม
สัดส่วนระยะเวลาการเช่าช่วงที่ดินที่เหลืออยู่ นอกจากนี ้ ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินที่จดั ทําระหว่างผู้ให้ เช่าช่วงสิทธิในที่ดิน
แก่กองทรัสต์ CPNREIT และเจ้ าของที่ดินมีอนั ต้ องสิ ้นสุดหรื อระงับลง จนเป็ นเหตุให้ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่ตั ้งอยู่บน
ที่ดินดังกล่าวต้ องตกเป็ นของเจ้ าของที่ดิน ทางเจ้ าของที่ดินดังกล่าวยังคงมีภาระผูกพันและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ที่จะต้ องให้ เช่าอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพือ่ นําไปจัดหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
1.1.18 ความเสี่ยงจากการอาจไม่ ไ ด้ ร ั บ การต่ อ สัญญาเช่ าโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3 ในปี ที่ 30 และปี
ที่ 60
เนื่องจากสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที่กองทรัสต์ CPNREIT ทํากับเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
นั ้น จะสิ ้นสุดในวันที่ 15 สิงหาคม 2578 โดยเมื่อสิ ้นสุดกําหนดเวลาการเช่าดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ตกลงให้
คํามั่นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ว่าจะให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิ ในการต่อสัญ ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ทัง้ นี ้
แม้ ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีสิทธิ ในการต่อสัญ ญาเช่าดังกล่าวตามคํามั่นที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ให้ ไว้ ตาม
สัญญาเช่าก็ตาม แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถใช้ สิทธิในการต่อสัญญาดังกล่าวได้ ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ดี เช่น
ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 13
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การผิดสัญ ญาโดยเจตนาของเซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 3 หรื อมี การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรื อข้ อปฏิ บัติทางกฎหมาย
เกี่ ยวกับสัญ ญาเช่า หรื อผู้รับ โอนกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์ สินที่เช่าซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกไม่ปฏิ บัติตามคํามั่น หรื อการเข้ าสู่
กระบวนการล้ มละลายหรื อฟื น้ ฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็ นต้ น
เพื่ อ เป็ น การลดความเสี่ ยงดังกล่าว กองทรั สต์ CPNREIT จึงกํ าหนดเงื่อ นไขในสัญ ญาเช่ าให้ เซ็นทรั ลพัฒ นา
พระราม 3 ให้ คํารับรองว่าจะไม่ขาย จําหน่ายหรื อโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ สินที่เช่า ทั ้งนี ้ เพื่อดํารงสถานะของผู้ให้ เช่าตาม
สัญญาเช่า และกําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิในการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ที่เช่าได้ หากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
ั ญาเช่าตามที่ได้ ให้ คํามัน่ ไว้ รวมทั ้ง CPN ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจ
ไม่สามารถให้ กองทรัสต์ CPNREIT ใช้ สิทธิต่ออายุสญ
ควบคุมของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ตกลงที่จะควบคุมดูแลให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT ได้ จดั ให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 นําทรัพย์สินที่ให้ เช่ามาจํานองกับกองทรัสต์
CPNREIT เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่าและเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับกองทรัสต์ CPNREIT จาก
การที่ไม่สามารถใช้ ทรัพย์ สินที่เช่าได้ ตามสัญญาเช่าอีกด้ วย อย่างไรก็ดี การดําเนินการดังกล่าวอาจไม่สามารถเยียวยา
ความเสียหายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้
1.1.19 กองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ ไ ด้ ล งทุน ในที่ด ิน สําหรั บ โครงการเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัท ยา
เนื่องจากพืน้ ที่บางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยาตั ้งอยู่บนที่ดินที่เป็ น
กรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก (ซึง่ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินจากบุคคลภายนอกดังกล่าว และ
เป็ นผู้ให้ เช่าที่ดินดังกล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา) และพื ้นที่บางส่วนตั ้งอยู่บนที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
(ซึง่ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นผู้ให้ เช่าที่ดินดังกล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา) และจากการที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนใน
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าและโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยไม่ได้ ลงทุนในที่ดิน ซึ่งทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจ
ควบคุม การปฏิ บัติตามสัญ ญาของคู่สัญ ญาที่ เกี่ ย วข้ องกับ การเช่าที่ ดิ นดัง กล่าว โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เซ็น ทรั ล พัฒ นา
พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพัทยา ดังนัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับ ประกันได้ ว่าจะไม่มีการยกเลิกสัญญาเช่า
และ/หรื อสัญ ญาเช่าช่วงที่ดินเกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ดี แม้ ว่าตามกฎหมาย สัญญาเช่าอาคารศูนย์ การค้ าและโรงแรมฮิลตัน
พัทยา จะไม่ระงับไปเพราะการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วงที่ดินดังกล่าว แต่เหตุดงั กล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อการจัดหาประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งเป็ นทรัพย์สินที่เช่า
ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้เช่า และซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ให้ เช่า ดังนั ้น การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน และ/หรื อ
สัญ ญาเช่าช่ วงที่ ดิน ดังกล่าวอาจมี ผลกระทบในทางลบอย่ างมี นัย สําคัญ ต่อฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT และความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี CPN ในฐานะบริ ษัทใหญ่ ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 และ ซีพีเอ็นพัทยา จะควบคุม ดูแล และ
ดําเนินการใด ๆ ให้ บริ ษัททั ้งสองสามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วง
ั ญาอย่างเคร่ งครัด (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) แก่ทั ้งสอง
ที่ดินที่เกี่ยวข้ องที่บริ ษัทดังกล่าวเป็ นคู่สญ
บริ ษัท เพื่อป้องกันและเยียวยาหากมีเหตุที่จะทําให้ บริ ษัททั ้งสองแห่งไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา หรื อ
หากจะมีการเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่ามาตรการนี ้จะช่วยป้องกันไม่ให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
และ ซีพีเอ็นพัทยา กระทําการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ มีการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน และ/หรื อสัญญาเช่าช่วงที่ดินที่กองทรัสต์
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CPNREIT ไม่ ได้ เข้ าเป็ น คู่สัญ ญาได้ นอกจากนี ้ ตามสัญ ญาเช่าอาคารศูนย์ ก ารค้ าและโรงแรมฮิ ล ตัน พัทยา ระหว่าง
กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้เช่าทรั พย์ สิน และซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ให้ เช่าทรั พย์ สิน ได้ กําหนดหน้ าที่ของซีพีเอ็น
พัทยา ว่าจะต้ องไม่กระทําการใด ๆ ให้ เกิดการรอนสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อกระทําการใด ๆ ที่มีผลหรื อจะส่งผล
กระทบทํ าให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ซึ่ง ถ้ าหากกองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ จากทรัพย์สินที่เช่าได้ เนื่องจากการผิดสัญญาของซีพีเอ็นพัทยาดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระ
ค่าเช่าที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ ชําระไปแล้ วล่วงหน้ าคืนให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยคํานวณตามระยะเวลาการเช่าที่
คงเหลือ นอกจากนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT ยังสามารถเรี ยกค่าขาดประโยชน์จากการเลิกสัญญาดังกล่าวจากซีพีเอ็นพัทยา
ได้ ด้วย
1.1.20 ความเสี่ยงจากการลงทุน ในพืน้ ที่ท่ เี ช่ าช่ วงในโครงการเซ็น ทรัล เฟสติวัล พัท ยา บีช
เนื่องจากพื ้นที่อาคารบางส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึ่งมีพื ้นที่
ประมาณ 4,827 ตารางเมตร หรื อ คิ ด เป็ น พื น้ ที่ ร้อยละ 4.03 จากพื น้ ที่ ทัง้ หมดที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 1 (พื ้นที่ประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.57 จากพื ้นที่
ทั ้งหมดที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลังการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 แล้ ว
เสร็ จ (พื ้นที่รวมประมาณ 852,039 ตารางเมตร) เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช) (โดยซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าพื ้นที่ดงั กล่าว และจะเป็ นผู้ให้ เช่าช่วงพื ้นที่ดงั กล่าวแก่กองทรัสต์
CPNREIT) ซึ่งทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีอํานาจควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการเช่า
พื ้นที่ดงั กล่าว ดังนั ้น กองทรัสต์ CPNREIT จึงไม่สามารถรับประกันได้ ว่าจะไม่มีการยกเลิกสัญญาเช่าพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลประโยชน์จากโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในอนาคต
ทั ้งนี ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับพื ้นที่ดงั กล่าวสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้:
 ระยะเวลาการเช่าช่วงสําหรับพื ้นที่ในส่วนนี ้ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับซีพีเอ็นพัทยา จะมีกําหนด
ประมาณ 20 ปี นับตัง้ แต่วันจดทะเบียนสิทธิ เช่า โดยจะสิน้ สุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2580 ซึ่งจะครบ
กําหนดอายุพร้ อมกับพื ้นที่โครงการในส่วนอื่น ๆ ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน โดยที่ระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารระหว่างซีพีเอ็นพัทยาและผู้ให้ เช่าพื ้นที่จะครบกําหนดอายุภายหลัง
โดยจะสิ ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581
้ านวน สําหรับระยะเวลาการ
 ซีพีเอ็นพัทยาได้ ชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารครบถ้ วนแล้ วทังจํ
เช่าทั ้งหมดตามสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารซึ่งจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581 ดังนั ้น ความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ ้นจากการผิดนัดชําระค่าเช่าโดยซีพีเอ็นพัทยาจึงไม่มี
 หน้ าที่ของซีพีเอ็นพัทยาที่ถูกกําหนดในสัญญาเช่าพืน้ ที่อาคารมีเงื่อนไขที่เป็ นไปตามหน้ าที่ของผู้เช่า
ปกติ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทัว่ ไป และไม่พบว่ามีเงื่อนไขใดที่กําหนดภาระหน้ าที่แก่ซีพี
เอ็นพัทยาซึง่ เกินความสามารถตามที่ผ้ เู ช่าปกติทวั่ ไปจะปฏิบตั ไิ ด้ อีกทั ้งไม่พบว่ามีเงื่อนไขในสัญญาเช่า
พื น้ ที่ อ าคารที่ อ าจส่ง ผลกระทบอย่ างมี นัย สํ า คัญ ต่ อ การเช่ าช่ วงพื น้ ที่ อ าคาร หรื อ จํ ากัด สิ ท ธิ ข อง
กองทรัสต์ CPNREIT ในการลงทุนในพื ้นที่ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่า
พื ้นที่ในการให้ เช่าช่วงพื ้นที่แก่กองทรัสต์ CPNREIT เรียบร้ อยแล้ ว
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 กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าทํ า สั ญ ญากั บ CPN โดยจะกํ า หนดมาตรการเพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลและ
ดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ น เพื่อให้ ซีพีเอ็นพัทยาในฐานะผู้ให้ เช่าช่วงพื ้นที่จํานวนประมาณ 4,827 ตาราง
เมตรดังกล่าว แก่ กองทรั สต์ CPNREIT ปฏิ บัติต ามข้ อ กํ าหนดและเงื่อนไขในสัญ ญาใด ๆ ที่ซีพี เอ็ น
พัทยาเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด ซึ่งครอบคลุมถึงสัญญาเช่าพืน้ ที่อาคารที่ได้ เข้ าทํากับผู้ให้ เช่า
้ ญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่
พื ้นที่ สัญญาเช่าช่วงพื ้นที่อาคารซึง่ จะเข้ าทํากับกองทรัสต์ CPNREIT รวมทังสั
ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นคู่สญ
ั ญา นอกจากนี ้ CPN จะใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกัน
และเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพื่อมิให้ ซีพีเอ็นพัทยาผิดนัด กระทําการ
ฝ่ าฝื นเงื่อนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาด้ วย
 กองทรัสต์ CPNREIT จะจัดให้ มีมาตรการเยียวยาสําหรับกรณี ที่ซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาเช่าพื ้นที่อาคารได้ โดยซีพีเอ็นพัทยาได้ ดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ เช่าพื ้นที่ให้ ความยินยอมแก่กองทรัสต์
CPNREIT โดยทําเป็ นหนังสือเพื่อให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้ เช่า
พืน้ ที่แทนซีพีเอ็นพัทยาได้ ทัง้ นี ้ หากเกิ ดกรณี ที่ซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิ บัติตามสัญ ญาเช่าพื น้ ที่
อาคารได้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าเป็ นคู่สัญญากับผู้ให้ เช่าพืน้ ที่ได้ โดยตรง ซึ่งการเข้ าสวม
สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT ในส่ ว นนี ้ จะทํ า ให้ ก ารจัด หาประโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ไม่ได้ รับผลกระทบเนื่องจากการเลิกสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารระหว่างซีพีเอ็นพัทยาและผู้ให้
เช่าพื ้นที่
ซึ่งจากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวมาข้ างต้ น พืน้ ที่เช่าช่วงบางส่วนดังกล่าวในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที่
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนโดยการเช่าช่วงนั ้นเป็ นพื ้นที่จํานวนไม่มาก และเป็ นสัดส่วนการลงทุนที่ตํ่าเมื่อเทียบกับ
พื ้นที่ทงหมดที
ั้
่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนครัง้ ที่ 1 อีกทัง้ CPN ในฐานะบริ ษัทแม่ยงั ได้ กําหนด
มาตรการเพื่ อควบคุมดูแลการปฏิ บัติตามสัญ ญาของซีพีเอ็นพัทยาซึ่งเป็ นบริ ษัท ลูก และมาตรการในการป้องกันและ
เยียวยาเพื่อมิให้ ซีพีเอ็นพัทยากระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัดสัญญา นอกจากนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT ยังได้ รับความ
ยินยอมจากบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์และผู้ให้ เช่าใน
ั ญา
พื ้นที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเช่าช่วง ในการเข้ าสวมสิทธิแทนซีพีเอ็นพัทยา เพื่อให้ กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าเป็ นคูส่ ญ
โดยตรงตามสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารหากซีพีเอ็นพัทยาไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้ อีกทั ้ง ในกรณีที่กองทรัสต์
CPNREIT ไม่สามารถนําพื ้นที่ที่เช่าช่วงไปจัดหาประโยชน์ได้ เนื่องจากเป็ นความผิดของซีพีเอ็นพัทยา กองทรัสต์ CPNREIT
มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาได้ ทัน ที โดยที่ ซี พี เอ็ น พัท ยาจะต้ องชํ า ระคื น ค่า เช่ าทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าช่ วงคงเหลื อ รวมถึ งเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ซี พี เอ็น พัท ยาได้ รั บ ไว้ ในนามกองทรั ส ต์ CPNREIT ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ตามสัด ส่ วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินที่เช่า
ช่วงได้ ดังนัน้ การเช่าช่วงพื น้ ที่ อาคารจากซีพี เอ็นพัทยาจึงมี ความเสี่ยงต่อกองทรั สต์ CPNREIT ในระดับ ตํ่ า และไม่ มี
ผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT จากทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช อย่างมี
นัยสําคัญ

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 16

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.1.21 ความเสี่ยงที่เ กิด ขึน้ จากการกู้ยืม เงิน
ในกรณี ที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ ดําเนิ นการกู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในหนังสือชีช้ วน กองทรั สต์
CPNREIT อาจมีความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ อัตราดอกเบีย้
ต้ นทุนทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ CPNREIT ทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการชําระคืนเงินต้ นและ/หรื อดอกเบีย้
รวมถึ ง กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจมี ค วามเสี่ ย งจากความสามารถในการชํ า ระคื น เงิ น ต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ย้ ที่ ล ดลง
นอกจากนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงทางการเงินหากมีการชําระคืนเงินกู้ยืมโดยการ Refinance โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อกระแสเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลงเนื่องจากการสิ ้นสุดของสิทธิ การเช่าในทรัพย์ สินที่ลงทุนบาง
โครงการ (ปี 2567 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ปี 2568 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ปี 2580
สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ปี 2587 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต และปี 2638 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) รวมทั ้งความเสี่ยงที่อาจมีต้นทุนดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้น และ
อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ รวมถึงอาจมีความจําเป็ นที่กองทรัสต์ CPNREIT
จะต้ องเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพื่อชําระคืนเงินกู้ยืม
ทัง้ นี ้ กองทรั ส ต์ CPNREIT จะใช้ ความพยายามในการดํ าเนิ น การใด ๆ ที่ จํ า เป็ น เพื่ อลดความเสี่ ย งดังกล่ า ว
อย่ างไรก็ ต าม ในการดํ า เนิ น การใด ๆ ดัง กล่า ว กองทรั ส ต์ CPNREIT จะดํ า เนิ น การโดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
1.1.22 ความเสี่ย งจากการที่ผ้ ูเ ช่ าพืน้ ที่ใ นทรั พ ย์ ส ิน ที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุน จะไม่ ใ ห้ ค วามยิน ยอมในการ
เปลี่ยนตัวคู่ส ัญญาผู้ใ ห้ เ ช่ าพืน้ ที่เ ดิม เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT
เมื่อกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานของทรัพย์สินที่โอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ผู้เช่าพื น้ ที่ในทรั พย์ สินที่
กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนต้ องยินยอมให้ มีการเปลี่ยนตัวคู่สญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื ้นที่เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และผู้เช่า
พื ้นที่ต้องชําระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ในฐานะผู้ให้ เช่า ทั ้งนี ้ หากผู้เช่าพื ้นที่ปฏิเสธที่จะให้ ความ
ยินยอมดังกล่าว และไม่ชําระค่าเช่าพื ้นที่ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับค่า
เช่าและค่าบริ การพื ้นที่ อนั เป็ นรายได้ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์
CPNREIT และต่อความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
อย่างไรก็ดี ในการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็ นกองทรัสต์ และการที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
ที่ จะลงทุนเพิ่ มเติม ครั ง้ ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จัดการกองทรัสต์ และ CPN ในฐานะผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์
สําหรับทรัพย์ สินส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน จะดําเนินการแจ้ งและอธิ บายถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื ้นที่
กองทรัสต์ CPNREIT ให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ได้ รับทราบ เพื่อประสานงานในการให้ ความยินยอมในการเปลี่ยนคู่สญ
เป็ น กองทรั ส ต์ CPNREIT โดยจะดํ าเนิ น การโดยเร็ ว และใช้ ความพยายามอย่ างเต็ ม ความสามารถ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเช่ า พื น้ ที่
รับทราบและยินยอมการเปลี่ยนคู่สญ
ั ญาผู้ให้ เช่าพื ้นที่เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ทั ้งนี ้ เนื่องจากข้ อสัญญาอื่น ๆ ที่สําคัญใน
สัญ ญาให้ เช่าพืน้ ที่ กับลูกค้ าไม่ได้ เปลี่ยนแปลงจากเดิม รวมถึง CPN ยังคงทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
กองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน ดังนัน้ การปฏิเสธที่จะให้ ความยินยอมดังกล่าวจึงมี
โอกาสเกิดขึ ้นได้ น้อย
นอกจากนี ้ หากผู้ เช่ า พื น้ ที่ ป ฏิ เสธที่ จ ะให้ ความยิ น ยอมในการเปลี่ ย นตัว ผู้ ให้ เช่ า CPN ในฐานะผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT จะทําหน้ าที่แทนกองทรัสต์ CPNREIT ในการจัดเก็บค่าเช่าหรื อผลประโยชน์อื่น
ใดตามสัญญาจากผู้เช่าพืน้ ที่ อันเป็ นผลประโยชน์ ที่กองทรัสต์ CPNREIT ควรได้ รับซึ่งกองทุนรวม CPNRF หรื อซีพีเอ็น
พัทยาได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่ดงั กล่าว โดยกองทุนรวม CPNRF และซีพีเอ็นพัทยาจะดําเนินการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
คืนให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
1.1.23 ความเสี่ยงจากการที่ CPN เป็ นผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่ แ ละผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม ของผู้จ ัด การกองทรัส ต์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียวและผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ คือ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ น
สัด ส่ วนร้ อยละ 99.99 ของจํ านวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ทํ าให้ CPN มี อํ านาจควบคุม
นโยบายทางธุรกิจ การดําเนินงานและการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ทั ้งหมด นอกจากนี ้ ภายหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุน รวม CPNRF เป็ น กองทรั ส ต์ CPNREIT แล้ ว เสร็ จ CPN จะเป็ น ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ร ายใหญ่ ที่ สุด ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ทํ าให้ CPN มี สัด ส่วนการมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งอย่ างมี นัยสํ า คัญ ในการประชุมผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT
อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี โดยในการบริ หาร
จัดการกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญา
แต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึ งในการดําเนินการของผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ มีการแต่งตัง้
กรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ้งคณะของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยกรรมการอิสระจะทํา
หน้ าที่ในการพิจารณาให้ ความเห็นหรื อให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังการได้
้
มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สําคัญ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ รวมถึ ง ให้ คํ าแนะนํ าหรื อ ให้ ความเห็ น ในเรื่ องที่ สํ าคัญ เช่น โครงสร้ างเงิ น ทุน นโยบายของผู้จัด การ
กองทรัสต์ นโยบายการควบคุมการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ ซึง่ ทําให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลภายในโครงสร้ างคณะกรรมการ
ของผู้จดั การกองทรัสต์
นอกจากนี ้ ในการเข้ าทํารายการได้ มา/จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญ รายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงรายการอื่น
ใดที่มีนยั สําคัญโดยกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ มีการพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่การเข้ าทํารายการโดยกองทรัสต์ CPNREIT ต้ องได้ รับการพิจารณาและ
อนุมตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหน่วย ทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมตั ิการเข้ า
ทํารายการ โดยผู้ถือหน่ วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิ เศษในวาระใดที่ มีการพิจารณาในที่ประชุมจะไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดังกล่าว
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1.1.24 ความเสี่ย งจากความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ างกองทรั ส ต์ CPNREIT และกลุ่ ม บริ ษั ท เซ็น ทรั ล
พัฒนา
แม้ ว่ า ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จ ะได้ กํ า หนดบทบาทและขอบเขตการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อง CPN ในฐานะผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ในการบริ หารจัดการทรัพย์ สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนที่เป็ นศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน
อย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN ยังอาจเกิดขึ ้นได้ จากการที่ CPN
และบริ ษัทในเครื อ (“กลุ่ม บริ ษัท เซ็น ทรั ล พัฒ นา”) ประกอบธุรกิจให้ เช่าและบริ การพื ้นที่ภายในศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงานในหลาย ๆ พื ้นที่ เป็ นธุรกิจหลัก รวมถึง CPN ยังมีหน้ าที่ในการจัดหาผู้เช่าในอาคารสํานักงานและการหาร้ านค้ า
ผู้เช่าให้ แก่ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย ซึ่งอาจทําให้ อาคารสํานักงาน และ/หรื อ ศูนย์ การค้ าของกองทรัสต์
CPNREIT มีอตั ราการเช่าลดลง ค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่าพื ้นที่สํานักงานหรื อร้ านค้ าลดลง หรื อไม่สามารถขึ ้นอัตราค่าเช่า
ได้
อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนมี
ั ้ ไม่มากนัก เนื่องจากการตัดสินใจเลือกเช่าพื ้นที่
จะขึน้ อยู่กับ ความต้ อ งการของผู้เช่ า แต่ ล ะรายในการเลื อ กพื น้ ที่ ซึ่ ง จะขึน้ อยู่กับ ทํ า เลที่ ตัง้ ของอาคารสํ านัก งานหรื อ
ศูนย์การค้ า และขนาดของพื ้นที่ รวมทั ้งโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนามีความแตกต่างกัน ทั ้งในแง่ของกลุม่
ลูกค้ าเป้าหมาย การให้ บริ การ สถาปั ตยกรรมและการตกแต่ง และทําเลที่ตงซึ
ั ้ ง่ ล้ วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจเข้ า
ใช้ บ ริ ก ารของลูก ค้ าผู้เช่ าพื น้ ที่ ดังนัน้ ลูก ค้ าผู้เช่ า พื น้ ที่ จึง เป็ น ผู้กํ า หนดและตัด สิ น ใจว่าจะเลื อ กเช่ า พื น้ ที่ ในโครงการ
ศูนย์การค้ าหรื ออาคารสํานักงานโครงการใด ให้ ตรงตามความต้ องการของตนเองเป็ นหลัก
นอกจากนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะทําการว่าจ้ าง CPN ให้ บริ หารทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนที่
เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน ผ่านโครงสร้ างสัญญาที่จะสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ CPN ในการสร้ างผลกําไรในระดับที่ดี
ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT อย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดให้ มีโครงสร้ างค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะจ่าย
ให้ แก่ CPN อันได้ แก่ ค่านายหน้ าในการหาผู้เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน (Commission) ค่าธรรมเนียมใน
การเก็ บ ค่า เช่ าในนามของกองทรั ส ต์ CPNREIT ค่าธรรมเนี ย มบริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เศษเพื่ อ สร้ าง
แรงจูงใจในการบริ ห าร (Incentive Fee) โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อให้ CPN มี ก ารบริ หารจัดการทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์
CPNREIT ในส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เพื่อเพิ่มรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ โดยมีการควบคุมต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว
ได้
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเปลี่ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
- กรณี ที่ อั ต ราการเช่ า พื น้ ที่ เฉลี่ ย ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT ที่ CPN เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ลดลงตํ่ากว่าร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้จัดการกองทรัสต์
อาจเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ พิ จ ารณาและลงมติ ใ ห้ มี ก ารเลิ ก สั ญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ได้ และหากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติด้วยคะแนนเสียงเกิ นกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดให้
ั้
มีการเลิกสัญญา

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 19

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทัง้ นี ้ อัตราการเช่ าพื น้ ที่ ให้ คํานวณจากจํ านวนพื น้ ที่ ที่ ป ล่อ ยเช่ า จริ งหารด้ วยพื น้ ที่ ที่ ส ามารถให้ เช่าได้
ทัง้ หมด โดยจํ านวนพื น้ ที่ ท่ี ให้ เช่ าได้ ทัง้ หมดไม่ รวมพื น้ ที่ ส่วนกลาง พื น้ ที่ จัดการประชุม และพื น้ ที่ ที่ ไม่
สามารถให้ เช่าได้ ในขณะใดขณะหนึ่ง เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรื อเนื่องจากการซ่อมแซมและตกแต่งพืน้ ที่
ดังกล่าว โดยใช้ ข้อมูลจากรายงานประจําเดือนในการคํานวณอัตราการปล่อยเช่าดังกล่าว
อนึง่ ในการเข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในครัง้ นี ้ กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงจาก
การแข่งขันจากศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารงานของกลุ่มบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา อีก 2 แห่ง ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้
ลงทุนในครัง้ นี ้ (อันได้ แก่ ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และศูนย์การค้ าเซ็นทรัลมารี น่า) รวมถึงในการเข้ าลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นการลงทุนในพื ้นที่บางส่วนเท่านั ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากประเด็นความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวลดลงไปได้ เนื่องจากในด้ านของทําเลที่ตงั ้ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี มีพื ้นที่ที่อยู่
ห่างจากศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ค่อนข้ างมาก (ประมาณ 60 กิโลเมตร) ทําให้ ศนู ย์การค้ าทั ้งสองแห่งมีกลุ่ม
ลูก ค้ า (Shoppers) แตกต่ า งกั น และไม่ ได้ แข่ ง ขัน กั น โดยตรง ในขณะที่ ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล มารี น่ า (ซึ่ง อยู่ห่ า งจาก
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประมาณ 2 กิโลเมตร) มีขนาดเล็กกว่าศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดย
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลมารี น่าจะมุ่งเน้ นกลุ่มลูกค้ าที่แตกต่างจากของศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช โดยตาราง
ดังต่อไปนี ้แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างโครงการศูนย์การค้ าทั ้งสามศูนย์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ตารางเปรีย บเทีย บศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรัล เฟสติวัล พัท ยา บีช ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล มารี น่ า และศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา ชลบุร ี
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช
ที่ต งั ้

333/99 หมู่ที่ 9 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20260
-

ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล มารีน่ า

ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา ชลบุร ี

78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตําบลหนองปรื อ อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ประมาณ 2 กิโลเมตร

55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ตําบลเสม็ด อําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ประมาณ 60 กิโลเมตร

ระยะห่ างจาก
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล
เฟสติวัล พัท ยา บีช
แนวคิด ของศูน ย์
- ศูนย์การค้ าติดชายหาดธรรมชาติที่ใหญ่และ
- ศูนย์การค้ าที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้ าหลากหลาย ทัง้
ครบครันอันประกอบด้ วยศูนย์การค้ าและ
นักท่องเที่ยว ผู้อยูอ่ าศัยในท้ องถิ่น ผู้เดินทางไป
โรงแรม
ประชุมสัมมนาและเดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด
- เป็ นศูนย์รวมไลฟ์ สไตล์ของชีวิตแห่งความ
- ลุกค้ าเป้าหมายรวมถึงนักท่องเที่ยว คนทํางานที่มี
ทันสมัยและความสนุกสนานของเมืองท่องเที่ยว
กําลังซื ้อปานกลาง วัยรุ่นและครอบครัวในเมือง
พัทยา
ซึง่ โดดเด่นด้ วยระเบียงชมวิวชายหาดพัทยาได้
360 องศา
- มีลานกิจกรรมบริ เวณหน้ าศูนย์การค้ าที่สร้ าง
สีสนั และชีวิตชีวาให้ แก่ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
กลุ่ม ลูก ค้ า
นักท่องเที่ยว คนทํางานที่มีกําลังซื ้อ รวมถึง
นักท่องเที่ยว คนทํางานที่มีกําลังซื ้อปานกลาง วัยรุ่นและ
เป้ าหมาย
ครอบครัวในเมืองพัทยา
ครอบครัวในเมืองพัทยา
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- ศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ ช้ อปปิ ง้ คอม
เพล็กซ์ที่ใหญ่ และทันสมัย สมบูรณ์ใน
ตัวเมืองชลบุรี
- มีการออกแบบด้ านสถาปั ตยกรรมที่มี
ความโดดเด่น

ครอบครัว คนทํางานและวัยรุ่นในอําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช

ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล มารีน่ า

จุด เด่ น

- เป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าแฟชัน่ แบรนด์ดงั ของ
ต่างประเทศมากที่สดุ ในภาคตะวันออก
- เป็ นศูนย์รวมร้ านอาหารชันนํ
้ ามากที่สดุ ในภาค
ตะวันออก
- ศูนย์รวมทางธนาคาร รวมถึงบริ การ Private
Banking ในเมืองพัทยา

- เป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารไว้ หลากหลาย ครบครัน
ทันสมัย ตอบโจทย์ลกู ค้ ากลุม่ ครอบครัว และ
นักท่องเที่ยว
- มีโซน Market Market ที่มีสินค้ าหลากหลายและ
ทันสมัย
- มีคา่ ยโทรศัพท์มือถือครบครัน
- มี Nike Factory ที่ใหญ่ที่สดุ ในภาคตะวันออก

ห้ างสรรพสิน ค้ า

ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล

ไม่มี

ซูเ ปอร์ ม าร์ เ ก็ต

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์

ไทย เฟเวอริ ท บาย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และบิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์
เอสเอฟ ซินีม่า, ซูเปอร์ สปอร์ ต และไนกี ้ แฟคทอรี่ สโตร์

ผู้เ ช่ าหลัก และพืน้ ที่ เอสเอฟเอ็กซ์ ซินีม่า, พาวเวอร์ บาย, บีทเู อส, ซูเปอร์
อื่น ๆ
สปอร์ ต, ฟูด้ ลอฟท์, มาร์ คแอนด์สเปนเซอร์ , H&M,
ZARA, ยูนิโคล่, LazGam และ Hajime Robot
ที่ม า: CPN
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ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา ชลบุร ี
- มีร้านค้ าแฟชัน่ แบรนด์ดงั ที่ครบครันมาก
ที่สดุ ในเมืองชลบุรี
- มีร้านอาหารและร้ านเครื่ องดื่มแบรนด์
ดังที่ครบครันมากที่สดุ ในเมืองชลบุรี
- มีธนาคารและค่ายโทรศัพท์มือถือครบ
ครันมากที่สดุ ในเมืองชลบุรี
- มีโรงภาพยนตร์ ที่ทนั สมัยและใหญ่มาก
ที่สดุ ในเมืองชลบุรี
- มีฟิตเนสที่ทนั สมัยและใหญ่มากที่สดุ ใน
เมืองชลบุรี
ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
ท็อปส์ มาร์ เก็ต และบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
เอสเอฟ ซินีม่า, เพาเวอร์ บาย, ออฟฟิ ศเมท
และฟิ ตเนส เฟิ ร์ ส

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ในส่ วนของพื น้ ที่ ในศูน ย์ ก ารค้ าเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัท ยา บี ช ที่ ก องทรัส ต์ CPNREIT ยังไม่ ได้ เข้ าลงทุน ในพื น้ ที่
บางส่วน ซึ่งเป็ น พื น้ ที่ ที่ อ ยู่ร ะหว่างการปรั บ ปรุ งหรื อ มี แ ผนที่ จ ะปรั บ ปรุ ง โดย CPN เพื่ อ เพิ่ มศัก ยภาพในเชิ งพาณิ ช ย์
(Commercial Enhancement) ให้ แก่พื ้นที่ดงั กล่าว รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช ในภาพรวม ซึ่งอาจส่งผลดีต่อพื ้นที่ในส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนด้ วย นอกจากนี ้ ทาง CPN จะให้ สิทธิในการ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ในการลงทุนในพื ้นที่ดงั กล่าวแก่กองทรัสต์ CPNREIT
ในส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น เดิ ม ของกองทุน รวม CPNRF กลุ่ม บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นาได้ พัฒ นาและดํ า เนิ น โครงการ
ศูนย์การค้ าที่มีที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กับที่ตั ้งในปั จจุบันของทรัพย์ สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF บางส่วน อันได้ แก่ ศูนย์ การค้ า
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ซึ่งตั ้งอยู่ห่างจากโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ประมาณ 8-11 กิโลเมตร โดย
้
นย์
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างโครงการศูนย์การค้ าทังสองศู

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 23

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ตารางเปรีย บเทีย บศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต และศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล เฟสติว ัล เชียงใหม่
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
ที่ต งั ้
ระยะห่ างจาก
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล
พลาซา เชียงใหม่
แอร์ พ อร์ ต
แนวคิด ของศูน ย์
กลุ่ม ลูก ค้ าเป้ าหมาย
จุด เด่ น

ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล เฟสติวัล เชียงใหม่

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

ศูนย์การค้ าและศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับครอบครัว

ศูนย์การค้ าที่ดีที่สดุ สําหรับนักท่องเที่ยวและคนทันสมัย

กลุ่มเป้าหมายหลัก: ครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายย่อย: คนทํางานและนักท่องเที่ยว
- ทําเลที่ตั ้งเดินทางสะดวก และอยู่ใกล้ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
- เป็ นศูน ย์ การค้ าที่ มี ร้านค้ าหลากหลายและครบครัน ที่ สุดแห่งหนึ่งใน
เชียงใหม่
- มีผ้ ูเช่าหลักที่แข็งแกร่ ง ได้ แก่ ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ท็อปส์ มาร์ เก็ต
และโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
- มีโซนร้ านค้ าสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสินค้ าให้ เลือกอย่างครบครัน
และสะดวกสบาย ได้ แ ก่ Northern Village ซึ่ งจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ของที่
ระลึก และหัตถกรรมพืน้ เมืองที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือ และกาด
หลวง แอร์ พอร์ ต ซึง่ จําหน่ายอาหารพื ้นเมืองและของฝาก
- มี อ าคารอเนกประสงค์ ข นาดใหญ่ ที่ ส ามารถใช้ จั ด งานประชุ ม หรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมายหลัก: คนทํางาน
กลุ่มเป้าหมายย่อย: ครอบครัวและนักท่องเที่ยว
- ศูน ย์ ก ารค้ าที่ ตัง้ อยู่ใกล้ กับ ถนนซุ ป เปอร์ ไฮเวย์ แ ละถนนที่ เชื่ อ มโยงไปยัง
จังหวัดใกล้ เคียง
- เป็ นศูนย์การค้ าที่รวบรวมแบรนด์สินค้ าทั ้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึง
ร้ านอาหารไว้ มากมาย
- มี ผ้ ู เช่ า หลัก ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ได้ แก่ ห้ างสรรพสิ น ค้ าเซ็ น ทรั ล กรุ ง ศรี ไอแมกซ์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
- มีลานกิจกรรมกลางแจ้ งขนาดใหญ่กว่า 4,500 ตารางเมตร

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 24

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต

ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล เฟสติวัล เชียงใหม่

- เป็ นแหล่งรวมธนาคารที่มีความครบครันที่สดุ แห่งหนึง่ ในเชียงใหม่
ห้ างสรรพสิน ค้ า
ซูเ ปอร์ ม าร์ เ ก็ต
ผู้เ ช่ าหลัก และพืน้ ที่
อื่น ๆ

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

ที่ม า: CPN

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 25

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทั ้งนี ้ การที่ CPN มีการพัฒนาโครงการศูนย์ การค้ าในพื ้นที่ใกล้ เคียงกันในบางพื ้นที่ เนื่องจาก CPN เห็นว่าพืน้ ที่
ดังกล่าวมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจและศักยภาพทางธุรกิจในระยะยาวที่ดี อันเป็ นผลจากเนื่องจากพื ้นที่มีการพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความเจริ ญมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้ จํานวนประชากรและกําลังซื ้อของประชากรในพื ้นที่
ดังกล่าวและพื ้นที่ใกล้ เคียงกัน เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นกัน โดยฝ่ ายบริ หารของ CPN และทีมงานได้ มีการศึกษาและ
ประเมิ นปั จจัยที่ เกี่ ย วข้ อง และเห็น ว่าการพัฒ นาและก่ อสร้ างโครงการศูน ย์ การค้ าใหม่ในพื น้ ที่ ใกล้ เคี ยงกับ โครงการ
ศูนย์การค้ าที่มีอยู่เดิม จะไม่กระทบต่อความต้ องการเช่าพื ้นที่ (Cannibalization) ในโครงการที่มีอยู่เดิม เนื่องจากมีความ
ต้ องการเช่าพื ้นที่ในระยะยาวที่เพียงพอสําหรับทั ้งโครงการที่มีอยู่เดิมและโครงการที่จะพัฒนาและก่อสร้ างเพิ่มเติม
1.1.25 ความเสี่ย งจากการที่ CENTEL ซึ่ง เป็ นนิต ิบ ุค คลที่ม ีค วามเกี่ย วข้ อ งกับ CPN มีก ารบริ ห ารโรงแรมใน
พืน้ ที่ใ กล้ เ คียงกับ โรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
CENTEL ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับ CPN มีการบริ หารโครงการโรงแรมในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับที่ตงของโรงแรม
ั้
ฮิลตัน พัทยา ซึ่งอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจระหว่างโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรม
ที่บริ หารงานโดย CENTEL อย่างไรก็ดี เนื่องจากหลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็ นผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินหลักส่วนที่เป็ นโรงแรม จะแต่งตัง้ กลุ่มฮิลตัน (ซึ่งไม่ได้ เป็ นนิติ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับ CPN และ CENTEL) เป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยกลุ่มฮิลตันจะมีอํานาจและหน้ าที่
ในการดํ าเนิ น กิ จ การและบริ ห ารจัดการโรงแรม ตามข้ อ กํ าหนดและเงื่อ นไขของสัญ ญาจ้ างบริ ห ารโรงแรม โดยการ
ดํ าเนิ น การของกลุ่ม ฮิ ล ตัน จะมี ค วามเป็ น อิ ส ระและแยกจาก CPN และ CENTEL โดยสัญ ญาว่าจ้ างกลุ่ม ฮิ ล ตัน เป็ น
ผู้บ ริ หารโรงแรมนัน้ มีการกํ าหนดค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการโรงแรมที่สร้ างแรงจูงใจให้ กลุ่มฮิลตันบริ หารจัดการ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา เพื่อให้ ทรัพย์สินหลักดังกล่าวมีผลประกอบการและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในระดับที่ดี
อย่างต่อเนื่อง
ทั ้งนี ้ ข้ อมูลที่แสดงไว้ ในหน้ าถัดไปแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมในบริ เวณ
ใกล้ เคียงที่บริ หารงานโดย CENTEL โดยมีข้อสังเกตที่สําคัญดังต่อไปนี ้
1) ทุก โรงแรมที่ CENTEL เป็ น เจ้ า ของ และ/หรื อ เป็ น ผู้บ ริ ห าร ในพื น้ ที่ ใกล้ เคี ย งกับ โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา
(ยกเว้ นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ ท พัทยา) เป็ นโรงแรมที่มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายคนละระดับกับ
โรงแรม ฮิลตัน พัทยา โดยลูกค้ าของโรงแรม ฮิลตัน พัทยา จะมีความสามารถในการใช้ จ่ายที่ สูงกว่า ซึ่ง
สะท้ อนในราคาค่าห้ องพักตามเกรดที่ต่างกัน
2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ตําแหน่งทางการตลาด และจุดเด่นที่
แตกต่างกันกับโรงแรม ฮิลตัน พัทยา โดยโรงแรมดังกล่าวเน้ นแนวคิดความสนุกสนานในธีม Lost World
โดยจะเน้ นการเป็ นสถานที่สําหรับครอบครัวและมีสวนนํ ้าขนาดใหญ่ภายในโรงแรมเป็ นของตัวเอง ในขณะ
ที่โรงแรมฮิ ลตัน พัทยา มีดีไซน์ หรู ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างสวยงามมีระดับ ตั ้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาบน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที่สามารถเห็นทัศนียภาพพาโนรามาที่สวยงามของโค้ งอ่าวพัทยา
และจะเน้ นลูกค้ าธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากประเทศเอเชีย

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 26

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ดังนัน้ โรงแรมฮิลตัน พัทยาและโรงแรมในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่มี CENTEL เป็ นเจ้ าของ และ/
หรื อ เป็ นผู้บริ หาร มีความเป็ นอิสระจากกันในการดําเนินงาน มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายคนละกลุ่มและมีการแข่งขันกันทาง
ธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม (Fair Competition) จึงทําให้ ไม่มีความเสี่ยงในเชิงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 27

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ตารางเปรีย บเทีย บโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา และโรงแรมในบริเ วณใกล้ เ คียงที่บ ริ ห ารงานโดย CENTEL
โรงแรม

ระดับ

จํานวนห้ อ ง

โรงแรมฮิลตัน พัทยา

5 ดาว

302

โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์มิราจบีชรีสอร์ ท
พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแก
รนด์พระตําหนักรีสอร์ ท
พัทยา
โรงแรมเซ็นทารา พัทยา

5 ดาว

555

5 ดาว

161

4 ดาว

152

โรงแรมเซ็นทาราโนวา
โฮเทล แอนด์ สปา
พัทยา
โรงแรมเซ็นทรา อาซัวร์
พัทยา

4 ดาว

79

4 ดาว

96

โรงแรมเซ็นทราอเวนิว

Value

51

จุด เด่ น

เจ้ าของ/
รับ จ้ างบริห าร
333/99 และ 333/101 หมู่ เป็ นเจ้ าของโดย
9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบล CPN และบริ หาร
หนองปรื อ อําเภอบางละมุง โดยกลุม่ ฮิลตัน
เจ้ าของและ
277 หมู่ 5 ตําบลนาเกลือ
อําเภอบางละมุง
บริ หารโดยกลุม่
CENTEL
บริ หารโดยกลุม่
พระตําหนัก ซอย 5 พัทยา
CENTEL
ที่ต งั ้

โรงแรมดีไซน์ หรู ที่ได้ รับ การตกแต่งอย่างสวยงามมี ระดับ ตัง้ อยู่ใจกลางเมื อ ง
พัทยาบนศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที่สามารถเห็นทัศนียภาพพา
โนรามาที่สวยงามของโค้ งอ่าวพัทยา และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน
เซ็น ทาราแกรนด์ มิราจบี ช รี สอร์ ท พัท ยา เป็ นรี สอร์ ท ระดับ ห้ าดาวที่ มี แนวคิ ด
ความสนุ ก สนานในธี ม Lost World เป็ นสถานที่ สํ า หรั บ ครอบครั ว โรงแรม
ประกอบด้ วยสวนนํ ้าขนาดใหญ่ สถานที่จดั งานและห้ องประชุมจํานวนมาก
โรงแรมตั ้งอยู่ทางตอนใต้ สุดของเมืองพัทยา ในเขตที่ อยู่อาศัยที่สงบและห่าง
เพียงไม่กี่ก้าวจากชายหาดโรงแรมมีการตกแต่งที่ทนั สมัยในรู ปแบบโลกใต้ ท้อง
ทะเล รวมถึงสระว่ายนํ ้าและจากุซซี่บนดาดฟ้า
โรงแรมตัง้ อยู่ใจกลางเมื องพัทยา มี ก ารออกแบบที่ ร่วมสมัย พร้ อมห้ องออก 78/140 หมู่ 9ตําบลหนอง
กําลังกายและสระว่ายนํ ้าขนาดใหญ่
ปรื อ อําเภอบางละมุง
โรงแรมตั ้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยา มีจดุ เด่นคือสปาเซ็นวารี
80/167 ตําบลหนองปรื อ
อําเภอบางละมุง
โรงแรมตั ้งอยู่บริ เวณพัทยากลาง ประกอบด้ วยสระว่ายนํ ้าที่กว้ างขวางและสระ
ว่ายนํ ้าสําหรับเด็ก มีสวนบนชั ้นดาดฟ้าสําหรับการพบปะสังสรรค์ โรงแรมตั ้งอยู่
ไม่ไกลจากแหล่ง ช็อปปิ ง้ และถนนคนเดิน
โรงแรมเป็ นโรงแรมขนาดไม่ใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางพัทยา สูงแปดชัน้ ให้ บรรยากาศ
สดใสและทันสมัย ตั ้งอยู่ไม่ไกลจากชายหาดพัทยา

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 28

บริ หารโดยกลุม่
CENTEL
บริ หารโดยกลุม่
CENTEL

198/31 หมู่ 9 ตําบลหนอง
ปรื อ อําเภอบางละมุง

บริ หารโดยกลุม่
CENTEL

198/30 หมู่ 9 ตําบลหนอง
ปรื อ อําเภอบางละมุง

บริ หารโดยกลุม่
CENTEL

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โรงแรม
โรงแรมเซ็นทรามารี ส
รี สอร์ ท จอมเทียน

ระดับ

จํานวนห้ อ ง

Value

282

จุด เด่ น

ที่ต งั ้

โรงแรมตกแต่งในรู ปแบบรี สอร์ ท มีสระว่ายนํ ้าขนาดใหญ่ที่โอบล้ อมด้ วยสวนป่ า 98/2 หมู่ 1 ชัยพฤกษ์ สาย
สไตล์ ทรอปิ คอล และสายนํา้ ตก มีพืน้ ที่ใช้ สอยขนาดใหญ่ มีโซนความบันเทิง 2 นาจอมเทียน
ของเด็ก ๆ
ที่ม า: แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ประจําปี 2559 ของ CENTEL และ website ของโรงแรมในเครื อ CENTEL

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 29

เจ้ าของ/
รับ จ้ างบริห าร
บริ หารโดยกลุม่
CENTEL

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.2

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ความสามารถในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ย์ ส ิน ที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุน

1.2.1

ความเสี่ยงจากกรณีก ารถูก เวนคืน ที่ด นิ

ทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกเวนคืนได้ ตามนโยบายของรัฐในช่วงเวลา
ใด ๆ ระหว่างระยะเวลาที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์ สินดังกล่าว ซึ่งค่าชดเชยใด ๆ ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้ รับเพื่อชดเชยความเสีย หายจากการถูก เวนคืน ดังกล่าว อาจเป็ น จํ านวนตํ่ ากว่ามูลค่าทรั พ ย์ สินสุท ธิ ตามบัญ ชี ของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT ดัง นัน้ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ จึ ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะไม่ ได้ รับ ผลตอบแทนจากทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ตามที่ได้ ประมาณการไว้
1.2.2

อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ีก องทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุน อยู่ภ ายใต้ บ ัง คับ ของหลัก เกณฑ์ ท างกฎหมายเกี่ย วกับ
สิ่งแวดล้ อ ม โดยการปฏิบ ัต ิต ามหลัก เกณฑ์ ท างกฎหมายดังกล่ าวอาจส่ งผลให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT มี
ค่ าใช้ จ่ ายและภาระความรับ ผิด หลายด้ าน

อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน อยู่ภายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
ได้ แก่ กฎหมายด้ านสุขอนามัย กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางนํ ้า การทิ ้งของเสีย และการ
ควบคุมมลภาวะทางเสียง ซึ่งภายใต้ กฎหมายเหล่านี ้ เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์หรื อผู้ที่ควบคุมการดําเนินการและการใช้
ประโยชน์ อสังหาริ มทรัพย์ อาจมีความรับผิด ซึ่งรวมถึงโทษปรับหรื อโทษจําคุกหากฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว นอกจากนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้ องมีภาระค่าใช้ จ่ายในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าว
เหล่ านี ้ หากมี ก ารปนเปื อ้ นหรื อ เกิ ด มลภาวะต่ าง ๆ หรื อหากไม่ ส ามารถแก้ ไขมลภาวะต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้ อาจส่ง ผลให้
กองทรัสต์ CPNREIT มีความรับผิด หรื ออาจส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนยั สําคัญในการนําอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์
CPNREIT ลงทุนออกให้ เช่าและให้ ใช้ พื ้นที่
นอกจากนี ้ อสังหาริ มทรัพย์ ที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องด้ านสิ่งแวดล้ อมใน
ช่วงเวลาหนึ่ง อาจไม่สอดคล้ องหรื อเป็ นไปตามข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องด้ านสิ่งแวดล้ อมในอีก
ช่วงเวลาหนึ่ง หากข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องด้ านสิ่งแวดล้ อมเหล่านั ้นมีการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนัน้
จึงมีค วามเสี่ยงในกรณี ที่มี การแก้ ไขเพิ่ มเติม ข้ อกํ าหนดทางกฎหมายหรื อหลัก เกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ องด้ านสิ่งแวดล้ อม การ
ดําเนินการเพื่อให้ อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นไปตามหรื อสอดคล้ องกับข้ อกําหนดทางกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องด้ าน
สิ่ งแวดล้ อ มตามที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อาจเพิ่ ม ภาระด้ านค่ าใช้ จ่ายและส่ง ผลกระทบต่อฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ได้
1.2.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ภัยธรรมชาติ อุบ ัต ภิ ยั และการก่ อ วิน าศกรรม

การเกิดภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และการก่อวินาศกรรม แม้ จะมีโอกาสเกิดขึ ้นไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดขึ ้นในบริ เวณ
ที่ ตัง้ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT เข้ า ลงทุ น นอกจากจะสร้ างความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT แล้ ว จะยังก่อให้ เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่าและผู้มาซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การในโครงการของ
กองทรัสต์ CPNREIT อย่างประเมินค่าไม่ได้ แม้ วา่ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจะได้ เตรี ยมมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติ อุบตั ิภยั และ
การก่อวินาศกรรมไว้ อย่างรัดกุม ตลอดจนมีการฝึ กอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้ องให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะในการ
อพยพผู้คน และกองทรัสต์ CPNREIT ยังได้ ทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบตั ิภยั และเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ
ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 30

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ไว้ สําหรับอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT แต่การก่อสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นใหม่หรื อการซ่อมแซมส่วนที่ได้ รับ
ความเสียหายหนัก อาจมีภาระค่าใช้ จ่ายสูงและใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการนาน ซึ่งอาจทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT
สูญเสียรายได้ อย่างมีนยั สําคัญตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ ดี กองทรัสต์ CPNREIT ได้ จัดให้ มีการประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์ สิน (All Risks Insurance) โดย
กําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ทั ้งหมดภายในอสังหาริ มทรัพย์ ที่
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) โดยกําหนดให้ กองทรัสต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนรายได้ ทั ้งหมดภายในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน และการ
ประกันภัยการก่อการร้ าย (Political Violence Insurance) โดยกําหนดให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตาม
สัดส่วนการครอบครองพืน้ ที่ และ/หรื อรายได้ ทงั ้ หมดภายในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน เพื่อคุ้มครอง
ความเสี ย หายที่ อาจเกิ ดขึน้ นอกจากนี ้ กองทรั สต์ CPNREIT ยัง ได้ จัดให้ มีการประกันความรั บ ผิ ดต่อบุค คลภายนอก
(Public Liability Insurance) เพื่อป้อ งกันความเสี่ย งที่อาจเกิ ดขึ ้นจากความรับ ผิ ดต่อบุคคลภายนอกผู้มาใช้ บ ริ การใน
ทรัพย์สินด้ วย ซึง่ ผู้จดั การกองทรัสต์ เห็นว่าการจัดให้ มีการประกันดังกล่าวข้ างต้ นมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจาก
การประกัน ความเสี่ ย งภั ย ในทรั พ ย์ สิ น มี ก ารกํ า หนดมูล ค่ า ทดแทนให้ เพี ย งพอสํ า หรั บ การก่ อ สร้ างโครงการขึ น้ ใหม่
(Replacement Cost) ที่ ไม่รวมค่ าที่ ดิน รวมทัง้ การประกัน ภัยธุรกิ จ หยุดชะงัก มี การคุ้มครองที่ ครอบคลุม ค่าเฉลี่ ยของ
รายได้ ตลอดระยะเวลา 36 เดือน ซึ่งเป็ นระยะเวลาสูงสุดที่คาดว่าจะต้ องใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างโครงการขึ ้นใหม่ โดย
ที่มีการกําหนดมูลค่าทดแทนดังกล่าวในการต่อกรมธรรม์ประกันภัยทุกปี
ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ได้ รับความเสียหายทัง้ หมดหรื ออย่างมีนัยสําคัญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงที่จะสร้ างทรัพย์สนิ ที่เช่า
จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ขึ ้นใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกัน ซึ่งผู้ให้ เช่า ได้ แก่ CPN และ/หรื อนิติบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกับ CPN จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
ก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นับแต่เกิดความเสียหายดังกล่าว โดยค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ ในการก่อสร้ างดังกล่าวจะแบ่ง
กันตามสัดส่วนพื ้นที่ที่ครอบครองขณะเกิดความเสียหาย แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐานที่กองทรัสต์
CPNREIT และ/หรื อผู้ให้ เช่าได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี หากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ าง และ/หรื อ
ซ่อมแซมทรัพย์ สินที่เช่าดังกล่าวมี จํานวนเกิ นกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพื น้ ฐานที่คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ กองทรั สต์
CPNREIT มีทางเลือกที่จะ (1) รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนเกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพืน้ ที่ ซึ่งเมื่อกองทรัสต์
CPNREIT ได้ รับ ความเห็นชอบจากผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ให้ ดํ าเนิ นการดังกล่าวแล้ ว กองทรัส ต์ CPNREIT จะชํ าระคื นเงิน
ค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการก่อสร้ างส่วนเกินดังกล่าวที่ผ้ ใู ห้ เช่าทดรองจ่ายไป ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เปิ ดให้ บริ การพื ้นที่ใน
ทรัพย์ สินที่สร้ างหรื อซ่อมแซมขึ ้นใหม่ หรื อ (2) ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอบพื ้นที่ ในทรัพย์สินที่เช่า โดยกองทรัสต์
CPNREIT ไม่ ต้ อ งชํ า ระค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ างเพิ่ ม เติ ม ให้ แก่ ผ้ ู ให้ เช่ า แต่ อ ย่ า งใด อย่ า งไรก็ ดี ในการนี ้ กองทรั ส ต์
CPNREIT สงวนสิท ธิ ที่ จ ะเสนอการดํ าเนิ นการดัง กล่าวเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ข องกองทรัส ต์ CPNREIT ได้
พิจารณาอนุมตั ิก่อนการใช้ สิทธิดงั กล่าวของกองทรัสต์ CPNREIT
อย่างไรก็ดี แม้ ว่ากองทรัสต์ CPNREIT ตกลงที่จะชําระค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการก่อสร้ างเพิ่มเติมตามวรรคก่อน เพื่อ
ดํารงสัดส่วนการครอบครองพืน้ ที่ในทรัพย์ สินที่เช่า กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีโอกาสที่จะได้ รับค่าเช่าเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก
ทรัพย์สินที่เช่าที่สร้ างขึ ้นใหม่นั ้นมีความทันสมัย กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราที่เพิ่มขึ ้น และอาจมี
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พื ้นที่ที่จะนําออกให้ เช่าเพื่อจัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดี หากทางกองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมที่จะลดสัดส่วน
การครอบครองพื ้นที่ลง โดยไม่ต้องการชําระค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ในการก่อสร้ างเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า หรื อในกรณี ที่กองทรัสต์
CPNREIT และผู้ให้ เช่าตกลงที่จะก่อสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นใหม่ในรู ปแบบเดิม และด้ วยงบประมาณเพียงเท่ากับค่าสินไหม
ทดแทนพื น้ ฐานที่ กองทรั ส ต์ CPNREIT และผู้ให้ เช่าได้ รับ จากบริ ษั ท ประกัน ภัย โดยไม่ ต้ องการชํ าระค่าใช้ จ่ ายในการ
ก่อสร้ างเพิ่มเติม ก็อาจทําให้ ทรัพย์ สินที่เช่ามีพืน้ ที่ลดลงเนื่ องจากความผันผวนของค่าใช้ จ่ายในการก่ อสร้ าง ส่งผลให้
สัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลง ด้ วยเหตุดงั กล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จึงอาจได้ รับค่าเช่า
ลดลงเนื่องจากสัดส่วนพื ้นที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ครอบครองลดลง แต่ในทางกลับกัน แม้ ว่าสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่
จะลดลง แต่กองทรัสต์ CPNREIT ก็อาจจะได้ รับค่าเช่าในอัตราที่สงู ขึ ้น เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่าเป็ นทรัพย์สินที่สร้ างขึ ้นใหม่
และเป็ นที่น่าสนใจแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ ทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจัดเก็บค่าเช่าได้ ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ ้นได้
1.2.4

ความเสี่ยงจากการประกัน ภัย

การประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ CPNREIT มีความเสี่ยงด้ านการดําเนินการและการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน แม้ ว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ CPNREIT
เข้ าลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง แต่กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถ
จัด ทํ า ประกัน ภัย ที่ ค้ ุม ครองความเสี่ ย งบางประเภทที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ หรื อ แม้ ว่า กองทรั ส ต์ CPNREIT จะสามารถจัด หา
ประกันภัยได้ แต่อตั ราเบี ้ยประกันอาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับ หรื อกองทรัสต์
CPNREIT อาจไม่สามารถใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องได้ ไม่วา่ ทั ้งหมดหรื อบางส่วน หรื อ
อาจเกิ ดความล่าช้ าในการชดเชยความเสี ยหายตามกรมธรรม์ ป ระกันภัยดังกล่าว โดยที่ไม่ใช่ค วามผิ ดของกองทรั ส ต์
CPNREIT หรื อกองทรัสต์ CPNREIT อาจมีความเสี่ยงจากความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่กองทรัสต์
CPNREIT อาจไม่ได้ รับการชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้
อันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้ รับ
อย่ างไรก็ ต าม ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ าเนิ น การให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT เป็ น ผู้รั บ ผลประโยชน์ ภายใต้ ก าร
ประกันภัยที่ มี อยู่เดิม ของทรั พย์ สิน ที่ กองทรั สต์ CPNREIT เข้ าลงทุน เพื่อให้ กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับ การประกันภัย
ทรัพ ย์ สิน สํ าหรับ ความเสี่ย งทุกประเภท การประกัน ภัย ความรั บ ผิ ดชอบต่อ บุคคลภายนอก และการประกันภัยธุรกิ จ
หยุดชะงัก โดยในส่วนของการประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสี่ยงทุกประเภท จะกําหนดวงเงินเอาประกันไม่ตํ่ากว่า
มูลค่าต้ นทุนทดแทนที่ไม่รวมค่าที่ดนิ ซึง่ ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกําหนดวงเงินประกันไม่ตํ่ากว่ามูลค่าทดแทน
ที่ไม่รวมค่าที่ ดิน ตลอดระยะเวลาการเช่า แม้ ว่าอายุของสัญ ญาเช่าจะเหลือน้ อยลง มีความสมเหตุสมผล เพราะมูลค่า
ทดแทนดังกล่าวน่าจะเพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการขึ ้นใหม่หากเกิดความเสียหายกับโครงการทังหมด
้
สําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บุคคลที่สามที่ได้ รับความเสียหายจะเป็ นผู้รับผลประโยชน์
โดยจะกํ า หนดวงเงิ น ประกัน ตามที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT เห็ น ว่ าเหมาะสม ในขณะที่ ก ารประกัน ภัย ธุ รกิ จ หยุด ชะงัก
กองทรัสต์ CPNREIT จะกําหนดวงเงินเอาประกันที่กองทรัสต์ CPNREIT เห็นว่าเหมาะสมและเพียงพอในการชดเชยการ
สูญเสียรายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ระหว่างการซ่อมแซมหรื อก่อสร้ างทรัพย์สินขึ ้นใหม่ โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
เป็ นผู้รับประโยชน์ตามสัดส่วนรายได้ ทั ้งหมดภายในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน
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1.2.5

อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ีก องทรั ส ต์ CPNREIT ถือ ครองนั น้ อาจมีค่ าใช้ จ่ ายเกี่ย วกับ อสังหาริ ม ทรั พ ย์ รวมทัง้
ค่ าใช้ จ่ ายในการดําเนิน การต่ าง ๆ เพิ่ม มากขึน้

ความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบ
ทางลบหากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น โดยรายได้ ไม่เพิ่มขึ ้นตามหรื อ
เพิ่มขึ ้นในอัตราที่น้อยกว่า
ปั จจัยที่อาจส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเพิ่มสูงขึ ้นได้ แก่
-

การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา
การเพิ่มขึ ้นของภาษีที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั ้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังนโยบายของรั
้
ฐบาลซึ่งจะเพิ่มค่าใช้ จ่ายในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนัน้
การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค
การเพิ่มขึ ้นของค่าบริ การสําหรับผู้รับจ้ างช่วง (ถ้ ามี)
การเพิ่มขึ ้นของอัตราเงินเฟ้อ
การเพิ่มขึ ้นของเบี ้ยประกันภัย
ความเสียหายหรื อความชํารุดบกพร่ องของอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ ต้ องมีการแก้ ไข โดยต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดํ า เนิ น การ และค่ า ใช้ จ่ ายในการดํ า เนิ น การในส่ ว นนี ไ้ ม่ ส ามารถคาดหมายได้ และการเพิ่ ม ขึน้ ของ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนิ นงานอื่น ที่ เกี่ ยวข้ องกับ อสังหาริ มทรัพ ย์ และการจัดหาประโยชน์ ของกองทรั สต์
CPNREIT

1.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพ ย์ โ ดยกองทรั ส ต์ CPNREIT

1.3.1

การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ม คี วามเสี่ยง

การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์มีความเสี่ยงหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะแต่ (1) การเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบของการเมืองหรื อเศรษฐกิจ (2) การเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะของตลาดในพื ้นที่ (3) สถานะทางการเงินของผู้
เช่ า ผู้ซือ้ และผู้ขายอสังหาริ ม ทรั พย์ (4) แหล่ งเงิ นทุน สนับ สนุน ทัง้ ที่ เป็ น เงิน กู้ยื ม ตราสารหนี ้ หรื อ ตราสารทุน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ ส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้ มาเพิ่มซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
การปรั บ ปรุ งซ่อมแซมอสังหาริ มทรั พย์ (5) การเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี ย้ ต้ นทุน การเงิ น และค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับ การ
ดําเนินงานอื่น ๆ (6) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อม กฎหมายการกําหนดเขตพื ้นที่และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ของ
รัฐบาลและนโยบายด้ านการเงิน (7) ข้ อเรี ยกร้ องด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากอสังหาริ มทรัพย์ (8) การเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าเช่าในตลาด (9) การเปลี่ ยนแปลงของราคาพลังงาน (10) การแข่งขัน ระหว่างเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ ห รื อ ผู้ให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อแย่งลูกค้ าที่เป็ นผู้เช่าและผู้ใช้ พื ้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดพื ้นที่ว่างในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อไม่สามารถให้
ั ญาเช่าเมื่อสัญญาเช่าฉบับปั จจุบนั หมดอายุ (12) การ
เช่าโดยมีข้อตกลงที่เป็ นประโยชน์ได้ (11) การไม่สามารถต่ออายุสญ
ไม่สามารถจัดเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้ ประโยชน์จากผู้ใช้ และ/หรื อ ผู้เช่าพื ้นที่ได้ ตรงตามเวลาที่กําหนด หรื อการ
ไม่สามารถจัดเก็บได้ เลยเนื่องจากผู้ใช้ และ/หรื อ ผู้เช่าพื ้นที่ล้มละลาย (13) การไม่สามารถจัดทําประกันภัยได้ เพียงพอหรื อ
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ครอบคลุมความเสียหายหรื อการที่เบี ้ยประกันภัยเพิ่มสูงขึ ้น (14) การเพิ่มขึ ้นของอัตราเงินเฟ้อ (15) อสังหาริ มทรัพย์ชํารุ ด
บกพร่ องเป็ นเหตุให้ ต้องแก้ ไขซ่อมบํารุ ง ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายที่ไม่อาจคาดหมายได้ (16) ผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงและเงื่ อนไขในสัญ ญาเช่า (17) การต้ องพึ่งพากระแสเงินสดเพื่ อ ใช้ ในการซ่อ มบํ ารุ งและการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง
อสังหาริ มทรัพย์ (18) การที่ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเพิ่มสูงขึ ้น รวมถึงค่าภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ (19) สิทธิ
หรื อภาระติดพันใด ๆ ที่ตรวจไม่พบขณะที่ทําการตรวจสอบหรื อสอบทานอสังหาริ มทรัพย์ที่กรมที่ดิน และ (20) เหตุสดุ วิสยั
ที่ทําให้ เกิดความเสียหายที่ไม่อาจทําประกันภัยได้
ปั จ จัย ต่ าง ๆ เหล่ า นี ส้ ่ งผลให้ เกิ ดความผัน ผวนของอัต ราการเช่ าพื น้ ที่ อัต ราค่ า เช่ า และค่ า ตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในพื ้นที่ หรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ ทําให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์และรายได้ ที่
ได้ รั บ จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT อาจลดลงอย่ า งมี นัย สํ า คัญ หากตลาด
อสังหาริ มทรัพย์หรื อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงขาลงอย่างกะทันหัน
1.3.2

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้ อ มูล ก่ อ นเข้ าลงทุน

ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ได้ ทําการศึกษาข้ อมูลรายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ๆ โดย
ทําการตรวจสอบหรื อสอบทานข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) ก่อนการตัดสินใจเข้ าลงทุน โดยผู้ก่อตั ้งทรัสต์ได้
ศึกษารายงานของบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์ สิน รายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สิน รายงานตรวจสอบทางกฎหมายของ
ทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนข้ อ มูล และสัญ ญาต่ าง ๆ อย่า งละเอี ย ด อย่ างไรก็ ต ามการกระทํ าดังกล่าวมิ ได้ เป็ น การประกัน ว่า
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน จะปราศจากความเสียหายหรื อความบกพร่องที่อาจจะต้ องมีค่าใช้ จ่าย
ในการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานการตรวจสภาพอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT
เข้ าลงทุน และรายงานการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรั พย์ สินโดยที่ ปรึ กษากฎหมายที่ ผ้ ูก่อ ตัง้ ทรัสต์ ใช้ เป็ น
พื น้ ฐานในการประเมิ นและตรวจสอบอสังหาริ ม ทรั พ ย์ อ าจมี ข้อ บกพร่ อ ง มี ค วามไม่ ถูก ต้ อ ง เนื่ อ งจากความบกพร่ อง
บางอย่างของอสังหาริ มทรัพย์ ที่อาจจะตรวจพบได้ ยาก หรื อไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้ อจํากัดในการตรวจสอบ
รวมไปถึงเทคนิคหรื อวิธีการที่ใช้ ในการตรวจสอบ หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่เป็ นข้ อจํากัดในการตรวจสอบของทังผู
้ ้ ประเมินราคา
วิศวกรและที่ปรึกษากฎหมาย
นอกจากนั ้นแล้ ว อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนอาจมีการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ การศึกษาข้ อมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (Due Diligence) ของ
ผู้ก่อตั ้งทรัสต์อาจไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายที่เกินกว่าที่ผ้ กู ่อตั ้งทรัสต์ได้ ประมาณการ
ไว้ ก่อนการลงทุน หรื อก่อให้ เกิดหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎข้ อบังคับดังกล่าวที่ถกู กําหนดโดย
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
1.3.3

กําไรขัน้ ต้ น ที่ไ ด้ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ มูล ค่ าของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT อาจ
ได้ ร ั บ ผลกระทบทางลบจากหลายปั จ จัย

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

กรณีที่มีพื ้นที่ว่างจากการที่สญ
ั ญาเช่าหมดอายุหรื อมีการเลิกสัญญาเช่าที่ทําให้ อตั ราการเช่าลดน้ อยลง
เป็ นผลให้ กําไรขั ้นต้ นที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับลดลง
ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าพื ้นที่
จํานวนเงินค่าเช่าที่ผ้ ูเช่าต้ องจ่าย ตลอดจนข้ อตกลงและเงื่อนไขในการต่อสัญ ญาเช่าพืน้ ที่และการทํา
สัญญาเช่ารายใหม่นั ้นมีเงื่อนไขที่ด้อยกว่าสัญญาเดิม
สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั ้งภายในประเทศและทัว่ โลก รวมทั ้งสภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์
ความสามารถของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดให้ มีหรื อรักษาไว้ ซงึ่ การประกันภัยที่เพียงพอ
การเปลี่ยนแปลงด้ านกฎหมายและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่ควบคุมอสังหาริ มทรัพย์ การใช้ การจัดเขตพื ้นที่
ภาษี และค่าธรรมเนียมที่ต้องชําระให้ แก่รัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มสูงขึ ้น หรื อมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการที่ไม่สามารถคาดหมายได้ ทั ้งนี ้
เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปนั ้น สิทธิตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์อาจ
มีข้อจํากัดอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานอาคาร หรื อการวาง
ผังเมือง หรือการใช้ บงั คับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ภัยพิบตั ิธรรมชาติ เหตุสดุ วิสยั การโจมตีของผู้ก่อการร้ าย การจลาจล และเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ และ
ความสามารถของผู้เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมในการชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT

มู ล ค่ าของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ี ก องทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุ น ตามการประเมิ น ค่ าโดยบริ ษั ท ประเมิ น ค่ า
ทรั พ ย์ ส ิน ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเครื่ อ งแสดงมูล ค่ าที่แ ท้ จ ริ ง ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และไม่ ส ามารถรั บ ประกัน ได้ ว่ า
ราคาขายของอสังหาริม ทรัพ ย์ น ัน้ จะเป็ นไปตามที่ป ระเมิน ไม่ ว่าในปั จ จุบ ัน หรือ ในอนาคต

โดยทั่วไป การประเมิ น มูลค่าอสังหาริ มทรั พ ย์ จะพิ จารณาจากปั จจัยต่าง ๆ รวมถึ งปั จจัย บางประการที่ เป็ น
นามธรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนัน้ เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่ งทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและ
สภาพของทรัพย์สิน ซึง่ อาจมีเหตุการณ์ที่ทําให้ ปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์
หรื อเหตุการณ์ทั ้งหมดที่เป็ นข้ อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ ้นตามที่คาดการณ์ไว้ หรื ออาจเกิดเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่มิได้
คาดการณ์ ไว้ ดังนั ้น ผู้จดั การกองทรัสต์จึงไม่อาจรับประกันได้ ว่าข้ อสมมติฐานที่วางไว้ จะเกิดขึ ้นตามที่คาดการณ์ ดังนัน้
ราคาที่กองทรัสต์ CPNREIT จะขายทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนในอนาคต จึงอาจตํ่ากว่ามูลค่าที่กําหนดโดยบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สิน หรื อตํ่ากว่าราคาที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวซึง่ จะทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT
มีผลขาดทุนจากการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ อันจะมีผลกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
1.3.5

สมมติฐานในประมาณการงบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอีย ดรายได้ ส ุท ธิข องการลงทุน ตาม
สมมติ ฐ านมี ค วามไม่ แ น่ นอน และขึ น้ อยู่ ก ั บ ความเสี่ ย งแ ละความไม่ แ น่ นอนทางธุ ร กิ จ เศร ษฐกิ จ
การเงิน กฎเกณฑ์ ท่ ีเ กี่ย วข้ อ งและการแข่ ง ขัน ซึ่ง อาจส่ งผลให้ ผ ลประกอบการที่แ ท้ จ ริ งแตกต่ างจากที่
ประมาณการไว้ อ ย่ างมีน ัย สําคัญและอาจส่ งผลต่ อ มูล ค่ าที่ไ ด้ ล งทุน ในกองทรั ส ต์ CPNREIT

ประมาณการตามที่ระบุใน “ประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิ
ตามสมมติ ฐาน สําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต” นั ้น ได้ รวมเอาข้ อมูลที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ ผลประกอบการและการปั นส่วนแบ่งผลกําไร
ตามสมมติฐานของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับงวดประมาณการวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง
ประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT นั ้น เป็ นเพียงการคาดการณ์ ผลประกอบการในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ ้น
แก่กองทรัสต์ CPNREIT เท่านั ้น และไม่ได้ เป็ นการยืนยันถึงผลประกอบการที่แท้ จริ งของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต
นอกจากนี ้ ประมาณการทางการเงินดังกล่าวขึ ้นอยู่กับข้ อสมมติฐานหลายประการตามที่ได้ ระบุไว้ ใน “ประมาณการงบ
กํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอี ยดรายได้จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติ ฐาน สํ าหรับช่วงระยะเวลาประมาณการ
ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต” อย่างไรก็ดี ถึงแม้ ว่าผู้
ก่อตั ้งทรัสต์ได้ จดั ทําประมาณการดังกล่าวด้ วยความตั ้งใจและความระมัดระวัง แต่ข้อสมมติฐานที่นํามาใช้ ในการประมาณ
การยังมี ความไม่แน่ นอนและขึ ้นอยู่กับ ความเสี่ ยงและความไม่ แน่ นอนทางธุรกิ จ การแข่งขัน เศรษฐกิ จ การเงิน และ
กฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งข้ อสมมติฐานต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้ จริ งอาจเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ได้ ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนดังกล่าวต่าง ๆ นัน้ อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ CPNREIT เช่ น ประมาณการดังกล่าวอาจเป็ นการ
คาดการณ์หรื อการตั ้งสมมติฐานในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตอันเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ มีความไม่แน่นอน
เนื่องจากเหตุการณ์ บางเหตุการณ์ หรื อเหตุการณ์ ทั ้งหมดที่เป็ นข้ อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ ้นตามที่คาดการณ์ ไว้
หรื ออาจเกิดเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่มิได้ คาดไว้ ดังนัน้ ผู้ก่อตังทรั
้ สต์จึงไม่อาจรับประกันได้ ว่าข้ อสมมติฐานที่วางไว้ จะ
เกิดขึ ้นและกองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนได้ ตามที่ประมาณการไว้ หากผลประกอบการของ
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้ กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนหรื อ
ผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่ได้ ประมาณการไว้ และ
หน่วยทรัสต์อาจมีมลู ค่าทางตลาดลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
1.3.6

ความเสี่ยงจากการที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุน ในสิท ธิก ารเช่ าอสังหาริม ทรั พ ย์

กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ดังนั ้น มูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงเนื่องจากการ
ลดลงของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ หรื อมูลค่าสิทธิการเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของการ
ประเมินราคาของมูลค่าสิทธิการเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงของค่าเช่าพื ้นที่และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ซึง่ ปั จจัยต่าง ๆ
เหล่านี ้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยทรัสต์ ซึง่ ทําให้ มลู ค่าของหน่วยทรัสต์มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงก็ได้
1.4

ความเสี่ยงที่เ กี่ยวกับ การลงทุน ในหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรัส ต์ CPNREIT โดยผู้ล งทุน

1.4.1

ความเสี่ยงจากการที่แ ปลงสภาพเป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT แล้ วแต่ ไ ม่ ส ามารถลงทุน เพิ่ม เติม ได้

การที่กองทุนรวม CPNRF แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ ว แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ จะทําให้ มี
ผลกระทบแก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในเรื่ องประมาณการการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับ และผลกระทบทางภาษี
ค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ ้นจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT
ทั ้งนี ้ แหล่งเงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะมาจากเงินกู้ทั ้งจํ านวน โดยผู้
ก่อตั ้งทรัสต์ได้ ดําเนินการติดต่อธนาคารพาณิชย์เพื่อขออนุมตั ิเงินกู้ยืมสําหรับการลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT และคาด
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ว่าจะได้ รับอนุมตั ิและสามารถเบิกเงินกู้ดงั กล่าวในช่วงใกล้ เคียงกับการแปลงสภาพเสร็จสิ ้น จึงอาจลดความเสีย่ งจากการที่
ไม่ ส ามารถลงทุน เพิ่ ม เติ ม ได้ เนื่ อ งจากการไม่ มี แ หล่ ง เงิ น ทุน เมื่ อ เที ย บกั บ การระดมทุ น ผ่ า นการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ทั ้งนี ้ การแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ ว แต่ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล
พัทยา บี ช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา อาจเกิดขึ ้นในกรณี ที่ทรัพย์ สินทัง้ สองได้ รับความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญ จนไม่
สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ซึ่งทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับ
ก่อนเกี่ ย วกับ ความสํ าเร็ จ ในการเข้ าทํ าและการปฏิ บัติตามสัญ ญาที่เกี่ ย วข้ องกับการเข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน ที่ จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งในกรณี เช่นนี ้ ประมาณการการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนต่อหน่วยสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะลดลงจาก 1.6750 บาท (กรณีมีการแปลงสภาพและลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติมครัง้ ที่ 1) เหลือ 1.4733 บาท (กรณี มีการแปลงสภาพแต่ไม่ได้ มีการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1) โดยการวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนนี ้อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติซึ่งได้ รับ
การตรวจสอบโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
1.4.2

ความเสี่ยงจากการที่ต ลาดด้ านการลงทุน ในหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่อ การลงทุน ในอสังหาริม ทรั พ ย์ ใ น
ประเทศไทยเป็ นตลาดค่ อ นข้ างใหม่

ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ตลาดที่สาธารณชนจะสามารถซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย ยังมี
การพัฒ นาที่ ไม่ น านนัก ผู้ก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ จ ะดํ าเนิ น การยื่ น คํ าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ นํ าหน่ วยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การนําหน่วยทรัสต์เข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ เป็ นเครื่ องรับประกันว่าตลาดในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยจะมีการพัฒนา หรื อหากมี
การพัฒนาแล้ ว จะมีสภาพคล่องในตลาดสําหรับหน่วยทรัสต์
การประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของทรั ส ต์ เพื่ อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพ ย์ เปรี ยบเที ยบกับ เกณฑ์ มาตรฐาน
(Benchmark) ทั ้งในและต่างประเทศอาจทําได้ ยาก เพราะทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นผลิตภัณฑ์การลงทุน
ที่ ค่อ นข้ างใหม่ ในประเทศไทย ปั จ จุบัน จึงยังไม่ มี เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ส ามารถนํ ามาใช้ เปรี ย บเที ย บผลการดํ าเนิ น งาน
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ นอกจากนี ้ ยังไม่เป็ นที่แน่ชัดว่าตลาดการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยจะพัฒนาจนกลายเป็ นตลาดที่ได้ รับความนิยมในการลงทุนอย่างกว้ างขวาง
1.4.3

กองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นกองทรั ส ต์ ท่ ีอ ยู่ร ะหว่ างการก่ อ ตัง้ โดยยังไม่ ม ีผ ลการดําเนิน งานในอดีต ที่น ัก
ลงทุน สามารถอ้ างอิงในการพิจ ารณาก่ อ นตัด สิน ใจลงทุน

กองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นกองทรั สต์ ที่อ ยู่ในระหว่างการก่อตัง้ ดังนัน้ กองทรั สต์ CPNREIT จึงยังไม่มีผลการ
ดําเนินงานในอดีต แต่มีเพี ยงข้ อมูลผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม CPNRF ทรัพย์ สินที่โอนจากกองทุนรวม
CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เพื่อให้ นกั ลงทุนใช้ ประกอบการตัดสินใจ และ
อาจเป็ น การยากสํ าหรั บ นัก ลงทุน ที่ จะประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานในอนาคต และไม่ ส ามารถรั บ ประกัน ได้ ว่ารายได้ ที่
กองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับ หรื อค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนจะสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลรายได้ และค่าใช้ จ่ายในอดีต หรื อประมาณการรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่แสดงในเอกสารแนบ “ประมาณการงบกํ าไร
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติ ฐานสําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที ่
1 มกราคม 2561 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต” ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ ดังนั ้น ผู้
ก่อตั ้งทรัสต์จึงไม่สามารถรับประกันได้ วา่ กองทรัสต์ CPNREIT จะมีผลการดําเนินงานหรื อสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ได้ ตามอัตราที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบ “ประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิ
ตามสมมติ ฐานสําหรับช่วงระยะเวลาประมาณการตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต” นอกจากนี ้ ผู้ลงทุนไม่ควรอ้ างอิงข้ อมูลทางการเงินและสถิติในการดําเนินงานต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แต่เพียงอย่างเดียว เพื่อประเมินผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม โครงสร้ างรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่สาํ คัญของกองทรัสต์ CPNREIT (ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม
CPNRF) มีความคล้ ายคลึงกันกับกองทุนรวม CPNRF ทําให้ ผ้ ลู งทุนอาจพิจารณาผลประกอบการของกองทุนรวม CPNRF
ที่ผ่านมา (กองทุนรวม CPNRF มีการจัดตั ้งขึ ้นตั ้งแต่เดือนสิงหาคม 2548) เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้
1.4.4

การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีห รื อ กฎหมายที่เ กี่ยวข้ อ ง

ผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT อาจได้ รับผลกระทบจากการมีผล
บังคับใช้ ของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ผ้ กู ่อตั ้งทรัสต์ไม่สามารถควบคุม
หรื อคาดการณ์ ได้ สําหรับการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรื อ
คําสัง่ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเป็ นเหตุการณ์ ที่ไม่อาจคาดการณ์ ได้ เช่นเดียวกัน
ดังนัน้ ผู้ก่อตั ้งทรัสต์จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับประกันได้ ว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT
1.4.5

ราคาหน่ วยทรั ส ต์ อ าจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ ภ ายหลังการเสนอขาย

ภายหลังจากที่ หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่าสภาวะการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในตลาดหลักทรัพย์ จะมี
เสถียรภาพ ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์อาจลดลงภายหลังวันเริ่ มต้ นของการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
ราคาซื ้อขายดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ต่อหน่วยของกองทรั สต์ CPNREIT โดยราคาซื ้อขายของ
หน่วยทรัสต์จะขึ ้นอยู่กบั หลายปั จจัย อาทิเช่น ผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ความผันผวนของหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และปริ มาณการซื ้อขายของหน่วยทรัสต์ ฯลฯ ดังนั ้น ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ ในราคาที่
เสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือในราคาตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิต่อหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT
1.4.6

มูล ค่ าทรั พ ย์ ส ิน สุท ธิข องกองทรั ส ต์ CPNREIT อาจมิไ ด้ เ ป็ นมูล ค่ าที่แ ท้ จ ริ ง ที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะ
ได้ ร ับ หากมีก ารจําหน่ ายทรัพ ย์ ส ิน ออกไปทัง้ หมดหรือ มีก ารเลิก กองทรั ส ต์ CPNREIT

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT คํานวณโดยใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินหรื อการ
สอบทานการประเมิ น มูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุน เป็ น ข้ อ มูล พื น้ ฐาน ดัง นัน้ ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ต้ อ งจํ าหน่ าย
ทรัพย์สิน เพื่อปรับโครงสร้ างการลงทุน หรื อเพื่อการเลิกกองทรัสต์ มูลค่าดังกล่าวอาจมิได้ เป็ นมูลค่าที่แท้ จริ งซึ่งกองทรัสต์
CPNREIT จะได้ รับหากมีการจําหน่ายทรัพย์สินออกไปทั ้งหมดหรื อบางส่วน หรื อเมื่อมีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT
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1.4.7

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ อ งในการซือ้ ขายหน่ ว ยทรัส ต์ ใ นตลาดรอง

เนื่องจากหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สภาพ
ั้
กทรัพย์ ซึง่ อยู่บน
คล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์จะประเมินจากความถี่และปริ มาณการซื ้อขายหน่วยทรัสต์นนในตลาดหลั
พื ้นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื ้อ-ผู้ขาย (Bid-Offer) ซึ่งปริ มาณความต้ องการของผู้ซื ้อ-ผู้ขายนั ้น ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัย
หลายประการที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปริ มาณความต้ องการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ของตลาดใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยทรัสต์นี ้จะขาดสภาพคล่องในการซื ้อขายในตลาดรอง
1.4.8

ความเสี่ยงด้ านภาษีแ ละค่ าธรรมเนียม

ในการซื ้อหรื อขาย โอนหรื อรับโอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการซื ้อหรื อขาย โอนหรื อรับโอนสิทธิ การเช่า (ในกรณี ที่
กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ) และการดําเนิ นงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT ในอนาคต อาจมี ภ าระภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มที่ เกิ ด จากการซื อ้ หรื อ ขาย หรื อ โอนหรื อ รั บ โอน
กรรมสิทธิ์ หรื อโอนหรื อรับโอนสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ และการดําเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT ซึ่ ง กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจต้ องรั บ ภาระทั ง้ หมดหรื อ บางส่ ว น โดยที่ อั ต ราภาษี แ ละอั ต รา
ค่าธรรมเนียมที่กองทรัสต์ CPNREIT จะต้ องชําระดังกล่าว อาจแตกต่างจากอัตราที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั
นอกจากนี ้ ในอนาคตภาระภาษีของกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อ ภาระภาษีของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เกี่ยวข้ องกับ
การลงทุน และ/หรื อการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อการดําเนินงานเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
CPNREIT และการได้ รับประโยชน์ตอบแทนจากกองทรัสต์ CPNREIT อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่เป็ นอยู่ในปั จจุบัน
หากมีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายและระเบียบด้ านภาษีอากรหรื อด้ านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
1.4.9

ความเสี่ยงของกองทรั ส ต์ CPNREIT จากการกระจุก ตัวการลงทุน ในสิท ธิก ารเช่ าอสังหาริ ม ทรัพ ย์

การที่ กองทรั สต์ CPNREIT จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่งต้ องพร้ อมจะ
นําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขายรวมทั ้งจํานวน
เงิ น กู้ ยื ม (ถ้ า มี ) ทํ า ให้ เกิ ด การลงทุน กระจุก ตัว อยู่ในธุ รกิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อย่ า งไรก็ ต าม ภายหลัง จากที่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT ได้ เข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 เสร็ จ สิ น้ กองทรั ส ต์ CPNREIT จะมี ก ารลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า อาคารสํานักงานและโรงแรม จํานวนทั ้งสิ ้น 5 โครงการ ซึง่ แต่ละโครงการมีทําเลที่ตั ้งที่
แตกต่างกัน ทําให้ เกิดการกระจายความเสี่ยงในเรื่ องที่ตั ้งของทรัพย์ สิน (Location Diversification) รวมถึงลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โครงการใดโครงการหนึ่ง ในการสร้ างรายได้ และกระแสเงินสดให้ แก่กองทรัสต์
CPNREIT ในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์ CPNREIT (โดยผู้จดั การกองทรัสต์) จะมี
การดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
1.4.10 ความสามารถในการจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนของกองทรั ส ต์ CPNREIT
การจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนของกองทรั สต์ CPNREIT จะถูก พิ จ ารณาจากผลการดํ าเนิ น งานของกองทรั ส ต์
CPNREIT ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของผู้
เช่าและผู้เช่าช่วงในการจ่ายชําระค่าเช่า ต้ นทุนในการบริ หารอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ การแข่งขัน
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ของผู้ประกอบการ อัตราการเช่าพื ้นที่ในโครงการที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงที่นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ตามที่ได้ ประมาณการเอาไว้ หรื อกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนหรื อเพิ่มการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
1.4.11 ความเสี่ ย งจากการ ใช้ ม ู ล ค่ าท รั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ ข อ งกอ งทรั ส ต์ CPNREIT ใน การ กํ า หน ดร าคาซื อ้ ขาย
หน่ วยทรั ส ต์
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ที่ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ประกาศ เป็ นการคํานวณโดยใช้
รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่าครัง้ ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึง่
มูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาที่จะซื ้อขายได้ จริ งในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากราคาที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะขึ ้นอยู่
กับปั จจัยอื่น ๆ ด้ วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์ การไหลเข้ าของเงินลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ ข้ อมูลที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ได้ เปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนของกองทรัสต์ CPNREIT ฉบับนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์
ได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และดูแลการใช้ ถ้อยคําให้ กระชับรัดกุมและไม่ทําให้ ผ้ ลู งทุนสําคัญผิด รวมถึง
ไม่มีเหตุผลที่ทําให้ คิดได้ วา่ มีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ยงั มิได้ เปิ ดเผย
1.4.12 ความเสี่ยงจากการที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT อาจจดทะเบีย นสิท ธิก ารเช่ าได้ ล่ าช้ า
เนื่ อ งจากทรั พย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ มครั ง้ ที่ 1 ประกอบด้ วยสิ ท ธิ ก ารเช่ าอาคารศูน ย์ ก ารค้ า (บางส่วน) และ
โรงแรม โดยไม่ได้ ลงทุนในที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงของอาคารศู
ั้
นย์การค้ าและโรงแรมดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
จดทะเบียนสิทธิการเช่าต่อเจ้ าพนักงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ กําหนดให้ ก่อนวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าและ
โรงแรมดังกล่าว จะต้ องมีการปิ ดประกาศเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ มีโอกาสคัดค้ านเป็ นระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่จะมีการจด
ทะเบียนสิทธิ การเช่าต่อเจ้ าพนักงานที่เกี่ยวข้ องได้ โดยสมบูรณ์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จึง
อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าและโรงแรมของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล
พัท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ได้ ทัน ที ภ ายหลัง จากที่ ได้ มี ก ารก่ อ ตัง้ กองทรั ส ต์ CPNREIT ขึน้ แล้ ว อย่ า งไรก็ ดี
ผู้จดั การกองทรัสต์และเจ้ าของทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ได้ ตกลงร่ วมกันเพื่อประสานงานกับสํานักงานที่ดินที่
เกี่ ย วข้ อ งไว้ ล่ วงหน้ าและเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อให้ ส ามารถจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ าได้ ส มบูรณ์ ต ามกฎหมายภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์จากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 ได้ อย่างรวดเร็ วภายหลังจากที่ได้ มีการก่อตังกองทรั
้
สต์ CPNREIT แล้ วเสร็จ
1.4.13 เงิน คืน ทุน จากการเลิก กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจจะน้ อ ยกว่ าจํานวนเงิน ที่ผ้ ูถ ือ หน่ ว ยทรัส ต์ ไ ด้ ล งทุน
ในกรณี ที่มีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ไม่สามารถรับประกันได้ ว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงิน
ลงทุนของตนคืนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั สาเหตุ วิธีการเลิกกองทรัสต์ CPNREIT หลักเกณฑ์การจําหน่าย
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT และระยะเวลาคงเหลือของสิทธิการเช่า

ส่วนที่ 2 หน้ า 1 - 40

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2.

ข้ อ มูล เกี่ยวกับ อสังหาริม ทรัพ ย์

2.1

ข้ อ มูล เกี่ยวกับ อสังหาริม ทรัพ ย์ ท่ กี องทรัส ต์ CPNREIT จะรับ โอนจากกองทุน รวม CPNRF

ทรัพย์สินเดิมที่จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT (เมื่อมี การแปลงสภาพกองทุนรวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ น ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ) (“ท รั พ ย์ ส ิ น ที่ โ อ น จากกอ งทุ น ร วม CPNRF มายั ง
กองทรัส ต์ CPNREIT”) ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

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

โดยมีรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ดังกล่าว
ตามข้ อมูลจากกองทุนรวม CPNRF ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ดังต่อไปนี ้
2.1.1

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2

2.1.1.1 ข้ อ มูล ทั่ว ไปของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ตังอยู
้ ่บนถนนเศรษฐกิจ คือ ถนนพระรามที่ 2 ถนนหลักที่ม่งุ สู่ภาคใต้ และ
เป็ น แหล่ ง ชุ ม ชนขนาดใหญ่ ท างทิ ศ ตะวัน ตกและทิ ศ ใต้ ข องกรุ ง เทพมหานครซึ่ ง เพี ย บพร้ อมด้ วยการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค
1) ที่ต งั ้ ศูน ย์ ก ารค้ า
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 2 ตัง้ อยู่ที่ เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุน เที ย น
กรุงเทพฯ โดยถนนพระรามที่ 2 เป็ นถนนสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคใต้ ของประเทศไทย พื ้นที่ดงั กล่าวอยู่ในย่านพักอาศัยและ
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โดยแผนภาพดังต่อไปนี ้แสดงทําเลที่ตั ้งและภาพถ่ายของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
แผนภาพแสดงที่ต งั ้ ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2

ภาพอาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

2) จุด เด่ น ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2
-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็ นศูนย์การค้ าที่ครบครัน เป็ นจุดหมายของการจับจ่ายใช้ สอยใน
้ านหมู่บ้านและ
ย่านกรุ งเทพตอนใต้ และจังหวัดใกล้ เคียง อันเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีการเติบโตทังด้
คอนโดมิ เนี ยม อย่างต่อเนื่อ ง โดยภายในโครงการมีผ้ ูเช่ ารายใหญ่ ที่มีศักยภาพ เช่ น ห้ างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัล ท็อปส์มาร์ เก็ต ออฟฟิ ศเมท ซูเปอร์ สปอร์ ต และบีทเู อส รวมถึงยังมีร้านค้ าปลีก ร้ านอาหาร ศูนย์
อาหารและโรงภาพยนตร์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ ามาใช้ บริการได้ อย่างครบถ้ วน

-

นอกจากนี ย้ ั ง มี พื น้ ที่ จั ด กิ จ กรรม คื อ พระราม 2 ฮอลล์ ที่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมและงานบั น เทิ ง ได้
หลากหลาย มีแหล่งสันทนาการของครอบครัว ได้ แก่ สวนพักผ่อนขนาดใหญ่ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจของผู้มาใช้ บริ การและประชาชนในย่านกรุ งเทพตอนใต้ รวมทั ้งเป็ นที่จดั กิจกรรมบันเทิง ลานกีฬา
ตลอดจนงานเทศกาลประจําปี ต่าง ๆ อันจะช่วยดึงดูดให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การภายในศูนย์มากขึ ้น

2.1.1.2 รายละเอียดของโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2 (ข้ อ มูล ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560)
ตารางดังต่อไปนีจ้ ะสรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งกองทุนรวม
CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลัก ษณะการลงทุน ของกองทุน
รวม CPNRF

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงของอาคารศู
ั้
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2
และสิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) พร้ อม
อาคารจอดรถ (บางส่วน) รวมทังงานระบบสาธารณู
้
ปโภค ระบบบําบัดนํ ้าเสียและ
สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม
2 เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญ ญาสิ ้นสุด
วันที่ 15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด

ที่ด นิ ที่ก องทุน รวม CPNRF
ลงทุน

สิท ธิ ก ารเช่ าช่ว งที่ ดิ น 20 ปี คงเหลื อระยะเวลาการเช่ าประมาณ 8 ปี (สัญ ญา
สิ ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนาพระราม 2 จํากัดซึ่งเป็ น
ผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินโดยที่ดินซึง่ ตังอยู
้ ่ที่แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ
มีเนื ้อที่รวม 53-2-38.4 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดที่ดินเลขที่ 4313 เนื ้อที่ 16-3-90.5 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 4314 เนื ้อที่ 27-1-24.5 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 85312 เนื ้อที่ 3-0-47.2 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 49534 เนื ้อที่ 6-0-76.2 ไร่

อาคารที่ก องทุน รวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) ซึง่ เป็ นอาคาร
5 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริ ษั ท เซ็น ทรั ล
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
พัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญ ญาสิน้ สุด วัน ที่ 15 สิงหาคม 2568) ตาม
รายละเอียดดังนี ้
- พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร
- พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร
- พื ้นที่จอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพืน้ ที่จอดรถนอกอาคาร
7,012 ตารางเมตร)
งานระบบสาธารณูป โภคและสิ่ง สิทธิการเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 15
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที่
สิงหาคม 2568) สําหรับงานระบบสาธารณูปโภคระบบบําบัดนํ ้าเสียและสิ่งอํานวย
กองทุน รวม CPNRF ลงทุน
ความสะดวกต่าง ๆ ที่ติดตั ้งและใช้ งานภายในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
สังหาริม ทรัพ ย์ ท่ กี องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่ง
ได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่งทั ้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั ้งอุปกรณ์อื่นใด
ที่ ใช้ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการประดั บ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้ใช้ บริ การศูนย์ การค้ า ทัง้ นี ้ ไม่ใช่ทรัพย์ สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคาร
ศูนย์การค้ า

ราคาประเมิน ทรั พ ย์ ส นิ

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

จากตารางสรุ ปรายละเอียดของทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ที่จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF
มายังกองทรัสต์ CPNREIT ที่แสดงไว้ ข้างต้ น จะเห็นว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะมีความเสี่ยงจากการที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินหลัก
ระหว่าง เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 และเจ้ าของที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา จะถูกยกเลิกก่อนครบกําหนดสัญญา
ซึ่งจะทําให้ สญ
ั ญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะถูกยกเลิกไปโดยปริ ยาย
ด้ วย และเพื่อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นนี ้ จะมีการระบุเงื่อนไขในสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ซึ่งกําหนดให้ เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ดําเนินการให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าสวม
สิทธิตามสัญญาเช่าที่ดินแทนเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าหลักจะมีผลระงับสิ ้นไป ในกรณี ที่เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าที่ดินหลักอันอาจส่งผลให้ มีการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินหลักดังกล่าว
ก่อนครบกําหนด ซึง่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 1 “ปัจจัยความเสีย่ ง”

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2.1.2

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3

2.1.2.1 ข้ อ มูล ทั่ว ไปของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3
ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 3 ตัง้ อยู่บ นทํ า เลที่ ดี ที่ สุด แห่ ง หนึ่ ง ของถนนสาธุ ป ระดิ ษ ฐ์ ซึ่งเป็ นพื น้ ที่
ต่อเนื่องกันในเขตใจกลางกรุ งเทพมหานคร (สาทรและสีลม) และเป็ นที่ตั ้งของเขตชุมชนที่พกั อาศัยและย่านธุรกิจที่สําคัญ
แห่งหนึง่ ของกรุงเทพฯ
1) ที่ต งั ้ ศูน ย์ ก ารค้ า
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่ อยู่ใกล้ ยา่ นธุรกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร และมีการคมนาคมที่สะดวก
โดยแผนภาพดังต่อไปนี ้แสดงทําเลที่ตั ้งและภาพถ่ายของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
แผนภาพแสดงที่ต งั ้ ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ภาพอาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3

2) จุด เด่ น ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 3
-

เป็ นศูนย์การค้ าครบวงจรแห่งเดียวในรัศมี 5 กิโลเมตรที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เข้ ามาใช้
บริ ก ารได้ อ ย่ างครบครั น ทัง้ ในด้ า นสิ น ค้ า บริ ก ารและความบัน เทิ งต่ า ง ๆ อี ก ทัง้ ยังตัง้ อยู่ใกล้ อ าคาร
สํานักงานชั ้นนําของกรุงเทพมหานคร รวมถึงแหล่งชุมชนที่มีกําลังซื ้อสูง

-

ศูนย์การค้ าประกอบด้ วยร้ านค้ าปลีกที่หลากหลาย เช่น ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ร้ านอาหารที่ได้ รับความ
นิยม โรงภาพยนตร์ พื ้นที่สนั ทนาการและการศึกษาสําหรับเด็ก ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ รวมถึงร้ านค้ าแฟชัน่ และ
สินค้ าไลฟ์ สไตล์อื่น ๆ

2.1.2.2 รายละเอียดของโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3 (ข้ อ มูล ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560)
ตารางดังต่อไปนี ้จะสรุ ปให้ เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึง่ กองทุน
รวม CPNRF ได้ เข้ าลงทุนและจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลัก ษณะการลงทุน ของกองทุน
รวม CPNRF

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) และ
พืน้ ที่จอดรถภายในอาคาร (ทั ้งหมด) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒ นาพระราม 3จํากัด
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่
15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2
คราว ๆ ละ 30 ปี โดยกองทุ น รวม CPNRF ได้ ชํ า ระค่ า เช่ า และเงิ น มัด จํ า ตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าครัง้ เดียวเต็มจํานวน นอกจากนี ้กองทุนรวม CPNRF ได้ ซื ้อ
และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิในงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ตามสัญญาซื ้อขาย
งานระบบระหว่ า งกองทุ น รวม CPNRF และ CPN (เดิ ม คู่ สั ญ ญา คื อ บริ ษั ท
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เซ็นทรัลเรี ยลตี ้ เซอร์ วิส พระราม 3 จํากัด แต่ได้ โอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญา
นี ้ให้ แก่ CPN) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548
ที่ด นิ ที่ก องทุน รวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ ้นสุด
วันที่ 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้
อี ก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 3 จํ า กั ด ซึ่ ง เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์โดยที่ดินตั ้งอยู่ที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ เนื ้อที่
รวม 12-2-44.6 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดที่ดินเลขที่ 53132 เนื ้อที่ 12-0-83.4 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 53133 เนื ้อที่ 0-1-61.2 ไร่
ทัง้ นี ้ ตลอดระยะเวลาที่ สัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น โครงการศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 3 ยังมี ผ ลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยิน ยอมให้ เซ็น ทรั ลพัฒ นา
พระราม 3 และผู้เช่าพื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ ารายอื่นที่มิใช่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์ สินที่
เช่าตามสัญญานี ้ ใช้ พื ้นที่จอดรถ ถนนรอบอาคารศูนย์การค้ าและพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ อง
ของอาคารศูนย์ การค้ าซึ่งเป็ นทรัพย์ สินที่เช่าของกองทุนรวม CPNRF โดยให้ ถือ
เป็ นพื ้นที่เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

อาคารที่ก องทุน รวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) ซึง่ เป็ นอาคาร
8 ชั ้น และชั ้นใต้ ดิน 3 ชั ้น ซึ่งปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า พื ้นที่จอด
รถและพื ้นที่บริ การ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3จํากัด ซึง่ เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี
(สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิจะต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียดดังนี ้
- พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร
- พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร
- พื ้นที่จอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร

งานระบบสาธารณูป โภคและสิ่ง กรรมสิทธิ์ (โดยการซื ้อและ/หรื อรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที่
ความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้ แก่ ระบบ
กองทุน รวม CPNRF ลงทุน
ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ
และระบบงานวิศวกรรมที่ ติ ด ตัง้ และใช้ งานภายในอาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล
พลาซา พระราม 3 จากบริ ษัทเซ็น ทรัลเรี ยลตี ้ เซอร์ วิส พระราม 3 จํากัด ซึ่งเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
สังหาริม ทรัพ ย์ ท่ กี องทุน รวม

กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึ่งได้ แก่
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 7

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
CPNRF ลงทุน

อุปกรณ์ ตกแต่งทั ้งที่ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
้ ปกรณ์ อื่นใดที่ใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การ
ศูนย์การค้ า ทั ้งนี ้ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมิน ทรั พ ย์ ส นิ

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

อนึง่ การลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 นั ้น กองทุนรวม CPNRF ได้ ลงทุน
ในสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนของโครงการซึง่ เป็ นเฉพาะส่วนที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม
3 โดยที่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 เป็ นผู้ประกอบกิจการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และบริ ษัท สรรพสินค้ ารัช
ดานนทรี ย์ จํากัด เป็ นผู้ประกอบกิจการห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 โดยเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ได้ ถือ
ครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 53132 และ 53133 และบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ได้ ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โฉนดที่ 5034 และ 225205 แต่ในการก่อสร้ างและการใช้ งานศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าในปั จจุบนั นันดู
้ เสมือนว่าเป็ น
อาคารเดียวกัน ดังนัน้ จากลักษณะการถือครองกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและการใช้ งานของศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
ดังกล่าวมีความจําเป็ นที่ทําให้ ต้องใช้ พื ้นที่บางส่วนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่ วมกัน เช่น การใช้ เป็ นทางเข้ าออกของรถยนต์
การใช้ เป็ นทางเดิ น เป็ นต้ น ดังนัน้ เซ็นทรัลพัฒ นา พระราม 3 จึงได้ จดทะเบี ยนภาระจํายอมในที่ ดินบางส่วนโดยไม่ มี
ค่าตอบแทนให้ แก่บริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ณ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541
คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 225205 เพื่อออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ โดยผ่านที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 53133 โดยมีความ
กว้ างประมาณ 4 เมตร วัดจากทิศตะวันออกของที่ดินเข้ ามาแนวที่ดินด้ านที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ และโดยทางลึก
เข้ าไปในที่ดินจนบรรจบที่ดินโฉนดเลขที่ 225205 เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางเดินเข้ าออกของบุคคลเท่านัน้ โดยบริ ษัท สรรพสินค้ า
รัชดานนทรี ย์ จํากัด ตกลงจะไม่ทําการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างต่าง ๆ หรื อวางสิ่งของทุกชนิดอันเป็ นการกีดขวางทางเดิน ไม่
ว่าจะเป็ นการติดตั ้งโดยถาวรหรื อชั่วคราวก็ตาม เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
ก่อน และมีเงื่อนไขเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของบันทึกข้ อตกลงเรื่ องทางภาระจํายอม
ในการนี ้ ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การให้ ภาระจํายอมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดหาประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT จากโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 แต่อย่างใด แต่กลับจะเป็ นการเสริ มประโยชน์ทางธุรกิจ
ให้ แก่กนั ระหว่างศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล สาขาพระราม 3 อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย
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2.1.3

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า

2.1.3.1 ข้ อ มูล ทั่ว ไปของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า และอาคารสํานัก งานปิ่ นเกล้ า
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ตั ้งอยู่บนถนนบรม
ราชชนนีซึ่งเป็ นถนนสายหลักด้ านตะวันตกของกรุ งเทพมหานคร โดยโครงการประกอบด้ วยอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่ นเกล้ า อาคารสํานักงานปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A อาคารสํานักงานปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ B และอาคารห้ างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัล
1) ที่ต งั ้ ศูน ย์ ก ารค้ าและอาคารสํานัก งาน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า อาคารสํานักงานปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานักงานปิ่ นเกล้ า ทาว
เวอร์ B ตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 7/3 ถึง 7/128, 7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมริ นทร์
เขตบางกอกน้ อย กรุงเทพฯ
โดยแผนภาพดังต่อไปนี ้แสดงทําเลที่ตงของศู
ั้
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า อาคารสํานักงานปิ่ นเกล้ า ทาว
เวอร์ A และอาคารสํานักงานปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ B
แผนภาพแสดงที่ต งั ้ ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า อาคารสํานัก งานปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และ
อาคารสํานัก งานปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ B
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ภาพอาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้ า

ภาพอาคารสํานัก งานเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้ า

2) จุด เด่ น ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า อาคารสํานั ก งานปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคาร
สํานัก งานปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ B
-

เป็ นศูนย์ การค้ าครบวงจรทางตะวันตกของกรุ งเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในทําเลที่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของกําลังซื ้อหลากหลายกลุ่มอย่างเหมาะสม อาทิ สถาบันการศึกษา สํานักงาน และชุมชนที่พกั
อาศัยที่มีกําลังซื ้อและมีการขยายตัวสูง
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-

ประกอบด้ วยห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล อาคารสํานักงาน 2 อาคาร โรงภาพยนตร์ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ร้ านค้ า
แฟชั่นชัน้ นํ าที่ หลากหลาย และร้ านอาหารที่ได้ รับ ความนิ ยม เพื่ อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ ของผู้เข้ ามาใช้
บริ การได้ อย่างครบครัน

2.1.3.2 รายละเอียดของโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า (ข้ อ มูล ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560)
ตารางดังต่อไปนี ้จะสรุ ปให้ เห็นรายละเอียดของทรัพย์ สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ที่กองทุนรวม
CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลัก ษณะการลงทุน
ของกองทุน รวม
CPNRF

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็ นที่ตงของอาคารศู
ั้
นย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และสิทธิการ
เช่าอาคารศูน ย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร และอาคาร
สํ า นัก งานจํ า นวน 2 อาคาร (ทัง้ อาคาร) รวมทัง้ ที่ จ อดรถยนต์ ภ ายในอาคาร (บางส่ ว น)
นอกจากนี ้ กองทุนรวม CPNRF ได้ เช่ างานระบบและทรัพ ย์ สินอื่ นที่เกี่ ยวข้ องกับ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาประมาณ
15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ที่ด นิ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2567) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ทรงสิทธิ การ
เช่า โดยที่ดินตั ้งอยู่ที่แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เนื ้อที่รวม 24-2-84 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดที่ดินเลขที่ 1041 เนื ้อที่ 22-0-72 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 1054 เนื ้อที่ 2-2-12 ไร่
โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ ให้ สิทธิในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการ
แก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) รวมถึงผู้
เช่าพื ้นที่และลูกค้ าของทังสองบริ
้
ษัทดังกล่าว โดยให้ ถือเป็ นพื ้นที่เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

อาคารที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซาปิ่ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1อาคารซึ่งเป็ น
อาคาร 7 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ และอาคารสํานักงานทัง้ อาคาร จํานวน 2 อาคาร ได้ แก่
อาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A สูง 26 ชั ้น และอาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ B
สูง 18 ชัน้ พร้ อมทั ้งพืน้ ที่จอดรถยนต์ภายในอาคารซึ่งสูง 10 ชันและชั
้
น้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ รวมทั ้ง
งานระบบที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า อาคารสํานักงาน และ
พื น้ ที่ จ อดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริ ษั ท เซ็น ทรั ล พัฒ นา จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญ ญา
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567) ตามรายละเอียดดังนี ้
- พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร
- พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร
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- พื ้นที่จอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร
*

ตามสัญ ญาแก้ ไขเพิ่ม เติม สัญ ญาเช่าอาคารโครงการเซ็น ทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (อาคารศูน ย์ การค้ าและ
อาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 พืน้ ที่ใข้ สอยของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า เพิ่มขึ ้นเป็ น 120,409 ตารางเมตร เนื่องจากในปี 2558-2559 กองทุนรวม CPNRF
ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมพื ้นที่ภายในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ซึง่ ทําให้ พื ้นที่เช่าของกองทุนรวม CPNRF
มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้น

งานระบบ
สาธารณูป โภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ต่ าง ๆ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บัน ได
เลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ ้าเสียและสิ่งอํานวยความสะดวก
้ ทธิ
ต่าง ๆ ที่ติดตั ้งและใช้ งานอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า รวมทังสิ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว

สังหาริม ทรัพ ย์ ท่ ี
กองทุน CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาปิ่ นเกล้ าอาคาร
สํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ B ซึง่ ได้ แก่ อุปกรณ์
ตกแต่ง ทั ้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
้ ปกรณ์อื่นใดที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การประดับตกแต่ง หรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า ทั ้งนี ้ไม่ใช่ทรัพย์สิน
ที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมิน
ทรั พ ย์ ส นิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ป ระเมิ น ราคาอิสระ อัน ได้ แก่ บริ ษั ท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล
จํ า กัด ประเมิ น ค่ า เงิ น ลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยวิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมิน ของอสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 5,495 ล้ านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สินส่วนที่
เป็ นศู น ย์ ก ารค้ าและอาคารสํ า นั ก งาน เท่ า กั บ 4,503 ล้ านบาท และ 992 ล้ านบาท
ตามลําดับ)

ทั ้งนี ้ กองทุนรวม CPNRF ได้ ให้ สิทธิในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการดังกล่าวแก่บริ ษัท
ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด และ CPN รวมถึงผู้เช่าพื ้นที่ของทังสองบริ
้
ษัท เพราะทังสองบริ
้
ษัทดังกล่าวเป็ นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์
และ/หรื อสิทธิใช้ ประโยชน์ร่วมในพื ้นที่บางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
ทัง้ นี ้ CPN ซึ่งเป็ น ผู้ทรงสิทธิ ก ารเช่าที่ ดินอันเป็ นที่ ตัง้ ของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ได้ ดําเนิ นการให้
กองทุนรวม CPNRF ได้ รับความยินยอมจากบริษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดินอัน
เป็ นที่ตั ้งของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ในการเข้ าสวมสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดินแทนบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) หากสัญญาเช่าที่ดินหลักระหว่างบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน) ได้ ถกู ยกเลิกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินดังกล่าว โดยกองทุนรวม CPNRF ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ
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เพิ่ม เพราะ CPN ในฐานะผู้เช่าที่ดิน ได้ ชําระค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินหลักดังกล่าวเป็ นการล่วงหน้ าครบทั ้งจํานวน
แล้ ว นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการสวมสิทธิดงั กล่าว ทางกองทุนรวม CPNRF ไม่ต้องรับผิดชอบ
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ CPN และ/หรื อบริ ษัทที่ CPN มีอํานาจควบคุม ได้ รับสิทธิ และ/หรื อได้ ดําเนินการต่ออายุ
สัญญาเช่าที่ดินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า จากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด เมื่อสัญ ญาเช่า
ปั จจุบันครบกําหนดอายุ CPN และ/หรื อบริ ษัทที่ CPN มีอํานาจควบคุม ตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First
Refusal) แก่กองทุนรวม CPNRF ในการพิจารณาซื ้อ และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อ
เช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า โดยที่มลู ค่าและเงื่อนไขในการซื ้อ และ/หรื อรับโอน
กรรมสิทธิ์ และ/หรื อรับโอนสิทธิ ครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า จะขึ ้นอยู่กบั การเจรจาและตกลงกันระหว่างกองทุนรวม CPNRF และ CPN ในอนาคต และ CPN และ/หรื อบริ ษัทที่
CPN มีอํานาจควบคุม ยังคงมีหน้ าที่เป็ นผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า อย่างไรก็ดี CPN สงวน
สิ ท ธิ ใ นการจะให้ สิ ท ธิ ใ นการปฏิ เสธก่ อ นแก่ ก องทุ น รวม CPNRF ในกรณี ที่ CPN พ้ นจากการทํ า หน้ าที่ ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม CPNRF
2.1.4

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต

2.1.4.1 ข้ อ มูล ทั่ว ไปของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจังหวัด
เชี ยงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ เริ่ มเปิ ดดําเนิน การมาตัง้ แต่ปี
2536
1) ที่ต งั ้ ศูน ย์ ก ารค้ า
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตั ้งอยู่เลขที่ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 ซึง่ ถนนมหิดลเป็ นถนนสายหลักแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี ้ ศูนย์การค้ า
ั้
นย์การค้ าเซ็นทรัล
ดังกล่าวยังตั ้งอยู่ใกล้ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยแผนภาพดังต่อไปนี ้แสดงทําเลที่ตงของศู
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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แผนภาพแสดงที่ต งั ้ ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต

ภาพอาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
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2) จุด เด่ น ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตังอยู
้ ่บนถนนมหิดลซึ่งเป็ นถนนสายหลักแห่งหนึ่งของ
จังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นย่านชุมชนและธุรกิ จที่ สําคัญ ทําให้ ศูนย์ การค้ าสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายและมี
ความสะดวกสบาย

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นศูนย์การค้ าที่มีความครบครัน (One-Stop Shopping Mall)
และใหญ่ ที่สุด แห่งหนึ่งในภาคเหนื อ โดยสามารถรองรั บ ลูก ค้ าทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โครงการศูนย์ การค้ า
ดัง กล่ า วประกอบด้ ว ยห้ า งสรรพสิ น ค้ า โรบิ น สัน (ซึ่ งตัง้ อยู่บ นพื น้ ที่ ใ ห้ เช่ าที่ ก องทุน รวม CPNRF ไม่ ได้ เข้ า ลงทุน ) โรง
ภาพยนตร์ อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) ร้ านอาหาร ร้ านค้ าปลีก (สินค้ าแฟชั่น สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ร้ าน
หนังสือ) และโซนสินค้ าหัตถกรรมพื ้นเมืองที่มีชื่อเสียงของทางภาคเหนือให้ เลือกอย่างครบครันและสะดวกสบาย มีความ
หลากหลายในด้ านสินค้ าและบริ การ โดยร้ านค้ าในศูนย์การค้ าดังกล่าวได้ ถูกจัดสัดส่วนประเภทผู้เช่า (Tenant Mix) และ
จัดแบ่งพื ้นที่เช่า (Zoning Arrangement) อย่างเหมาะสม เพือ่ ช่วยดึงดูดให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริการในศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื่อง
2.1.4.2 รายละเอียดของโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต (ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560)
ตารางดังต่อไปนี ้จะสรุ ปให้ เห็นรายละเอียดทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ที่กองทุน
รวม CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลัก ษณะการลงทุน
ของกองทุน รวม
CPNRF

(1) สิท ธิ ก ารเช่าอาคารศูนย์ ก ารค้ า (บางส่ วน) จํ านวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
(Multipurpose Hall) จํ านวน 1 อาคาร รวมทัง้ ที่ จอดรถยนต์ ภายใน 1 อาคาร (ตาม
สัดส่วนการใช้ งานของพืน้ ที่อาคารศูนย์ การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที่กองทุนรวม
CPNRF ลงทุน)
(2) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์ สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
(3) สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของอาคารศูนย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที่จอดรถยนต์
ภายในอาคาร รวมถึ งถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่ วน) ของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ น ระยะเวลา 30 ปี คงเหลื อ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 27 ปี (สัญ ญาสิ น้ สุด วัน ที่ 22
เมษายน 2587) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด

ที่ด นิ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิ การเช่าที่ดินเป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลื อระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญ ญา
สิ ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ โดยที่ดินตังอยู
้ ่ที่ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื ้อที่รวม 32-3-56.85
ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดที่ดินเลขที่ 3289 เนื ้อที่ 15-0-80.75 ไร่
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- โฉนดที่ดินเลขที่ 3301 เนื ้อที่ 2-2-88.4 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 3313 เนื ้อที่ 5-1-74.3 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 58660 เนื ้อที่ 2-1-90 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 58661 เนื ้อที่ 1-1-85 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 110632เนื ้อที่ 1-1-11.3ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 110633 เนื ้อที่ 2-0-83.1ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 110634 เนื ้อที่ 0-2-46 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 110635 เนื ้อที่ 0-0-96 ไร่
- โฉนดที่ดินเลขที่ 15540 เนื ้อที่ 1-1-2 ไร่
ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าที่ดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ยังมีผลใช้ บังคับ อยู่ กองทุนรวม CPNRF ยิน ยอมให้ เซ็นทรั ล
พัฒนา เชียงใหม่ รวมถึงลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ และผู้เช่าพื ้นที่ราย
อื่นในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าตาม
สัญญานี ้ ใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็ น
ทรัพย์ สินที่เช่าของกองทุนรวม CPNRF และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์ และทางเข้ าออกของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน โดยให้
ถือเป็ นพื น้ ที่เพื่อใช้ ป ระโยชน์ ร่วมกัน โดยถื อประโยชน์ ของการดําเนิ นกิ จการของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นสําคัญ
อาคารที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) จํานวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1
อาคาร รวมทั ง้ ที่ จ อดรถยนต์ ภ ายในอาคาร (ตามสั ด ส่ ว นการใช้ งานของพื น้ ที่ อ าคาร
ศูนย์ การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ ที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน) รวมทัง้ งานระบบและ
ทรัพย์ สินที่เกี่ ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท เซ็นทรั ล
พัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลา
การเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2587) ตามรายละเอียดดังนี ้
- พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร
- พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร
- พื ้นที่จอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร

งานระบบ
สิทธิ การเช่าระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่
สาธารณูป โภคและสิ่ง 22 เมษายน 2587) สํ า หรั บ งานระบบที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาคารศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา
อํานวยความสะดวก เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ และพืน้ ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบ
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 16
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ต่ าง ๆ ที่ก องทุน รวม
CPNRF ลงทุน

ไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม จาก
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์

สังหาริม ทรัพ ย์ ท่ ี
กองทุน รวม CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิ์ ในสังหาริ มทรัพย์ ที่เกี่ ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตซึ่ง
ได้ แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง ทั ้งที่ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
้ ปกรณ์ อื่นใดที่ใช้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ ในการประดับ ตกแต่ง หรื อ อํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บ ริ การศูนย์ การค้ า
ทังนี
้ ้ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมิน
ทรั พ ย์ ส นิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ป ระเมิ นราคาอิสระ อัน ได้ แก่ บริ ษั ท ควอลิ ตี ้ แอพไพรซัล
จํ า กัด ประเมิ น ค่ า เงิ น ลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยวิ ธี พิ จ ารณาจากรายได้
(Income Approach) โดยราคาประเมิ น ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 10,531 ล้ านบาท

โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ ให้ สิทธิในการใช้ ถนนรอบโครงการและทางเข้ าออกของโครงการดังกล่าวแก่เซ็นทรัล
พัฒ นา เชียงใหม่ รวมถึงผู้เช่าพืน้ ที่และลูกค้ าของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ เนื่องจากเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ เป็ นผู้มี
กรรมสิทธิ์และสิทธิใช้ ประโยชน์ร่วมในพื ้นที่บางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
2.1.5

ส รุ ป อั ต ร าก าร เช่ าพื น้ ที่ (Occupancy Rate) ข อ งท รั พ ย์ สิ น ที่ โ อ น จาก ก อ งทุ น ร วม CPNRF ม ายั ง
กองทรัส ต์ CPNREIT

ทรั พ ย์ ส นิ

งวด 6 เดือ น
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
30 มิถ ุน ายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2

98.59%

95.94%

96.52%

96.28%

86.73%(1)

89.92%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 3

98.21%

97.72%

93.82%

92.37%

89.96%

62.65%(2)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า ส่วนศูนย์การค้ า

96.52%

100.00%

98.26%

66.85%(3)

95.67%

95.66%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า ส่วนอาคารสํานักงาน

98.17%

98.11%

96.23%

96.77%

89.98%(4)

90.04%

-(5)

-(5)

98.87%

96.68%

96.45%

94.07%

98.17%

97.21%

96.59%

92.10%

90.51%

86.75%

โครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ทรัพ ย์ ส นิ ที่โอนจากกองทุน

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 17
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ทรั พ ย์ ส นิ

งวด 6 เดือ น
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
30 มิถ ุน ายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560

รวม CPNRF มายัง
กองทรัส ต์ CPNREIT
หมายเหตุ:
(1)
อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2557 และ 2558 จาก
การดําเนินการแผนงานปรับปรุ งพื ้นที่เดิมของผู้เช่าหลักเพื่อเปลี่ยนเป็ นพื ้นที่เช่าสําหรับผู้เช่ารายย่อย ซึ่งใช้ ระยะเวลาดําเนินการประมาณ
้ เดือนมกราคม-มิถนุ ายน 2560) โดยอัตราการเช่าพื ้นที่ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ได้ ปรับเพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2559 จากการ
6 เดือน (ตังแต่
ที่เริ่มมีผ้ เู ช่าเริ่มเข้ าพื ้นที่ในส่วนที่ได้ มีการปรับปรุ ง
(2)
อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ลดลงตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2559 จากการ
เริ่ มดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดังกล่าวเป็ นการทยอยปรับปรุงเป็ นเฟส ซึ่ง
พื ้นที่ในส่วนที่ยงั ไม่เริ่ มดําเนินการปรับปรุ งพื ้นที่ยงั คงเปิ ดให้ บริ การตามปกติ แผนงานปรับปรุ งพื ้นที่ของโครงการจะใช้ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 6 เดือน (ตังแต่
้ มถิ นุ ายน 2560 ถึงธันวาคม 2560)
(3)
อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับ ณ
สิ ้นปี 2557 จากการเริ่ มดําเนินการแผนงานปรับปรุงโครงการครัง้ ใหญ่ (Major Renovation) โดยแผนงานปรับปรุงดังกล่าวเป็ นการทยอย
ปรับปรุงเป็ นเฟส ซึ่งพื ้นที่ในส่วนที่ยงั ไม่ดําเนินการปรับปรุ งพื ้นที่ยงั คงเปิ ดให้ บริ การตามปกคิ และได้ เริ่ มดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน
2558 ทังนี
้ ้ แผนงานดําเนินการทังเฟส
้ 1 และเฟส 2 แล้ วเสร็ จ และเริ่ มมีผ้ เู ช่าเริ่ มเข้ าพื ้นที่ตั ้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ทําให้ อตั ราการ
เช่าพื ้นที่ ณ สิ ้นปี 2559 กลับมาใกล้ เคียงกับก่อนการปรับปรุงพื ้นที่
(4)
อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ส่วนที่เป็ นอาคารสํานักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงตํา่ กว่าเมื่อเทียบกับ
ณ สิ ้นปี 2557 และ 2558 จากการปรับปรุ งพื ้นที่ในอาคารสํานักงานและบริ เวณส่วนที่เชื่อมพื ้นที่ระหว่างอาคารศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงาน (ที่มา: CPN)
(5)
กองทุนรวม CPNRF เข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ในเดือนเมษายน 2557

2.1.6

ข้ อ มูล เกี่ย วกับ อายุค งเหลือ ของสิท ธิก ารเช่ า อัต ราการเช่ าพืน้ ที่ พืน้ ที่ใ ห้ เ ช่ าและราคาประเมิน สิท ธิก าร
เช่ าของทรั พ ย์ ส นิ ที่โอนจากกองทุน รวม CPNRF มายังกองทรั ส ต์ CPNREIT ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560
โครงการ
เซ็น ทรัล
พลาซา
พระราม 2

อายุคงเหลือของสิทธิ
การเช่า (1)
อัตราการเช่าพื ้นที่

โครงการ
โครงการ โครงการ โครงการ
ทรัพ ย์ ส นิ
เซ็น ทรัล
เซ็น ทรั ล
เซ็น ทรั ล
เซ็น ทรัล
ทัง้ หมดของ
พลาซา
พลาซา
พลาซา
พลาซา
กองทุน รวม
พระราม 3 ปิ่ นเกล้ าส่ วน ปิ่ นเกล้ าส่ ว น เชีย งใหม่ CPNRF (ซึ่ง จะ
ศูน ย์ ก ารค้ า อาคาร
แอร์ พ อร์ ต
โอนมายัง
สํานัก งาน
กองทรัส ต์
CPNREIT)

7 ปี 8 เดือน 77 ปี 8 เดือน (2)
89.92%

62.65%

7 ปี

7 ปี

26 ปี 3 เดือน

N/A

95.66%

90.27%

94.07%

86.75%

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 18
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โครงการ
เซ็น ทรัล
พลาซา
พระราม 2

โครงการ
โครงการ โครงการ โครงการ
ทรัพ ย์ ส นิ
เซ็น ทรัล
เซ็น ทรั ล
เซ็น ทรั ล
เซ็น ทรัล
ทัง้ หมดของ
พลาซา
พลาซา
พลาซา
พลาซา
กองทุน รวม
พระราม 3 ปิ่ นเกล้ าส่ วน ปิ่ นเกล้ าส่ ว น เชีย งใหม่ CPNRF (ซึ่ง จะ
ศูน ย์ ก ารค้ า อาคาร
แอร์ พ อร์ ต
โอนมายัง
สํานัก งาน
กองทรัส ต์
CPNREIT)

พื ้นที่ให้ เช่า
(Leasable Area)
(ตารางเมตร)

82,427

37,143

27,772

33,938

37,553

218,833

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)

7,184

9,192

4,503

992

10,531

32,402

หมายเหตุ:
(1)
อายุคงเหลือของสิทธิ การเช่าคิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่ คาดว่าการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพ ย์
เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะมีการดําเนินการจนเสร็ จสิ ้น
(2)
ภายใต้ สมมติฐานว่ามีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี

2.1.7

ผลการดําเนิน งานที่ผ่ านมาของทรั พ ย์ ส ิน ที่โ อนจากกองทุน รวม CPNRF มายังกองทรัส ต์ CPNREIT
งวด 6 เดือ น
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
30 มิถ ุน ายน
2555 (1)
2556 (1)
2557
2558
2559
2560

รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์
(Property Income)
(ล้ านบาท)

2,510.52

2,686.55

3,296.50

3,128.84

3,524.60

1,754.15

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

2,029.68

2,179.41

2,763.60

2,530.37

2,940.86

1,452.23

อัตราการเช่าพื ้นที่

98.17%

97.21%

96.59%

92.10%

90.51%

86.75%

พื ้นที่ให้ เช่า
(Leasable Area) (ตาราง
เมตร)

191,220

179,831

217,396

224,673

224,512

218,833

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 19

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

2.1.8

ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป ร ะเภท ธุ ร กิ จ ข อ งผู้ เช่ าพื น้ ที่ ข อ งท รั พ ย์ สิ น ที่ โ อ น จากกอ งทุ น ร วม CPNRF มายั ง
กองทรัส ต์ CPNREIT ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560
ประเภทธุร กิจ ของผู้เ ช่ าพืน้ ที่

ห้ างสรรพสินค้ า
สินค้ าเพื่อความบันเทิง
อาหารและเครื่ องดื่ม
สินค้ าแฟชัน่ สุขภาพและความงาม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง
ประเภทอื่น ๆ
พื ้นที่วา่ ง
รวม
2.1.9

จํานวนพืน้ ที่เ ช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน้ ที่ใ ห้ เ ช่ าทัง้ หมด

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

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

218,833

100.00%

ข้ อ มูล เกี่ย วกั บ สัด ส่ ว นการเช่ าพืน้ ที่ข องผู้ เ ช่ าแต่ ล ะประเภท ของทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะโอนจากกองทุน รวม
CPNRF มายังกองทรั ส ต์ CPNREIT ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560

ผู้เช่าพื ้นที่ในโครงการศูนย์การค้ าที่จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT สามารถแบ่งได้
ั ้ 700 ตารางเมตรขึ ้นไป และผู้เช่าประเภท
เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้ แก่ ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant) ซึ่งมีการเช่าพื ้นที่ตงแต่
ร้ านค้ า (In-line Tenant) ซึ่งมีการเช่าพื ้นที่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร โดยผู้เช่าประเภท Anchor Tenant ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้
เช่าประเภทโรงภาพยนตร์ และร้ านค้ าประเภท Specialty Store ต่าง ๆ (เช่น ร้ านจําหน่ายเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ไฟฟ้า ร้ าน
อุปกรณ์ กีฬา ร้ านหนังสือ ศูนย์ ออกกําลังกาย (Fitness Center)) จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ แก่ศูนย์ การค้ า และช่วย
ดึงดูดให้ มีคนเข้ ามาจับจ่ายซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ า และทําให้ ผ้ เู ช่าประเภทร้ านค้ าเข้ ามาเช่าพื ้นที่ภายใน
ศูนย์การค้ าเพิ่มมากขึ ้น
ตารางดังต่อไปนี แ้ สดงข้ อมูลเกี่ ยวกับ สัดส่วนการเช่าพื น้ ที่ของผู้เช่าแต่ละประเภทของทรั พย์ สินที่ จะโอนจาก
กองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 20

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ประเภทของผู้เ ช่ า

จํานวนพืน้ ที่เ ช่ า (ตารางเมตร) % ของพืน้ ที่ใ ห้ เ ช่ าทัง้ หมด

ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant)

71,695

32.77%

ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า (In-line Tenant)

118,141

53.98%

พื ้นที่วา่ ง

28,997

13.25%

218,833

100.00%

รวม

2.1.10 ข้ อ มูล เกี่ย วกับ สัด ส่ ว นการเช่ าพืน้ ที่ต ามประเภทของสัญ ญาเช่ าของทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะโอนจากกองทุน รวม
CPNRF มายังกองทรั ส ต์ CPNREIT ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560
สัญ ญาเช่ า พื น้ ที่ ในโครงการศูน ย์ ก ารค้ า ที่ จ ะโอนจากกองทุน รวม CPNRF มายัง กองทรั ส ต์ CPNREIT แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้ แก่ สัญ ญาประเภท Fixed Rate (ซึ่งมีการกําหนดค่าเช่าในอัตราคงที่แน่นอน) และสัญ ญา
ประเภท Consignment (ซึ่งมีการกําหนดค่าเช่าเป็ นส่วนแบ่งของยอดรายได้ จากการขายและให้ บริ การของผู้เช่า โดยจะมี
การกําหนดค่าเช่าขั ้นตํ่าในแต่ละเดือน (Minimum Guarantee)) สําหรับทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้ าที่จะโอนจากกองทุน
รวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT รายได้ คา่ เช่าโดยส่วนใหญ่มาจากสัญญาเช่าประเภท Fixed Rate
สัญญาเช่าแต่ละประเภทมีข้อดีที่แตกต่างกัน โดยสัญญาเช่าประเภท Fixed Rate จะทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT
มีรายได้ และกระแสเงินสดจากการให้ เช่าพื ้นที่และบริ การที่มนั่ คงในแต่ละเดือน ในขณะที่สญ
ั ญาเช่าแบบ Consignment
จะทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีโอกาสได้ รับรายได้ ค่าเช่าและบริ การที่เพิ่มมากขึ ้นในแต่ละเดือน (Upside Potential) ใน
กรณี ที่ผ้ ูเช่าพื น้ ที่ มีรายได้ ที่ดีขึน้ ทัง้ นี ้ ลักษณะในการเข้ าทําสัญ ญาว่าจะเป็ นแบบ Fixed Rate หรื อ Consignment จะ
ขึ ้นอยู่กับประเภทธุรกิจของผู้เช่า แนวปฏิบตั ิทางธุรกิจของผู้เช่า การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ให้ เช่าและผู้เช่า รวมถึงความ
น่าเชื่อถือของระบบรายงานยอดขายของผู้เช่า
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการเช่าพื ้นที่แบ่งตามประเภทของสัญญาเช่า ของทรัพย์สินที่จะโอน
จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
ประเภทของสัญญาเช่ า

จํานวนพืน้ ที่เ ช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน้ ที่ใ ห้ เ ช่ า
ทัง้ หมด

สัญญาเช่าที่กําหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)

115,917

52.97%

สัญญาเช่าที่กําหนดค่าเช่าแบบเรียกเก็บเป็ นอัตราของยอด
รายได้ ของผู้เช่า (Consignment)

73,919

33.78%

พื ้นที่วา่ ง

28,997

13.25%

218,833

100.00%

รวม

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 21

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2.1.11 ข้ อ มูล เกี่ยวกับ ช่ วงระยะเวลาการครบกําหนดของสัญญาเช่ า (Lease Expiry Profile) ของทรัพ ย์ ส นิ ที่โอน
จากกองทุน รวม CPNRF มายังกองทรั ส ต์ CPNREIT ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560
ช่ ว งระยะเวลา

จํานวนพืน้ ที่เ ช่ าที่ค รบกําหนดสัญญาเช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน้ ที่ใ ห้ เ ช่ าทัง้ หมด

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

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

218,833

100.00%

ก.ค.-ธ.ค.2560
2561
2562
2563
หลัง 2563
พื ้นที่ให้ เช่าส่วนอื่น (1)
พื ้นที่ว่าง
รวม
หมายเหตุ:
(1)
พื ้นที่ที่มีอายุสญ
ั ญาเช่าน้ อยกว่า 1 ปี

2.1.12 การประกัน ภัยในทรัพ ย์ ส นิ ของทรัพ ย์ ส ิน ที่โอนจากกองทุน รวม CPNRF มายังกองทรัส ต์ CPNREIT
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทรัสต์ CPNREIT
ในอสังหาริ มทรัพย์ ที่จะรับโอนจากกองทุนรวม CPNRF เพื่ อคุ้มครองความเสียหายที่ อาจเกิ ดขึน้ กับ ทรั พย์ สิน โดยการ
เปลี่ ย นชื่ อ ผู้เอาประกัน ภัย ร่ วม และ/หรื อ ผู้รับ ประโยชน์ ร่วม จากกองทุนรวม CPNRF เป็ น กองทรั ส ต์ CPNREIT โดย
รายละเอียดของการทําประกันภัยสําหรับทรัพย์สินที่จะโอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT มีดงั นี ้
2.1.12.1 การประกัน ภัยทรัพ ย์ ส นิ สําหรั บ ความเสี่ยงทุก ประเภท (Property All Risks Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับประกันภัยความ
เสี่ ยงภัยทรัพ ย์ สิน โดยกํ าหนดให้ ก องทุน รวม CPNRF เป็ น ผู้รับ ผลประโยชน์ ตามพื น้ ที่ เช่าที่ ระบุในสัญ ญาเช่าอาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน สัญญาเช่าอาคารจอดรถ และสัญญาเช่าพื ้นที่อาคาร โดยวงเงินเอาประกันภัยจะไม่ตํ่า
กว่ามูลค่าต้ นทุนทดแทน (Replacement Cost) ไม่รวมต้ นทุนค่าที่ดิน ซึ่งประเมินล่าสุดก่อนจะมีการต่ออายุกรมธรรม์ ซึ่ง
ผู้จัดการกองทรัสต์ มีความเห็นว่าการกํ าหนดวงเงินประกันภัยดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากมูลค่าต้ นทุนทดแทน
ดังกล่าวเพียงพอสําหรับการก่อสร้ างโครงการขึ ้นมาใหม่ หากเกิดความเสียหายกับโครงการทั ้งหมด ทังนี
้ ้ ในวันจดทะเบียน
สิท ธิ การเช่า ผู้จัดการกองทรั สต์ จ ะดําเนิ นการให้ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภัย ดัง กล่ าวระบุชื่ อกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นผู้เอา
ประกันภัยร่ วม และระบุชื่อกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อ ผู้ให้ ก้ ูของกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามีระบุไว้ เป็ นเงื่อนไข) เป็ น
ผู้รับประโยชน์ร่วม ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ อง

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 22

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
2.1.12.2 การประกัน ภัยกรณีธ ุร กิจ หยุด ชะงัก (Business Interruption Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับประกันภัยกรณี
ธุรกิจหยุดชะงัก โดยกําหนดให้ กองทุนรวม CPNRF เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในส่วนของค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภค
ตามพื ้นที่เช่าที่ระบุในสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน สัญญาเช่าอาคารจอดรถ และสัญญาเช่าพื ้นที่
อาคาร โดยวงเงินเอาประกันภัยจะไม่ตํ่ากว่าผลรวมของค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภค รายได้ จากการส่งเสริ มการ
ขาย รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การที่จอดรถและอื่น ๆ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 36 เดือนซึง่ เป็ นระยะเวลาสูงสุดที่คาดว่า
จะต้ องใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างโครงการขึ ้นใหม่ หากเกิดความเสียหายกับโครงการทั ้งหมด ทั ้งนี ้ ในวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุชื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันภัย
ร่วม และระบุชื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัย
2.1.12.3 การประกัน ภัยความรั บ ผิด ต่ อ บุค คลภายนอก (Public Liabilities Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับการประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้
เช่าพื ้นที่ภายในอาคาร หรือพื ้นที่เอาประกันภัย ซึง่ ได้ รับความเสียหาย โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 100 ล้ านบาทต่ อ ศู น ย์
ต่ อ ครั ง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกัน ภัย สํ า หรับ แต่ ล ะศูน ย์ ก ารค้ า ทัง้ นี ้ ในวัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่า ผู้จัด การ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุชื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วม
2.1.12.4 การประกัน ภัยเครื่อ งจัก ร (Machinery Breakdown Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับการประกันภัย
เครื่ องจักร โดยกําหนดให้ กองทุนรวม CPNRF เป็ นผู้รับผลประโยชน์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนของอาคารและงานระบบ
ตามพื ้นที่เช่าที่ระบุในสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน สัญญาเช่าอาคารจอดรถ และสัญญาเช่าพื ้นที่
อาคาร โดยมี ก ารกํ า หนดวงเงิ น เอาประกัน ภัย ในจํ า นวนที่ ม ากเพี ย งพอสํ า หรั บ การจัด หาเครื่ อ งจัก รใหม่ ม าทดแทน
เครื่ อ งจัก รเดิ ม ที่ เกิ ด ความเสี ย หาย (Replacement Cost) ทัง้ นี ้ ในวัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ดําเนินการให้ กรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวระบุชื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วม และระบุชื่อกองทรัสต์
CPNREIT เป็ นผู้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัย
2.1.12.5 ประกัน ภัยการก่ อ การร้ าย (Political Violence Insurance)
กองทุนรวม CPNRF และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับการประกันภัย
การก่อการร้ าย โดยกําหนดให้ กองทุนรวม CPNRF เป็ นผู้รับผลประโยชน์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนของอาคารและงานระบบ
ตามพื ้นที่เช่าที่ระบุในสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน สัญญาเช่าอาคารจอดรถ และสัญญาเช่าพื ้นที่
อาคาร โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวมสําหรับทุกโครงการของ CPN และโครงการที่ CPN เป็ นผู้บริหาร จํานวน 6,000 ล้ าน
บาท ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ ้นกับโครงการใดโครงการหนึ่ง หรื อหลายโครงการพร้ อมกัน แต่ละโครงการสามารถเอา
ประกัน ภัย ได้ ในจํ านวนรวมกัน ไม่ เกิ น 6,000 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากโอกาสที่ จ ะเกิ ดเหตุก ารณ์ ที่ โครงการของ CPN หรื อ
โครงการที่ CPN เป็ นผู้บริ หาร จะต้ องเอาประกันภัยพร้ อมกันมากกว่าหนึ่งโครงการมีความเป็ นไปได้ น้อย ทั ้งนี ้ ในวันจด
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวระบุชื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้
เอาประกันภัยร่ วม และระบุชื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัย
2.2

ข้ อ มูล เกี่ยวกับ ทรัพ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1 (ที่ม ใิ ช่ ม าจากการแปลงสภาพ)

ภายหลัง การแปลงสภาพกองทุน รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
โดยมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ดัง กล่ า วตามข้ อ มูล จาก CPN ณ วัน ที่ 30
มิถนุ ายน 2560 ดังต่อไปนี ้
2.2.1

ข้ อ มูล ทั่วไปของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช และโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา

ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ได้ รับการพัฒ นาจนแล้ วเสร็ จและเริ่ มเปิ ดดําเนินงานในเดือนมกราคม
2552 โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซีพีเอ็นพัทยา ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดย CPN ทําหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารศูนย์การค้ าดังกล่าว ในส่วนของโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ได้ รับการพัฒนาจนแล้ วเสร็ จและเริ่ มเปิ ดดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2553 โดย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ซีพี
เอ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ทรัพย์ สินในส่วนนี ้ โดยซีพีเอ็นพัทยาได้ แต่งตัง้ กลุ่มฮิ ลตัน ซึ่งเป็ นเครื อข่ายการบริ หาร
โรงแรมในระดับนานาชาติ ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
2.2.2

ที่ต งั ้ โครงการ

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตังอยู
้ ่เลขที่ 333/99 และเลขที่ 333/101 หมู่ 9
ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ายของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
โดยแผนภาพดังต่อไปนี ้แสดงทําเลที่ตงและภาพถ่
ั้
ตัน พัทยา
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
แผนภาพแสดงที่ต งั ้ ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล เฟสติวลั พัท ยา บีช และโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา

ภาพอาคารศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ภาพอาคารโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา

2.2.3

2.2.4

จุด เด่ น ของศูน ย์ ก ารค้ าเซ็น ทรัล เฟสติวัล พัท ยา บีช และโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นศูนย์การค้ าติดถนนเลียบชายหาดที่มีขนาดใหญ่และครบครัน
ที่สดุ แห่งหนึง่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นศูนย์รวมไลฟ์ สไตล์ของชีวิตแห่งความทันสมัยและความ
สนุกสนานของเมืองพัทยาที่เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกและประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยโรงภาพยนตร์ ร้ านค้ าแฟชัน่ ชั ้นนํา ร้ านอาหารนานาชาติและร้ านค้ าปลีกกว่า 300 ร้ านค้ า
พร้ อมด้ วยลานกิจกรรมบริเวณหน้ าศูนย์การค้ าที่สร้ างสีสนั และชีวิตชีวาให้ แก่นกั ท่องเที่ยวทั ้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ริมชายหาดพัทยา

-

โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งตังอยู
้ ่บนและเชื่อมต่อกับศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของโค้ งอ่าวพัทยาที่สวยงาม ประกอบด้ วยห้ องพักที่ตกแต่ง
และออกแบบอย่ า งสวยงาม สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ ค รบครั น อาทิ สระว่ า ยนํ า้ Infinity Edge
ห้ องอาหาร สปา ห้ องจัดเลี ้ยง ห้ องประชุมและห้ องฟิ ตเนส เป็ นต้ น

รายละเอียดของทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1

กองทรั ส ต์ CPNREIT จะพิ จ ารณาลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 โดยการ (1) เช่ า อาคาร
ศูนย์การค้ า (บางส่วน) อาคารโรงแรม (ทังหมด)
้
รวมทั ้งพื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (2) เช่างานระบบ ซึ่ง
ได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บําบัดนํ ้าเสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตั ้งและใช้ งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทั ้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว และ (3) ซื ้อ
และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่ องใช้ ทั ้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรา
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ถาวร รวมทัง้ อุป กรณ์ อื่ นใดที่ ใช้ เพื่อ วัตถุป ระสงค์ ในการประดับ ตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กับ ผู้พักอาศัยและ
ผู้ใช้ บริ การอาคาร และสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งตั ้ง และ/หรื อติด
ตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื น้ ที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวลั พัทยา บี ช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพื ้นผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา และ/หรื อบริ เวณภายในพื ้นที่เช่าของผู้เช่าพื ้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ รวมทัง้ สิทธิ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ ยวเนื่องกับทรัพย์ สิน
ดังกล่าว แต่ทั ้งนี ้ไม่ใช่ทรัพย์ สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัทยา จากซี พีเอ็น พัทยา ทัง้ นี ้ กองทรั สต์ CPNREIT จะพิ จ ารณาลงทุนในทรั พย์ สิ นที่ จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในส่วนที่เป็ นการลงทุนในสิทธิการเช่า/เช่าช่วงเป็ นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่า/เช่าช่วงจะ
หมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2580 โดยการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 นี ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้
เงินกู้จากสถาบันการเงินทั ้งจํานวน
ทัง้ นี ้ ในการลงทุนในทรัพย์ สินที่ จะลงทุน เพิ่มเติมครั ง้ ที่ 1 อัน ประกอบด้ วยพื น้ ที่ ในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล
พัทยา บีช ประมาณ 70,095 ตารางเมตร และพื ้นที่ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประมาณ 49,686 ตารางเมตร รวมเป็ นพื ้นที่
ทั ้งหมดที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนประมาณ 119,781 ตารางเมตร เป็ นการลงทุนในพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช โดยการเช่าช่วงพื ้นที่ส่วนหนึ่งจํานวนประมาณ 4,827 ตารางเมตร ในอาคารสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช ที่ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้เช่าพื ้นที่จากบริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเฟสติวลั พัทยา บีช) ซึ่งเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ ตามสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารซึ่งเข้ าทําเมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2556 โดยจะสิ ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581
พื ้นที่เช่าช่วงดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.03 ของพื ้นที่ทงั ้ หมดที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มครัง้ ที่ 1 (จากพื ้นที่ทั ้งหมดประมาณ 119,781 ตารางเมตร) และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.57 ของพื ้นที่ทั ้งหมดที่
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนภายหลังการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 แล้ วเสร็ จ
(จากพื ้นที่ทั ้งหมดประมาณ 852,039 ตารางเมตร)
ภายหลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ ลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 แล้ ว กองทรัสต์ CPNREIT
จะแต่งตั ้ง CPN เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และจะนําทรัพย์สินหลักในส่วนที่
เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ออกให้ เช่าช่วงแก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล จะแต่งตั ้งกลุม่ ฮิลตัน ตามเงื่อนไขสัญญาบริ หารโรงแรมที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม เพื่อจัดหาประโยชน์จากโรงแรมดังกล่าว โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับประโยชน์ในรูปของ
ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันจากผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
ทั ้งนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่ได้ ลงทุนในที่ดินอันเป็ นที่ตงของอาคารและสิ
ั้
่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และพื ้นที่บางส่วนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึง่ เป็ นสิทธิของซีพี
เอ็นพัทยา แต่ภายใต้ สญ
ั ญาที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทํากับซีพีเอ็นพัทยานั ้น ซีพีเอ็นพัทยาจะให้ สิทธิ แก่กองทรัสต์
CPNREIT ในการใช้ ป ระโยชน์ ในพื น้ ที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุนแต่เกี่ ยวข้ องกับทรัพย์ สินที่เช่าได้ อาทิเช่น
พื ้นที่ส่วนกลาง (บางส่วน) ที่จอดรถ (บางส่วน) และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และทางเข้ าออกของโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ ของการดําเนินกิจการโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 27

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ตารางดังต่อไปนี ้จะสรุปให้ เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ชื่อ โครงการ

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ที่ต งั ้ ของทรั พ ย์ ส นิ

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

เจ้ าของอสังหาริม ทรั พ ย์ ใ น
ทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม
ครัง้ ที่ 1

บริ ษัท ซีพเี อ็น พัทยา จํากัด (“ซีพ เี อ็น พัท ยา”)

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ข อง
เจ้ าของอสังหาริม ทรั พ ย์ ใ น
ทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม
ครัง้ ที่ 1 กับ ผู้ก่ อ ตัง้ กองทรัส ต์
หรื อ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์

ซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
1 และซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตั ้งกองทรัสต์ และจะเข้ าเป็ นผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ เมื่ อ มี ก ารก่ อตัง้ กองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นบริ ษั ท ย่ อยของ CPN โดย
CPN ถือหุ้นในเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ร้ อย
ละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ ร้ อยละ 99.99 ตามลําดับ

ลัก ษณะการลงทุน ของ
กองทรัส ต์ CPNREIT ใน
ทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม
ครัง้ ที่ 1

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ดังต่อไปนี ้
โครงการเซ็น ทรัล เฟสติวัล พัท ยา บีช
(1) สิ ท ธิ ก ารเช่ า /เช่ า ช่ ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ได้ แ ก่ อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ าง
บางส่ วนในศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช ประกอบด้ ว ยอาคาร
ศูนย์การค้ า (บางส่วน) และพื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) ซึ่งคิด
เป็ นพื ้นที่ที่จะลงทุนประมาณ 70,095 ตารางเมตร โดยเป็ นพื ้นที่อนั มีลกั ษณะ
เป็ นการเช่าช่วงประมาณ 4,827 ตารางเมตร
อนึ่ง ทรัพย์สินที่เช่านี ้ไม่รวม (1) พื ้นที่ในส่วนที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า
พื ้นที่ที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะ
ยาว (ค่าเซ้ ง) และพื ้นที่ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุง หรื อมีแผนที่จะปรับปรุงใน
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ (2) พืน้ ที่จอดรถยนต์ในส่วนที่
เป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึ่งได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพ ท์ ลิ ฟ ท์ บัน ไดเลื่ อ น ระบบปรั บ อากาศ ระบบงานวิ ศวกรรม ระบบ
บําบัดนํา้ เสีย และสิ่งอํ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้ และใช้ งานอยู่ใน
้ ทธิ
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รวมทังสิ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทั ้งที่
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
้ ปกรณ์อื่นใดที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึ่งตัง้ และ/หรื อติดตรึงตรา
อยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื ้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช หรื อบนพื ้นผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้ างใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ/หรื อบริ เวณภายในพื ้นที่เช่าของผู้
เช่าพื ้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึง่
ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ รวมทัง้ สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทั ้งนี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคาร
และสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ทั ้งนี ้ ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พั ท ยา บี ช กองทรั ส ต์ CPNREIT ยิ น ยอมให้ ซี พี เอ็ น พั ท ยา รวมถึ ง ลู ก ค้ าและ
คู่สัญ ญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้เช่าพื น้ ที่รายอื่นในส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT
ไม่ ได้ ล งทุน ใช้ ป ระโยชน์ ในพื น้ ที่ ส่ ว นกลาง ที่ จ อดรถ และพื น้ ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ซึ่ ง เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ของกองทรั ส ต์ CPNREIT เฉพาะส่ ว นที่
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพื ้นที่เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่
มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ
โรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
(1) สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิล
ตัน พัท ยา ประกอบด้ ว ย อาคารโรงแรม (ทัง้ หมด) และพื น้ ที่ จ อดรถยนต์
ภายในอาคาร (ทัง้ หมด) ซึ่งคิดเป็ นพืน้ ที่ที่จะลงทุนประมาณ 49,686 ตาราง
เมตร
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึ่งได้ แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพ ท์ ลิ ฟ ท์ บัน ไดเลื่ อ น ระบบปรั บ อากาศ ระบบงานวิ ศวกรรม ระบบ
บําบัดนํา้ เสีย และสิ่งอํ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตัง้ และใช้ งานอยู่ใน
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทั ้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อ
เกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทั ้งที่
ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุ
้ ปกรณ์อื่นใดที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการประดั บ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ พั ก อาศั ย และ
ผู้ใช้ บริ การอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึง่ ตั ้ง และ/หรื อติด
ตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพืน้ ที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างใน
โรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพื ้นผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรม
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ฮิลตัน พัทยา ซึ่งซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ รวมทัง้ สิทธิใด ๆ ที่เกี่ ยวกับ
หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับทรัพย์ สินดังกล่าว แต่ทัง้ นีไ้ ม่ใช่ทรั พย์ สินที่มีลักษณะเป็ น
ส่วนควบของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ระยะเวลาการลงทุน ในสิท ธิก าร ประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2580
เช่ า
หมายเหตุ:
ในการเข้ าลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในครัง้ นี ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่ได้ ลงทุนในที่ดนิ อันเป็ น
ที่ตงของทรั
ั้
พย์สินทังสองส่
้
วน แต่ซีพีเอ็นพัทยา ภายใต้ ร่างสัญญาเช่าพืน้ ที่อาคาร (บางส่วน) และร่างสัญญาเช่าช่วงพืน้ ที่อาคาร ยินยอมให้
กองทรัสต์ CPNREIT ลูกค้ าและคูส่ ญ
ั ญาของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้เช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาซึ่งเป็ นส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT
จะเข้ า ลงทุน ผู้เช่าช่วงทรั พ ย์ สิน จากกองทรัส ต์ CPNREIT รวมถึงผู้ม าใช้ บ ริ การของโรงแรมฮิ ลตัน พัท ยา สามารถใช้ ป ระโยชน์ ในพื น้ ที่ ที่
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ เข้ าลงทุนแต่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าได้ อาทิเช่น พืน้ ที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์ และ
ทางเข้ าออกของศูน ย์ ก ารค้ า เซ็น ทรัลเฟสติวัล พัท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัทยา โดยให้ ถื อเป็ น พื น้ ที่ เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ร่ว มกัน โดยไม่ มี
ค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ
นอกจากนี ้ ภายใต้ สญ
ั ญาก่อตั ้งสิทธิและการกระทําการ CPN ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอ็นพัทยาและเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ตกลง
ที่จะควบคุม ดูแล และดําเนินการ ใด ๆ ที่จําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา เพื่อให้ ซีพีเอ็นพัทยาซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิ ที่เช่าตาม
สัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและมีสิทธิครอบครองในที่ดินอันเป็ นที่ตั ้งของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตามสัญญาเช่าหลัก โดย
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นผู้ให้ เช่าและเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวแก่ซีพีเอ็นพัทยา ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่นิติบุคคลทัง้
สองเป็ นคูส่ ญ
ั ญา อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาเช่างานระบบ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน สัญญาเช่าช่วงอาคารและงานระบบ
รวมทัง้ เอกสารและสัญญาอื่นใดที่ เกี่ ยวเนื่ องและเกี่ ยวกับการลงทุน ของกองทรัสต์ CPNREIT ในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวลั พัทยา บี ช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรื อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งมีบริ ษัทที่ CPN มีอํานาจควบคุม มีความเกี่ยวข้ องหรื อเข้ าเป็ น
คู่สัญ ญาในโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล พั ท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พั ท ยา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง CPN จะใช้ ค วามพยายามอย่ า งสุ ด
ความสามารถในการป้องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพื่ อมิให้ ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2 ผิดนัด กระทําการฝ่ าฝื นเงื่อนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาที่
เกี่ยวข้ อง

2.2.5

รายละเอียดของโครงการเซ็น ทรัล เฟสติว ัล พัท ยา บีช ที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน

รายละเอียดพืน้ ที่ข องโครงการเซ็น ทรั ลเฟสติวัล พัท ยา บีช ที่กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน เทียบกับ พืน้ ที่ร วม

อาคาร

จํานวนชัน้

พื ้นที่ใช้ สอย (1) ของอาคาร
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช

6 ชัน้
และชั ้นใต้ ดิน
1 ชัน้

พืน้ ที่ท่กี องทรั ส ต์
CPNREIT จะเข้ า
ลงทุน โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัด ส่ ว นพืน้ ที่ท่ กี องทรั ส ต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุน คิด เทียบกับ พืน้ ที่ร วม
โดยประมาณของอาคารศูน ย์ ก ารค้ า
(ร้ อ ยละ)

55,165

ร้ อยละ 63
(เทียบกับพื ้นที่ใช้ สอยรวมของทังอาคาร
้
ศูนย์การค้ า)

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 30

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

อาคาร
พื ้นที่จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร

จํานวนชัน้
8 ชัน้

พืน้ ที่ท่กี องทรั ส ต์
CPNREIT จะเข้ า
ลงทุน โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัด ส่ ว นพืน้ ที่ท่ กี องทรั ส ต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุน คิด เทียบกับ พืน้ ที่ร วม
โดยประมาณของอาคารศูน ย์ ก ารค้ า
(ร้ อ ยละ)

14,930
(จอดรถยนต์ได้
ประมาณ 774 คัน)

ร้ อยละ 56
(เทียบกับพื ้นที่จอดรถภายในอาคารรวม
ในส่วนที่เป็ นของอาคารศูนย์การค้ า)

70,095

ร้ อ ยละ 61
(เทียบกับ พืน้ ที่ร วมของทัง้ อาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ าและพืน้ ที่จ อดรถยนต์
ภายในอาคารในส่ วนที่เ ป็ นของ
ศูน ย์ ก ารค้ า)

รวมพืน้ ที่ท งั ้ หมดที่จ ะ
ลงทุน

หมายเหตุ:
(1)
พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื ้นที่ให้ เช่า พื ้นที่สว่ นกลาง และพื ้นที่สว่ นให้ บริการ

รายละเอี ย ดพื น้ ที่ใ ช้ ส อย (1) และพื น้ ที่จ อดรถยนต์ ภ ายในอาคารของโครงการเซ็น ทรั ล เฟสติวั ล พั ท ยา บี ช
เฉพาะส่ วนที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน มีด งั ต่ อ ไปนี ้
รายละเอียด

พืน้ ที่โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

1. พื ้นที่โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช (บางส่วน)

-

พื ้นที่ให้ เช่า (2)
พื ้นที่สว่ นกลาง (3)
พื ้นที่สว่ นให้ บริ การ (4)
รวม

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

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

14,930

รวมพืน้ ที่ท งั ้ หมด

70,095

หมายเหตุ:
(1)
พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื ้นที่ให้ เช่า พื ้นที่สว่ นกลาง และพื ้นที่สว่ นให้ บริการ
(2)
พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื ้นที่ที่ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน้
(3)
พื ้นที่ส่วนกลาง (Common Area) หมายถึง พื ้นที่ในส่วนที่ผ้ เู ช่าและผู้เข้ ามาใช้ บริ การในโครงการสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึง
พื ้นที่สว่ นกลางที่สามารถนําออกให้ เช่าและ/หรื อให้ บริ การได้
(4)
พื ้นที่สว่ นให้ บริการ (Service Area) หมายถึง พื ้นที่ตดิ ตั ้งงานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเลือ่ น และห้ องเครื่ อง เป็ นต้ น

ทั ้งนี ้ การลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ ไม่รวมถึงพื ้นที่ดงั นี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 31

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(1)

พื ้นที่ในส่วนที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญา
เช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื ้นที่ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุ ง หรื อมีแผนที่จะปรับปรุ งในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และ

(2)

พื ้นที่จอดรถยนต์ในส่วนที่เป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา

2.2.6

รายละเอียดของโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา

รายละเอียดพืน้ ที่ท่กี องทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน เทียบกับ พืน้ ที่ร วม
สัด ส่ ว นพืน้ ที่ท่ กี องทรั ส ต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุน คิด เทียบกับ พืน้ ที่ร วม
โดยประมาณของอาคารโรงแรม
(ร้ อ ยละ)

อาคาร

จํานวนชัน้

พืน้ ที่ท่กี องทรั ส ต์ CPNREIT
จะเข้ าลงทุน โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

พื ้นที่ใช้ สอยของอาคาร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา (1)

21 ชั ้น

49,114

ร้ อยละ 100
(เทียบกับพื ้นที่ใช้ สอยรวมของ
ทังอาคารโรงแรม)
้

พื ้นที่จอดรถยนต์
ภายในอาคาร

1 ชัน้

572
(จอดรถยนต์ได้ ประมาณ 29 คัน)

ร้ อยละ 100
(เทียบกับพื ้นที่จอดรถภายในอาคารรวม
ในส่วนที่เป็ นของโรงแรม)

49,686

ร้ อ ยละ 100
(เทีย บกับ พืน้ ที่ร วมของทัง้ อาคาร
โรงแรมและพืน้ ที่จ อดรถยนต์ ภ ายใน
อาคารในส่ วนที่เ ป็ นของโรงแรม)

รวมพืน้ ที่ท งั ้ หมดที่จ ะ
ลงทุน

หมายเหตุ:
(1)
พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื ้นที่ห้องพักและพื ้นที่อื่น ๆ

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 32

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
รายละเอีย ดพืน้ ที่ใ ช้ ส อย (1) และพืน้ ที่จ อดรถยนต์ ภ ายในอาคารโรงแรมฮิล ตัน พัท ยาที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะ
เข้ าลงทุน มีด งั ต่ อ ไปนี ้
พืน้ ที่โ ดยประมาณ
(ตารางเมตร)

รายละเอียด
1. พื ้นที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา

พื ้นที่ห้องพัก (2)
พื ้นที่อื่น ๆ (3)
รวม

-

15,182
33,932
49,114

2. พื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (จอดรถยนต์ได้ ประมาณ 29 คัน)

572

รวมพืน้ ที่ท งั ้ หมด

49,686

หมายเหตุ:
(1)
พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พื ้นที่ห้องพักและพื ้นที่อื่น ๆ
(2)
พื ้นที่ห้องพัก (Room Area) หมายถึง พื ้นที่ในส่วนที่เป็ นห้ องพักเพื่อให้ บริ การแก่ผ้ มู าพักอาศัย
(3)
พื ้นที่อื่น ๆ (Other Area) หมายถึง พื ้นที่ในส่วนที่ผ้ พู กั อาศัยสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกัน เช่น พื ้นที่ในส่วนของห้ องอาหาร ทางเดิน สระว่าย
นํ ้า ห้ องประชุม สปา ห้ องฟิ ตเนส เป็ นต้ น

โดยในส่วนที่เป็ นพื ้นที่ห้องพัก สามารถแบ่งเป็ นลักษณะของห้ องพักประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
ประเภทของห้ อ งพัก

จํานวนห้ อ ง

พืน้ ที่ต่ อ ห้ อ ง
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

รวมพืน้ ที่ห้ อ งพัก
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 ้ การลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ยังรวมถึง ห้ องจัดเลี ้ยง (Grand Ballroom) 1 ห้ อง ห้ องจัดประชุม
(Meeting Room) 3 ห้ อง สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นเช่น สปา สระว่ายนํ ้า และห้ องออกกําลังกาย (Fitness) ในโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา และพื ้นที่ในส่วนห้ องอาหารของโรงแรมฮิลตัน พัทยา จํานวน 5 ห้ องอาหาร โดยมีห้องอาหารที่ได้ รับความนิยม
อาทิเช่น
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EDGE :

ห้ องอาหารแนวร่ วมสมัยที่นําเสนอรายการอาหารนานาชาติและเอเชียนยอดนิยม ห้ องอาหารมี
บรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็ นกันเอง ให้ ความรู้ สึกโล่งด้ วยห้ องครัวแบบเปิ ด ซึ่งผู้มาใช้ บริ การ
สามารถเลือกที่จะนั่งได้ ทงั ้ ในอาคารโรงแรมหรื อภายนอกระเบียงเพื่อชื่นชมทัศนียภาพจากอ่าว
พัทยา

HORIZON : ห้ อ งอาหาร Rooftop บนโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ด้ วยทัศ นี ยภาพของอ่าวพัทยาที่ งดงาม ผู้มาใช้
บริ การสามารถดื่มดํ่าไปกับลมทะเลในบรรยากาศที่ ผ่อนคลาย รวมทัง้ Infinity Bar ที่ นําเสนอ
รายการเครื่ องดื่มที่หลากหลาย
2.2.7

ตารางสรุ ป รายละเอีย ดการเข้ าลงทุน ในทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1 ราคาประเมิน ทรั พ ย์ ส ิน
และมูล ค่ าที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ในทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1

โครงการเซ็น ทรัล เฟสติวัล พัท ยา บีช
พื ้นที่ใช้ สอยของทังอาคารศู
้
นย์การค้ า (1) (ตารางเมตร)

87,972

พื ้นที่ให้ เช่าของทังอาคารศู
้
นย์การค้ า (2) (ตารางเมตร)

52,611

พื ้นที่จอดรถของทั ้งอาคารศูนย์การค้ า (ตารางเมตร)

26,713

พื ้นที่ใช้ สอยเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน (1) (ตารางเมตร)

55,165

พื ้นที่ให้ เช่าเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน (2) (ตารางเมตร)

29,404

พื ้นที่จอดรถเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน (ตารางเมตร)

14,930

สัดส่วนพื ้นที่ให้ เช่าเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนคิดเทียบกับ
พื ้นที่ให้ เช่าของทังอาคารศู
้
นย์การค้ า (ร้ อยละ)
ลักษณะการได้ สิทธิครอบครองของกองทรัสต์ CPNREIT

56
เช่าอสังหาริ มทรัพย์และงานระบบ
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึง่ สัญญาจะ
สิ ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2580 และ
ซื ้อสังหาริ มทรัพย์

โรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
(1)
พื ้นที่ใช้ สอยของทังอาคารโรงแรม
้
(ตารางเมตร)

49,114

(3)
พื ้นที่ห้องพักของทังอาคารโรงแรม
้
(ตารางเมตร)

15,182

พื ้นที่จอดรถของทั ้งอาคารโรงแรม (ตารางเมตร)

572

พื ้นที่ใช้ สอยเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน(1) (ตารางเมตร)

49,114

พื ้นที่ห้องพักเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน(3) (ตารางเมตร)

15,182
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พื ้นที่จอดรถเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน (ตารางเมตร)

572

สัดส่วนพื ้นที่ห้องพักเฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนคิดเทียบกับ
พื ้นที่ห้องพักของทังอาคารโรงแรม
้
(ร้ อยละ)

100

ลักษณะการได้ สิทธิครอบครองของกองทรัสต์ CPNREIT

เช่าอสังหาริ มทรัพย์และงานระบบ
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึง่ สัญญาจะ
สิ ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2580 และ
ซื ้อสังหาริ มทรัพย์

ราคาประเมิน ทรั พ ย์ ส นิ เฉพาะส่ วนที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน
(บาท)
บริษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด
- โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
- โรงแรมฮิลตัน พัทยา
บริษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จํากัด
- โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
- โรงแรมฮิลตัน พัทยา

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

มูล ค่ าที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในอสังหาริม ทรั พ ย์ (บาท)

11,908,000,000

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

หมายเหตุ:
(1)
พื ้นที่ใช้ สอย (Gross Area) หมายถึง พืน้ ที่ให้ เช่าในกรณี ของศูนย์การค้ า พื ้นที่ห้องพักในกรณี ของโรงแรม พื ้นที่ส่วนกลาง และพืน้ ที่ส่วน
ให้ บริ การ
(2)
พื ้นที่ให้ เช่า (Leasable Area) หมายถึง พื ้นที่ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าหลักและผู้เช่าประเภทร้ านค้ าเท่านัน้
(3)
พื ้นที่ห้องพัก (Room Area) หมายถึง พื ้นที่ในส่วนที่เป็ นห้ องพักเพื่อให้ บริ การแก่ผ้ มู าพักอาศัย
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2.2.8

ผลการดําเนิน งานที่ผ่ านมาของทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1
งวด 6 เดือ น
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
30 มิถ ุน ายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560

โครงการเซ็น ทรัล เฟสติวัล พัท ยา บีช
รายได้ จาก
อสังหาริ มทรัพย์
(ล้ านบาท)

513.49

565.77

572.36

565.62

574.55

308.34

รายได้ สทุ ธิจาก
อสังหาริ มทรัพย์
(ล้ านบาท)

483.99

535.19

544.68

542.78

553.22

283.33

พื ้นที่ให้ เช่า (ตารางเมตร)

29,192

29,143

29,335

29,404

29,404

29,404

อัตราการเช่าพื ้นที่

99.68%

95.74%

98.20%

98.62%

98.45%

97.37%

อัตราค่าเช่าพื ้นที่เฉลี่ย
(บาท/ตารางเมตร/เดือน)

1,210

1,250

1,370

1,410

1,480

1,530

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
(ล้ านบาท)

554.98

715.17

754.30

793.07

803.65

470.66

กําไรก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี ้ยและภาษีเงินได้
หักเงินสํารองสําหรับการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง (FF&E
Reserve Deduction)
ตามที่ระบุในสัญญาจ้ าง
บริหารโรงแรม (ล้ านบาท)

167.61

244.75

271.40

286.26

306.93

173.81

จํานวนห้ องพัก (ห้ อง)

302

302

302

302

302

302

อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย
(ร้ อยละของจํานวนห้ อง
ทังหมด)
้

72.59%

86.64%

83.18%

88.98%

89.13%

91.60%

โรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
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งวด 6 เดือ น
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
สิน้ สุด
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม
30 มิถ ุน ายน
2555
2556
2557
2558
2559
2560
อัตราค่าห้ องพักเฉลี่ย
(บาทต่อคืน)
2.2.9

4,543

4,972

5,458

5,494

5,586

6,487

ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ปร ะเภท ธุ ร กิ จ ข อ งผู้ เ ช่ า พื น้ ที่ ใ น โคร งก าร เซ็น ท รั ล เฟ สติว ั ล พัท ยา บี ช ณ วั น ที่
30 มิถ ุน ายน 2560
ประเภทธุร กิจ ของผู้เ ช่ าพืน้ ที่

จํานวนพืน้ ที่เ ช่ า (ตารางเมตร)

% ของพืน้ ที่ใ ห้ เ ช่ าทัง้ หมด

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

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

29,404

100.00%

สินค้ าเพื่อความบันเทิง
อาหารและเครื่ องดื่ม
สินค้ าแฟชัน่ สุขภาพและความงาม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่ง
ประเภทอื่น ๆ
พื ้นที่วา่ ง
รวม

2.2.10 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สั ด ส่ ว น ก าร เช่ า พื น้ ที่ ข อ งผู้ เ ช่ า แ ต่ ล ะป ร ะเภ ท ข อ งโค ร งก าร เซ็น ท รั ล เฟ ส ติว ั ล
พัท ยา บี ช ณ วั น ที่ 30 มิ ถ ุ น ายน 2560
ผู้เช่าพื ้นที่ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ได้ แก่ ผู้เช่าหลัก (Anchor
Tenant) และผู้เช่าประเภทร้ านค้ า (In-line Tenant) โดยตารางดังต่อไปนีแ้ สดงข้ อมูลเกี่ ยวกับ สัดส่วนการเช่า
พื ้นที่ของผู้เช่าแต่ละประเภท ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
จํานวนพืน้ ที่เ ช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน้ ที่ใ ห้ เ ช่ า
ทัง้ หมด

ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenant)

10,666

36.27%

ผู้เช่าประเภทร้ านค้ า (In-line Tenant)

17,961

61.09%

777

2.64%

29,404

100.00%

ประเภทของผู้เ ช่ า

พื ้นที่วา่ ง
รวม
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2.2.11 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สั ด ส่ ว นการ เช่ า พื น้ ที่ ต ามปร ะเภท ของสั ญ ญาเช่ า ขอ งโคร งการ เซ็น ทรั ล เฟ สติว ั ล
พัท ยา บี ช ณ วั น ที่ 30 มิ ถ ุ น ายน 2560
สัญ ญาเช่าพืน้ ที่ในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บี ช แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้ แก่ สัญ ญาประเภท
Fixed Rate และสัญญาประเภท Consignment สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช รายได้ ค่าเช่าจากสัญญาเช่า
ประเภท Fixed Rate และจากสัญญาเช่าประเภท Consignment มีสดั ส่วนที่ใกล้ เคียงกัน
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการเช่าพื ้นที่แบ่งตามประเภทของสัญญาเช่า ของโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
ประเภทของสัญญาเช่ า

จํานวนพืน้ ที่เ ช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน้ ที่ใ ห้ เ ช่ า
ทัง้ หมด

สัญญาเช่าที่กําหนดค่าเช่าแบบอัตราคงที่ (Fixed-Rate)

14,630

49.76%

สัญญาเช่าที่กําหนดค่าเช่าแบบเรี ยกเก็บเป็ นอัตราของ
ยอดรายได้ ของผู้เช่า (Consignment)

13,997

47.60%

777

2.64%

29,404

100.00%

พื ้นที่วา่ ง
รวม

2.2.12 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ช่ ว งร ะยะเวล าก าร คร บ กํา ห น ดข อ งสั ญ ญาเช่ า ข อ งโคร งก าร เซ็ น ท รั ล เฟ ส ติว ั ล
พัท ยา บี ช (Lease Expiry Profile) ณ วั น ที่ 30 มิ ถ ุ น ายน 2560
ช่ วงระยะเวลา
ก.ค.-ธ.ค.2560
2561
2562
2563
หลัง 2563
พื ้นที่ให้ เช่าส่วนอื่น (1)
พื ้นที่ว่าง
รวม

จํานวนพืน้ ที่เ ช่ าที่ค รบกําหนดสัญญาเช่ า
(ตารางเมตร)

% ของพืน้ ที่ใ ห้ เ ช่ า
ทัง้ หมด

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

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

29,404

100.00%

หมายเหตุ:
(1)
พื ้นที่ที่มีอายุสญ
ั ญาเช่าน้ อยกว่า 1 ปี
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2.2.13 ข้ อ มู ล โดยปร ะมาณเกี่ ย วกั บ สั ญ ชาติข อ งผู้ เ ข้ า พัก ใน โร งแ ร มฮิล ตัน พั ท ยา สํา ห รั บ งวด 6 เดือ น
สิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 มิถ ุ น ายน 2560
สัญชาติ

% ของผู้เ ข้ าพัก ทัง้ หมด

จีน
เกาหลีใต้
ไทย
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปนุ่
อื่น ๆ

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

รวม

100%

2.2.14 จุ ด เด่ น ของทรั พ ย์ ส ิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติม ครั ้ง ที่ 1
(1)

ทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1 ตัง้ อยู่ใ นทําเลแหล่ งท่ อ งเที่ย วชัน้ นําของประเทศไทยและ
เป็ นทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ีค ุณภาพสูง

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้ าติดถนนเลียบชายหาดขนาดใหญ่และ
ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และเป็ นศูนย์ รวมไลฟ์ สไตล์ของชี วิตแห่งความทันสมัยและ
ความสนุกสนานของเมืองพัทยาที่เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกและประเทศไทย โดย
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประกอบไปด้ วยโรงภาพยนตร์ ร้ านค้ าแฟชั่นชั ้นนํา ร้ านอาหารนานาชาติ
และร้ านค้ าปลีกกว่า 300 ร้ านค้ า พร้ อมด้ วยลานกิจกรรมบริ เวณหน้ าศูนย์การค้ าที่สร้ างสีสนั และชีวิตชีวาให้ แก่
นักท่องเที่ยวทั ้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ริมชายหาดพัทยา
ในส่วนของโรงแรมฮิลตัน พัทยาซึ่งตั ้งอยู่บนและเชื่อมต่อกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช เป็ น
โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของโค้ งอ่าวพัทยาที่สวยงาม ประกอบด้ วยห้ องพักที่ตกแต่ง
และออกแบบอย่างสวยงาม สิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ สระว่ายนํ ้า Infinity Edge ห้ องอาหาร สปา
ห้ องจัดเลี ้ยง ห้ องประชุม และห้ องฟิ ตเนส เป็ นต้ น
การดําเนินธุรกิจของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยาเป็ นธุรกิจที่สง่ เสริ มซึ่ง
กันและกัน และช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่โครงการในภาพรวม
(2)

ทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1 เป็ นส่ ว นหนึ่งของโครงการศูน ย์ ก ารค้ าที่ม ีค วามครบครั น
และใหญ่ ท่ สี ุด แห่ งหนึ่งในจังหวัด ชลบุร ี แ ละภาคตะวัน ออกของประเทศไทย

โครงการเซ็น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของศูน ย์ ก ารค้ าที่ มี ค วามครบครั น (One-Stop
Shopping Mall) และใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยสามารถรองรับ
ลูก ค้ า ทัง้ ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศเป็ นจํ า นวนมากในแต่ ล ะปี ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช
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ประกอบด้ วยผู้เช่ามีความหลากหลายในด้ านสินค้ าและบริ การ โดยร้ านค้ าภายในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัท ยา บี ช ได้ ถูกจัด สัด ส่วนประเภทผู้เช่า (Tenant Mix) และจัด แบ่ งพื น้ ที่ เช่า (Zoning Arrangement) อย่ าง
เหมาะสม เพื่อช่วยดึงดูดให้ มีผ้ เู ข้ ามาใช้ บริ การภายในอาคารศูนย์การค้ าอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ มีผ้ บู ริ โภคเข้ า
มาใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ าดังกล่าวเป็ นจํานวนมากในแต่ละปี อันจะส่งผลดีต่อธุรกิจของผู้ประกอบการซึ่ง
เป็ นผู้เช่าพื ้นที่ภายในอาคารศูนย์การค้ า โดยโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีอตั ราการเช่าพื ้นที่สูงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเช่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2557- ปี 2559) อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 98 และในงวด 6
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช อยู่ที่ประมาณ
ร้ อยละ 97
(3)

การบริห ารจัด การทรัพ ย์ ส ิน โดยผู้บ ริห ารทรั พ ย์ ส ิน ที่ม ีค วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์

CPN มีประสบการณ์ ในการพัฒ นาและบริ หารศูนย์ การค้ า และโครงการอสังหาริ มทรั พย์ รูปแบบผสม
(Mixed Use Project) มายาวนานกว่า 30 ปี และบริ หารศูนย์การค้ าทั ้งสิ ้น 30 ศูนย์ (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2560 ซึ่งรวมถึงศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ทัง้ นี ้ กลุ่ม CPN ได้ บริ หารศูนย์ การค้ านีม้ าตั ้งแต่เดือน
มกราคม 2552 และได้ พัฒ นาโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา จนแล้ วเสร็ จ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2553 โดย CPN จะ
ได้ รับการแต่งตั ้งจากกองทรัสต์ CPNREIT ให้ ทําหน้ าที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช ซึ่ง CPN จะได้ ใช้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ได้ จากการบริ หารโครงการศูนย์การค้ าหลาย ๆ
โครงการในประเทศไทย มาบริ หารจัด การศูน ย์ ก ารค้ าดัง กล่ าว ให้ ป ระสบความสํ าเร็ จ อัน จะเป็ น การสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
สําหรับ ทรั พย์ สินหลักส่วนที่ เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัท ยา นัน้ ภายหลังจากที่ก องทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ า
ลงทุนในทรัพย์ สินส่วนนีแ้ ล้ ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้ เช่าช่วงทรัพย์ สิน (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา)
้ ้นในอนาคต โดยผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะยังคง
แก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์ สินซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN ที่จะมีการจัดตังขึ
แต่งตั ้งบริ ษัทในกลุ่มฮิลตัน ซึ่งเป็ นเครื อข่ายการบริ หารโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเงื่อนไขสัญญาบริ หาร
โรงแรมที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม เพื่อจัดหาประโยชน์จาก
โรงแรมดังกล่าว โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับประโยชน์ในรู ปของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน จากผู้เช่า
ช่วงทรัพย์ สิน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ สัญ ญาเช่าช่วงอาคารและงานระบบ รวมถึง
สัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ที่จะจัดทําขึ ้นระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ
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2.2.15 การ ประกั น ภั ย ในทรั พ ย์ ส ิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติม ครั ้ง ที่ 1
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ที่มี
ในอสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยการเพิ่มชื่อผู้
เอาประกันภัยร่ วม และ/หรื อ ผู้รับประโยชน์ ร่ วม เป็ นกองทรั สต์ CPNREIT หลังจากที่ กองทรั สต์ CPNREIT เข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว และ/หรื อ จัดให้ มีการประกันภัยเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังต่อไปนี ้
2.2.15.1 การประกัน ภัยทรัพ ย์ ส นิ สําหรั บ ความเสี่ยงทุก ประเภท (All Risks Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยทรัพย์สินและผู้รับผลประโยชน์
สําหรั บความเสี่ยงทุกประเภท โดยวงเงินเอาประกันภัยทรั พย์ สิ นสําหรั บความเสี่ยงทุกประเภทจะไม่ตํ่ากว่ามูลค่าต้ นทุน
ทดแทน (Replacement Cost) ไม่ รวมต้ นทุนค่าที่ ดิน ซึ่งมี การประเมิ นล่าสุดก่ อนที่ จะมี การต่ ออายุกรมธรรม์ ซึ่งมี ความ
เหมาะสมเนื่องจากวงเงินเอาประกันภัยดังกล่าวน่าจะมี ความเพียงพอสําหรั บการก่ อสร้ างทรัพย์ สินขึน้ มาใหม่ ในกรณี ที่
ทรัพย์สินได้ รับความเสียหายทั ้งหมด โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันร่ วม และ
ผู้รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
2.2.15.2 การประกัน ภัยกรณีธ ุร กิจ หยุด ชะงัก (Business Interruption Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ สําหรั บ
ประกันภัยกรณี ธุรกิจหยุดชะงัก โดยเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ในส่วนของค่าเช่าและค่าบริ การสาธารณูปโภค รายได้ จากการ
ส่งเสริ มการขาย รายได้ จากค่าเช่าและบริ การที่จอดรถ และอื่น ๆ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองในปั จจุบนั นาน 24 เดือน และจะ
ขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็ น 36 เดือนซึ่งเป็ นระยะเวลาสูงสุดที่คาดว่าจะต้ องใช้ ในการก่อสร้ างโครงการขึ ้นมาใหม่ หากเกิด
ความเสียหายกับโครงการทังหมด
้
โดยภายหลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดํ าเนิ น การให้ กองทรั สต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันร่ วม และผู้รั บผลประโยชน์ ร่ วมในกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าว
2.2.15.3 การประกัน ภัยความรั บ ผิด ต่ อ บุค คลภายนอก (Public Liabilities Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรือ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยสําหรับการประกันภัยความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกจากการบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้เช่าพื ้นที่ภายใน
อาคาร หรื อพืน้ ที่เอาประกันภัย ซึ่งได้ รับความเสียหาย โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 100 ล้ านบาทต่อศูนย์ ต่อครัง้ และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันร่วม
2.2.15.4 การประกัน ภัยเครื่ อ งจัก ร (Machinery Breakdown Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์สําหรับการ
ประกันภัยเครื่ องจักร สําหรับทรัพย์ สินส่วนงานระบบ และระบบอํานวยความสะดวกทัง้ หมด โดยมี การกํ าหนดวงเงินเอา
ประกั น ภั ย ในจํ านวนที่ ม ากเพี ย งพอสํ า หรั บ การจั ด หาเครื่ อ งจัก รใหม่ ม าทดแทนเครื่ อ งจั ก รเดิ ม ที่ เกิ ด ความเสี ย หาย
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(Replacement Cost) โดยผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ า เนิ น การให้ กองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นผู้ เอาประกั น ร่ ว ม และผู้ รั บ
ผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว
2.2.15.5 ประกัน ภัยการก่ อ การร้ าย (Political Violence Insurance)
ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ CPN และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่ม CPN เป็ นผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์สําหรับการ
ประกันภัยการก่อการร้ าย สําหรับทรัพย์สินในส่วนของอาคารและงานระบบ โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวมสําหรับทุกโครงการ
ของ CPN และโครงการที่ CPN เป็ นผู้บริ หาร จํานวน 6,000 ล้ านบาท ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ ้นกับโครงการใดโครงการ
หนึ่ง หรื อหลายโครงการพร้ อมกัน แต่ละโครงการสามารถเอาประกันภัยได้ ในจํานวนรวมกันไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท เนื่องจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ที่โครงการของ CPN หรื อโครงการที่ CPN เป็ นผู้บริ หาร จะต้ องเอาประกันภัยพร้ อมกันมากกว่าหนึ่ง
โครงการมีความเป็ นไปได้ น้อย ทัง้ นี ้ ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการให้ กรมธรรม์ ประกันภัย
ดังกล่าวระบุชื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้เอาประกันภัยร่วมและผู้รับผลประโยชน์ร่วม
2.3

สรุ ป สาระสําคัญของรายงานการประเมิน

2.3.1

สรุ ป สมมติฐานสําคัญของรายงานการประเมิน ของโครงการเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช

สําหรับการลงทุนในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บี ช ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ จัดให้ มีบ ริ ษั ทประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน 2 ราย เพื่อประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ด้ วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งบริ ษัท
ซิ ม ส์ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ คอนซัล แทนท์ จํ า กัด และบริ ษั ท ควอลิ ตี ้ แอพไพรซัล จํ ากัด ได้ ป ระเมิ น มูล ค่า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน ในราคาดังต่อไปนี ้
(1)

ราคาประเมินโดย บริ ษั ท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํ ากัด จํานวน 7,137,000,000 บาท ตาม
รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

(2)

ราคาประเมิ น โดย บริ ษั ท ควอลิ ตี ้ แอพไพรซัล จํ ากัด จํ านวน 7,207,000,000 บาท ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ทั ้งนี ้ สมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินหลักในส่วนที่เป็ นโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
สมมติฐานหลัก ใน
การประเมิน

บริ ษัท ซิม ส์ พร็อ พเพอร์ ต ี ้
คอนซัล แทนท์ จํากัด

วิธ ีก ารประเมิน มูล ค่ า วิธีรายได้ /วิเคราะห์ คิดลดกระแสเงิ นสด
( Discounted Cash Flow Approach)
โดยอาศัยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของกระแสรายได้ /รายจ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ น้
ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตแล้ ว
คิ ด ลดกลับ เป็ น มูล ค่ า ปั จ จุบัน โดยการ
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บริ ษัท ควอลิต ี ้ แอพไพรซัล จํากัด
วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) โ ด ย อ า ศั ย ก า ร
วิเคราะห์ ป ระมาณการรายได้ /รายจ่ า ย
จากทรัพย์ สินในอนาคต แล้ วคิดลดกลับ
เป็ น มูล ค่ า ปั จ จุ บัน โดยการเลื อ กใช้ ค่ า

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สมมติฐานหลัก ใน
การประเมิน

บริ ษัท ซิม ส์ พร็อ พเพอร์ ต ี ้
คอนซัล แทนท์ จํากัด

บริ ษัท ควอลิต ี ้ แอพไพรซัล จํากัด

เลื อ กใช้ ค่ า อัต ราคิ ด ลดกระแสเงิ น สดที่ อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม
เหมาะสม
อัต ราการเช่ าพืน้ ที่
(Occupancy Rate)

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

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

อัต ราค่ าเช่ าพืน้ ที่
และอัต ราการเติบ โต
ของค่ าเช่ า

ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าคงที่
2,500 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรั บ
ขึ ้นเฉลีย่ ปี ละ 5.0%
ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย
2,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรั บ
ขึ ้นเฉลีย่ ปี ละ 5.0%
ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับขึ ้น
เฉลีย่ ปี ละ 5.0%

ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าคงที่
2,390 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรั บ
ขึ ้นเฉลีย่ ปี ละ 5.0%
ร้ านค้ าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย
2,061 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรั บ
ขึ ้นเฉลีย่ ปี ละ 6.0%
ผู้เช่าหลัก (Anchor Tenants)
155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับขึ ้น
เฉลีย่ ปี ละ 3.5%

รายได้ อ่ นื ๆ
ประมาณ 18.0% ของรายได้ คา่ เช่า
(ได้ แก่ รายได้ จากพื ้นที่
โปรโมชัน่ รายได้ จาก
พื ้นที่สว่ นกลางและ
รายได้ อื่น ๆ)

ประมาณ 18.5% ของรายได้ คา่ เช่า

ต้ น ทุน เช่ าและบริก าร ต้ นทุ น เช่ า และบริ ก ารประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาดและโฆษณา และค่าใช้ จ่ายอื่น
ๆ โดยคิดเป็ นประมาณ 3.5% ของรายได้
ทังหมด
้

ต้ นทุ น เช่ า และบริ ก ารประกอบด้ วย
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาดและโฆษณา และค่าใช้ จ่ายอื่น
ๆ โดยคิดเป็ นประมาณ 3.6% ของรายได้
ทัง้ หมด และค่าใช้ จ่ายบางรายการปรับ
เพิ่มขึ ้นปี ละ 2.5%

ค่ าเงิน สํารองสําหรั บ
ปรั บ ปรุ งอาคาร

ประมาณ 2.0% ของรายได้ ทงหมด
ั้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สมมติฐานหลัก ใน
การประเมิน
ค่ าใช้ จ่ ายในการ
บริห ารจัด การ
ทรั พ ย์ ส นิ
อัต ราคิด ลด

บริ ษัท ซิม ส์ พร็อ พเพอร์ ต ี ้
คอนซัล แทนท์ จํากัด

บริ ษัท ควอลิต ี ้ แอพไพรซัล จํากัด

ตามสัญญาบริ หารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งมีรายละเอียดของค่าใช้ จ่ายตามที่สรุ ปในส่วน
ที่ 2 ข้ อ 4.2 “ค่ า ตอบแทนที ่ ผู้ บ ริ หารอสัง หาริ มทรั พย์ จะได้ รับ จากกองทรั ส ต์
CPNREIT”
9.5% (1)

9.5% (2)

หมายเหตุ:
(1)
สําหรั บ บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด ได้ มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate ณ วัน ที่
ประเมินเท่ากับ 3.0% บวก Risk Premium ที่อตั รา 6.5% ทําให้ อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5% และเมื่อพิจารณาอัตราคิดลด
สําหรับการดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ จะมีอตั ราอยูใ่ นระดับประมาณ 8%-10% ซึ่งพิจารณาจากความสามารถ
ในการสร้ างรายได้ ภาวะตลาด คู่แข่ง การบริ หาร การทําการตลาด และแนวโน้ มอุปสงค์และอุปทานในอนาคต จากการ
คํานวณดังกล่าว ผู้ป ระเมินเลือกใช้ การหาอัตราคิดลดด้ วยวิธี Risk-Free Rate + Risk Premium และได้ ทําการกํ าหนด
อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5%
(2)

2.3.2

สําหรั บบริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จํ ากัด ได้ มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate + Risk Premium โดย
Risk-Free Rate พิ จ ารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ในพัน ธบัต รรั ฐบาลตามระยะเวลาประมาณการ คื อ
ระยะเวลา 20 ปี ซึง่ มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 2.0%-3.0% ส่วน Risk Premium พิจารณาจากความเสี่ยง
เกี่ยวกับธุรกิจ โดยพิจารณาลักษณะของทรัพย์สิน การบริ หารจัดการและเงินลงทุน แนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจ สภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดเงินและตลาดทุนทังในและต่
้
างประเทศ และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีอตั ราความเสี่ยง
ดังกล่าวประมาณ 6.0%-7.0% เมื่อพิจารณารวมกันแล้ ว จะได้ อตั ราคิดลดที่ 8.0%-10.0% ซึ่งเมื่อผู้ประเมินได้ พิจารณา
แล้ ว เห็นควรให้ กําหนดอัตราคิดลดที่ 9.5%

สรุ ป สมมติฐานสําคัญของรายงานการประเมิน ของโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา

สําหรับการลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 ราย เพื่อประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ดังกล่าวด้ วยการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่งบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์
จํากัด และบริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จํากัด ได้ ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์ CPNREITจะลงทุน ในราคา
ดังต่อไปนี ้
(1)

ราคาประเมินโดย บริ ษั ท ซิม ส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํ ากัด จํ านวน 3,286,000,000 บาท ตาม
รายงานการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

(2)

ราคาประเมิ นโดย บริ ษั ท ควอลิ ตี ้ แอพไพรซัล จํ ากัด จํ านวน 3,403,000,000 บาท ตามรายงานการ
ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ทัง้ นี ้ สมมติฐานที่ผ้ ูประเมิ นมูลค่าทรั พย์ สินใช้ ในการประเมิ น มูลค่าทรัพย์ สินหลักในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิ ลตัน
พัทยา สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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สมมติฐานหลัก ใน
การประเมิน

บริ ษัท ซิม ส์ พร็อ พเพอร์ ต ี ้
คอนซัล แทนท์ จํากัด

บริ ษัท ควอลิต ี ้ แอพไพรซัล จํากัด

วิธ ีก ารประเมิน มูล ค่ า วิ ธี ร ายได้ /วิ เคราะห์ คิ ด ลดกระแสเงิ น สด
(Discounted Cash Flow Approach) โดย
อาศัย การวิ เคราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
กระแสรายได้ /รายจ่ายที่จะเกิ ดขึน้ ภายใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต โดยประเมิน
รายได้ ค่ า เช่ า ตามโครงสร้ างการจั ด หา
ผลประโยชน์ จ ากโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ที่
เปิ ดเผยไว้ ในส่ ว นที่ 2 ข้ อ 4 “การจั ดหา
ผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์ ” แล้ วคิด
ลดกลับเป็ นมูลค่าปั จจุบันโดยการเลือกใช้
ค่าอัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม

วิ ธี ร ายได้ (Income Approach) แบบ
วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สด (Discounted
Cash Flow Approach) โดยอาศัยการ
วิเคราะห์ ประมาณการรายได้ /รายจ่าย
จากทรั พ ย์ สิ นในอนาคต โดยประเมิ น
รายได้ ค่าเช่าตามโครงสร้ างการจัดหา
ผลประโยชน์จากโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ที่ เ ปิ ดเผยไว้ ในส่ ว นที่ 2 ข้ อ 4 “การ
จั ด ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสังหาริ มทรัพย์ ” แล้ วคิดส่วนลดกลับ
เป็ นมูล ค่าปั จจุบัน โดยการเลื อกใช้ ค่า
อัตราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม

อัต ราการเข้ าพัก
(Occupancy Rate)

ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3
87.0%
ปี ที่ 4 จนสิ ้นสุดระยะเวลาประมาณการ
85.0%

ปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3
85.0%
ปี ที่ 4 จนสิ ้นสุดระยะเวลาประมาณการ
85.0%

อัต ราค่ าห้ อ งพัก และ
อัต ราการเติบ โตของ
ค่ าห้ อ งพัก

6,120 บาท/คืน/ห้ อง โดยปรับเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย 6,042 บาท/คื น /ห้ อ ง โดยปรั บ เพิ่ ม ขึ น้
ปี ละ 4.0% ตลอดระยะเวลาประมาณการ เฉลี่ ย ปี ละ 4.0% ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ

รายได้ ค่ าอาหารและ
เครื่ อ งดื่ม

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

รายได้ อ่ นื ๆ

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

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

ต้ น ทุน ในการบริก าร

แผนกห้ องพัก
18.0% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
60.0% ของรายได้ คา่ อาหารและเครื่ องดื่ม

แผนกห้ องพัก
17.5% ของรายได้ คา่ ห้ องพัก
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
60.0% ของราย ได้ ค่ าอาห ารแล ะ
เครื่องดื่ม
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ค่ าใช้ จ่ ายในการ
ดําเนิน งาน

บริ ษัท ซิม ส์ พร็อ พเพอร์ ต ี ้
คอนซัล แทนท์ จํากัด

บริ ษัท ควอลิต ี ้ แอพไพรซัล จํากัด

แผนกอื่น ๆ
58.0% ของรายได้ อื่น ๆ

แผนกอื่น ๆ
58.0% ของรายได้ อื่น ๆ

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานประกอบด้ วย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าพลังงาน
ค่ า ซ่ อ มแซม ค่ า บริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น
เงิน สํ ารองสํา หรั บ การซ่อมแซม ปรับ ปรุ ง
(FF&E Reserve Deduction) ตามที่ ร ะบุ
ใน สั ญ ญ า จ้ า งบ ริ ห า รโรงแ รม แ ล ะ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ โดยคิ ด เป็ นประมาณ
31.5% ของรายได้ รวม และค่าใช้ จ่ายบาง
รายการปรับเพิ่มขึ ้นปี ละ 3.5% - 4.0%

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

โครงสร้ างรายได้ ข อง แบ่ งเป็ นค่ าเช่ าคงที่ แ ละค่ าเช่ าแปรผัน ตามโครงสร้ างการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
กองทรัส ต์ CPNREIT โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ที่ เปิ ดเผยไว้ ในส่ ว นที่ 2 ข้ อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์ จาก
อสังหาริ มทรัพย์”
ค่ าเงิน สํารองสําหรั บ
ปรั บ ปรุ งอาคาร

2.0% ของรายได้ ทั ้งหมด

อัต ราคิด ลด

9.5% (1)

9.5% (2)

หมายเหตุ:
(1)
สําหรั บ บริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด ได้ มีการพิจ ารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate ณ วัน ที่
ประเมินเท่ากับ 3.0% บวก Risk Premium ที่อตั รา 6.5% ทําให้ อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5% และเมื่อพิจารณาอัตราคิดลด
สําหรับการดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับทรัพย์สนิ จะมีอตั ราอยูใ่ นระดับประมาณ 8%-10% ซึ่งพิจารณาจากความสามารถ
ในการสร้ างรายได้ ภาวะตลาด คู่แข่ง การบริ หาร การทําการตลาด และแนวโน้ มอุปสงค์และอุปทานในอนาคต จากการ
คํานวณดังกล่าว ผู้ป ระเมินเลือกใช้ การหาอัตราคิดลดด้ วยวิธี Risk-Free Rate + Risk Premium และได้ ทําการกํ าหนด
อัตราคิดลดเท่ากับ 9.5%
(2)

สําหรั บบริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จํ ากัด ได้ มีการพิจารณาอัตราคิดลด โดยใช้ Risk-Free Rate + Risk Premium โดย
Risk-Free Rate พิ จ ารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ในพัน ธบัต รรั ฐบาลตามระยะเวลาประมาณการ คื อ
ระยะเวลา 20 ปี ซึง่ มีอตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 2.0%-3.0% ส่วน Risk Premium พิจารณาจากความเสี่ยง
เกี่ยวกับธุรกิจ โดยพิจารณาลักษณะของทรัพย์สิน การบริ หารจัดการและเงินลงทุน แนวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจ สภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดเงินและตลาดทุนทังในและต่
้
างประเทศ และปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีอตั ราความเสี่ยง
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ดังกล่าวประมาณ 6.0%-7.0% เมื่อพิจารณารวมกันแล้ ว จะได้ อตั ราคิดลดที่ 8.0%-10.0% ซึ่งเมื่อผู้ประเมินได้ พิจารณา
แล้ ว เห็นควรให้ กําหนดอัตราคิดลดที่ 9.5%

2.3.3

การวิเ คราะห์ ส รุ ป สาระสําคัญของรายงานการประเมิน โดยผู้จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละที่ป รึก ษาทางการเงิน
(1)

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินพิจารณามูลค่าทรัพย์สินจากวิธีรายได้ (Income Approach) โดยการพิจารณา
จากกระแสรายได้ สุทธิ ที่คาดว่าจะได้ รับจากผลประกอบการของทรัพย์ สินหลัก และค่าเช่าที่คาดว่าจะ
ได้ รับตามสัญ ญาเช่าในช่วงระยะเวลาประมาณการ และคิดกลับมาเป็ นมูลค่าปั จจุบัน ทัง้ นี ้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินเห็นว่าการประเมินมูลค่าจากวิธีรายได้ มีความเหมาะสม เนื่องจาก
เป็ นวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินจากมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ที่ คาดว่าจะได้ รับจาก
ทรัพย์สินที่จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งเป็ นทรัพย์สินที่ก่อให้ เกิดรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การในกรณี
ของทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้ า รวมถึงรายได้ จากการให้ เช่าเหมาในกรณีของทรัพย์สินประเภทโรงแรม
โดยการใช้ ประโยชน์ในปั จจุบนั ของทรัพย์สินซึ่งเป็ นการประกอบธุรกิจศูนย์การค้ าและโรงแรม เป็ นการใช้
ประโยชน์สงู สุดและดีที่สดุ ของทรัพย์สินแล้ ว

(2)

สมมติ ฐานในด้ านค่าเช่ าและการเติ บ โตของค่าเช่ าของโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บี ช และค่า
ห้ องพักและการเติบโตของค่าห้ องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทั ้งรายได้ อื่น ๆ ตลอดระยะเวลาการ
ลงทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ มีการอ้ างอิงและอยู่ใกล้ เคียงกับข้ อมูลในอดีตของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1

(3)

สมมติฐานในด้ านอัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และอัตราการเข้ าพักของ
โรงแรมฮิ ล ตั น พั ท ยา ตลอดระยะเวลาการลงทุ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ได้ มี ก ารอ้ างอิ ง และอยู่
ใกล้ เคียงกับข้ อมูลในอดีตของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1

(4)

สมมติฐานในด้ านค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของทรัพย์สินทั ้งสอง ได้ มีการอ้ างอิงและอยู่ใกล้ เคียงกับข้ อมูลในอดีต
ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1

จากการตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงินไม่
พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อว่าสมมติฐานดังกล่าวที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ไม่สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของทรัพย์สินที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจ
ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดทําประมาณการ
2.4

มูล ค่ าของทรั พ ย์ ส ิน หลัก

ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที่ จ ะโอนมาจากกองทุ น รวม CPNRF มายั ง กองทรั ส ต์ CPNREIT มี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเท่ า กั บ
32,402,000,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 โดยเป็ นการประเมินมูลค่าด้ วยวิธีรายได้ อย่างไรก็ดี มูลค่าในการโอนที่
จะเกิ ด ขึน้ จริ งของทรั พ ย์ สิน หลัก ที่จ ะโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัส ต์ CPNREIT จะอ้ างอิ งจากมูลค่ า
ประเมิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ในส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มูลค่าประเมินของทรัพย์สินมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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บริษัท ประเมิน

มูล ค่ าประเมิน โดยวิธ ีร ายได้ (Income Approach)

วัน ที่ป ระเมิน

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ ตี ้
คอนซัลแทนท์ จํากัด

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

บริ ษัท ควอลิตี ้
แอพไพรซัล จํากัด

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

หมายเหตุ:
(1)
มูลค่าประเมินตามวิธีรายได้ สําหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็ นโรงแรมจะประเมินตามโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ CPNREIT
ในลักษณะการให้ เช่าเหมาตามที่ เปิ ดเผยในส่วนที่ 2 ข้ อ 4 “การจัดหาผลประโยชน์ ” อนึ่ง ในการประเมิ น มูลค่าตามวิธีรายได้ สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนที่เป็ นโรงแรม ถ้ าเป็ นการประเมินมูลค่าในระดับทรัพย์สนิ (Asset Level) โดยไม่ได้ พิจารณาโครงสร้ างการจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ CPNREIT ในลักษณะการให้ เช่าเหมา มูลค่าประเมินของทรัพย์สินโดยบริ ษัท ซิมส์พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด และ
บริษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จํากัด จะเท่ากับ 3,432 ล้ านบาท และ 3,563 ล้ านบาท ตามลําดับ
ทังนี
้ ้ การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีมลู ค่ารวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 12,570 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ มูลค่า
การลงทุนสุดท้ ายสุทธิหลังจากหักค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะมีจํานวน
เท่ากับ 11,908 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นมูลค่าที่สงู กว่าราคาประเมินตํ่าสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ที่ประเมินโดยบริ ษัทประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินประมาณร้ อยละ 14.25 โดยที่คา่ ใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากรแสตมป์
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งกองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นผู้รับผิดชอบ ทัง้ นี ้ ผลรวมของมูลค่าที่ ตํ่าสุดของมูลค่าประเมิ นโดยผู้ประเมิน อิสระ 2 ราย เท่ากับ 10,423 ล้ านบาท โดยโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช มีมลู ค่าประเมินตํ่าสุดเท่ากับ 7,137 ล้ านบาท และโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีมลู ค่าประเมินตํ่าสุดเท่ากับ 3,286
ล้ านบาท

2.5

การทําธุร กรรมของกองทรั ส ต์ CPNREIT กับ บุค คลที่เ กี่ยวโยงกัน กับ ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์มีรายละเอียด ดังนี ้

2.5.1

การซือ้ ทรัพ ย์ ส ิน จากนิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยงกัน กับ ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
นิต บิ ุค คล / บริษัท ที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง
บริ ษัท ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด

ในฐานะผู้ก่ อตัง้ ทรัสต์ แ ละจะเข้ าเป็ น ผู้จัดการกองทรั ส ต์
เมื่อการก่อตังกองทรั
้
สต์ CPNREIT เสร็จสิ ้น

บริ ษัท ซีพเี อ็น พัทยา จํากัด

ในฐานะเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1

ความสัม พัน ธ์
ซีพีเอ็นพัทยาและกองทรัสต์ CPNREIT มีความสัมพันธ์ จากการที่ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ และซีพีเอ็น
พัทยา ต่างก็เป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN โดย CPN เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ของกองทุนรวม
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CPNRF และจะเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT เสร็จสิ ้น
ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน
กองทรัสต์ CPNREIT จะนํ าเงินที่ ได้ รับ จากการกู้ยื มเงินจากสถาบัน การเงิ นไปลงทุนในทรั พย์ สิน ที่จ ะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยการเช่าอสังหาริ มทรัพย์และงานระบบ และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติ วัล พัท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา โดยมูล ค่ า การลงทุน สุด ท้ า ย (สุท ธิ จ ากค่ าใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง) ที่
กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 จะมี จํ านวน 11,908 ล้ านบาท โดยที่
ค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แก่ ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม ค่ าธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งกองทรัสต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผิดชอบ
ความสมเหตุส มผลของการทํารายการ
ผู้จัดการกองทรั ส ต์ แ ละที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน เห็น ว่าการลงทุน ดังกล่าวเป็ น การลงทุน เพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ง
ทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ที่มีทําเลที่ตั ้งที่ดีและมีศกั ยภาพในเชิงพาณิ ชย์ โดยมูลค่าที่กองทรัส ต์
CPNREIT จะเข้ าลงทุนเป็ นมูลค่าที่สมเหตุสมผล โดยมีการพิจารณาอ้ างอิงจากราคาประเมินที่ได้ จากผู้ประเมิน
ค่าทรัพย์สิน 2 ราย ซึง่ ประเมินมูลค่าโดยบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด และบริ ษัท ควอลิตี ้ แอพ
ไพรซัล จํากัด ตามลําดับ ซึง่ ผู้ประเมินทัง้ 2 รายเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก,ล.ต. โดยผู้ล งทุนสามารถพิ จ ารณาความสมเหตุส มผลของการทํ ารายการที่ แสดงไว้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 2.5.2
“ความเห็นของทีป่ รึ กษาทางการเงิ นและผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี ่ยวกับความสมเหตุสมผลของมูลค่าในการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลัก”
ทั ้งนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ในส่วนที่ 2 ข้ อ 6 “รายการระหว่างกัน”
2.5.2

ความเห็น ของที่ป รึ ก ษาทางการเงิน และผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ เ กี่ย วกับ ความสมเหตุส มผลของมูล ค่ าการ
ลงทุน ในทรั พ ย์ ส ิน หลัก

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึ่งประกอบด้ วยโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในมูลค่าการลงทุนสุดท้ ายสุทธิจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องเท่ากับ 11,908 ล้ านบาท
โดยในการกํ าหนดมูลค่าสุดท้ ายที่กองทรั สต์ CPNREIT จะลงทุนในทรั พย์ สินที่จ ะลงทุน เพิ่ มเติมครัง้ ที่ 1 นัน้ ผู้จัดการ
กองทรั สต์ ได้ พิ จารณาปั จจัย ต่าง ๆ ที่ มีความเกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ ราคาประเมิ น ของทรัพ ย์ สิ นที่ จัดทํ าโดยผู้ป ระเมิ นมูลค่า
ทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่คาดว่าจะลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้ รับ ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ ของทรัพย์ สิน
อัตราดอกเบี ้ยทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน
ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และมูลค่าที่ผ้ เู ช่าและผู้ให้ เช่าตกลงร่วมกัน
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กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าประเมินของ
ทรัพย์สินตํ่าสุดที่จัดทําโดยบริ ษัท ซิมส์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด ที่เท่ากับ 10,423 ล้ านบาท ที่ประมาณร้ อยละ
14.25 โดยในกรณีที่ไม่ใช้ แผนดําเนินงานที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลู ค่า 12,570 ล้ านบาท เพียง
อย่างเดียวโดยไม่มีการกู้ยืม โดยกองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ราคา 18.5 บาทต่อหน่วย (คํานวณจากสมมติฐานราคา
หน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ที่ราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560) จํานวนประมาณ 679,459,459
หน่วย และใช้ สมมติฐานการดําเนินงานเดียวกันกับที่ใช้ จดั ทําข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติ รวมถึงสมมติฐาน
อื่นเพิ่มเติม คาดว่าอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยและอัตราผลตอบแทนสุทธิจะเท่ากับร้ อยละ 7.54 และ 4.22 ตามลําดับ โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์สินรวมที่ประมาณร้ อยละ 6.4 (ณ สิ ้นวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) อย่างไรก็ดี
กรณีดงั กล่าวอาจไม่ได้ สะท้ อนถึงโครงสร้ างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจากการใช้ แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินที่ถูก
กว่า นอกจากนี ้ อาจมีสมมติฐานที่ใช้ บางประการที่เกิดจากการประมาณการโดยไม่มีข้อมูลจริ งในการอ้ างอิงมารองรับ
เนื่องจากเป็ นกรณีที่ไม่ได้ สะท้ อนแผนดําเนินการที่จะเกิดขึ ้นจริ ง เช่น ต้ นทุนการกู้ยืมและการชําระคืนเงินต้ นของเงินกู้ยืม
ส่วนที่โอนมาจากกองทุนรวม CPNRF ราคาและจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย รวมถึงยังไม่ได้ มีการคํานึงถึงค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น โดยหากสมมติฐานที่ใช้ ในการจัดทําประมาณการเปลี่ยนแปลงไป อาจมี
ผลให้ ประมาณการอัตราผลตอบแทนในกรณีระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพียงอย่างเดียวข้ างต้ นเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีสาระสําคัญ ซึง่ ไม่ได้ ถกู คํานึงถึงในการประเมินครัง้ นี ้
ทั ้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่ามูลค่าดังกล่าวเป็ นมูลค่าที่เหมาะสมซึ่งสามารถ
ยอมรับได้ เนื่องจากภายหลังการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ซึง่ จะใช้ เงินจากการกู้ยืมทั ้ง
จํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรั สต์ เพิ่ มเติม ตามที่ ได้ รับ อนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหน่วยครั ง้ ที่ 1/2560 ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะอยู่ที่ร้อยละ 9.05
(คํานวณจากราคาหน่วยลงทุนในกองทุนรวม CPNRF ที่ราคา 18.5 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 และการจ่าย
ประโยชน์ ต อบแทนต่อ หน่ วย (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ที่ 1.675 บาทต่ อ หน่ วย สํ าหรั บ ช่ วงระยะเวลา
ประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นได้ สะท้ อนความเสี่ยง
จากระดับเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ ้น โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะมีอตั ราเงินกู้ยืมต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมที่ประมาณร้ อยละ 33.8 (ณ
สิ ้นวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF
และเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) ทังนี
้ ้ ประมาณการอัตราเงินจ่ายกรณี สมมติว่ากองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุน เพิ่ ม เติม ครัง้ ที่ 1 ผ่านการระดมทุน โดยการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ทัง้ จํ านวน และการกู้ยืม เงิ น ทัง้ จํ านวนสํ าหรั บ
ช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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(หน่ ว ย: ร้ อ ยละ)

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ี ทรั พ ย์ ส นิ ทัง้ หมดหลังการ ทรั พ ย์ ส นิ ทัง้ หมดหลังการ
อยู่เ ดิม ภายใต้ ลงทุน เพิ่ม เติม ภายใต้
ลงทุน เพิ่ม เติม ภายใต้
กองทุน รวม
กองทรัส ต์ CPNREIT
กองทรัส ต์ CPNREIT
(1)
CPNRF
(ลงทุน ในทรัพ ย์ ส ิน ที่จ ะ (ลงทุน ในทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะ
ลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1
ลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1
โดยการเสนอขาย
โดยการกู้ย ืม ทัง้ จํานวน)
(1)
(2)
หน่ ว ยทรั ส ต์ ท งั ้ จํานวน)

ประมาณการอัตราเงิน
จ่ายผู้ถือหน่วย (3)

7.42

7.54

9.05

อัตราผลตอบแทนสุทธิ (3)

3.93

4.22

5.73

อัตราเงินกู้ยืมต่อ
ทรัพย์สินรวม (4)

8.0

6.4

33.8

หมายเหตุ:
กรณีที่ไม่ใช่แผนดําเนินงานที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยสมมติวา่ กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ผ่านการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์มลู ค่า 12,570 ล้ านบาทเพียง
อย่างเดียวโดยอ้ างอิงสมมติฐานที่กล่าวข้ างต้ น
(2)
อ้ างอิงจากประมาณการงบกํ าไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุน สุท ธิตามสมมติฐาน
สําหรับช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(3)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาหน่วยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคา
หน่วยละ 18.5 บาท
(4)
ประมาณการสําหรับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(1)

ทั ้งนี ้ ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ตามที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน จะใช้ เงินจากการกู้ยืมทั ้งจํานวนและไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ซึ่ง
เป็ นโครงสร้ างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้ แหล่งเงินกู้มีต้นทุนทางการเงินที่ถกู กว่า ประมาณการอัตราเงิน
จ่ายผู้ถื อหน่ วยและอัต ราผลตอบแทนสุท ธิ ที่ จะได้ รับ ตามข้ อมูล ทางการเงิน ตามสถานการณ์ ส มมติ จะอยู่ในระดับ ที่
เหมาะสมเมื่ อ พิ จ ารณาจากความมั่น คงของกระแสเงิน สดของทรั พ ย์ สิ น ที่ ล งทุน และโอกาสในการเติ บ โต ทัง้ นี ้ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์จะได้ ประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ CPNREIT ใช้ แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินทั ้งจํานวนในการเข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในครัง้ นี ้ เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้น้อยกว่าประมาณการอัตราผลตอบแทน
สุท ธิ โดยคาดว่า ภายหลัง จากที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT เข้ า ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 กองทรั ส ต์
CPNREIT จะมีอัตราเงินกู้ยืมต่อทรัพย์ สินรวมที่เพิ่ มขึน้ เช่นกัน ทัง้ นี ้ โครงสร้ างทางการเงินดังกล่าวเป็ นโครงสร้ างทาง
การเงินภายหลังการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ที่มีประสิทธิภาพและเป็ นตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยครัง้ ที่ 1/2560 อีกทัง้ กองทรัสต์ CPNREIT ยังเป็ นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่นัก
ลงทุนเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารหนี ้ภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment Grade) และอัต ราเงิ น จ่ า ยผู้ ถื อ หน่ ว ยของทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ที่ลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้ าเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นประเภททรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ดังที่แสดงใน
ตารางด้ านล่าง
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ตารางแสดงอัต ราผลตอบแทนของตราสารหนีป้ ระเภทต่ าง ๆ ณ วัน ที่ 15 สิงหาคม 2560
ประเภท

อายุ 20 ปี
(ร้ อ ยละ)

อายุ 25 ปี
(ร้ อ ยละ)

อายุ 30 ปี
(ร้ อ ยละ)

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ AA)

4.59

4.97

4.91

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ AA-)

4.64

5.03

4.97

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ A+)

4.77

5.17

5.11

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ A)

4.94

5.35

5.30

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน
(ความน่าเชื่อถือระดับ BBB+)

6.39

6.83

6.80

ที่ม า: Thai BMA และ Bloomberg ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ตารางแสดงอัต ราเงิน จ่ ายผู้ถ ือ หน่ ว ยและอัต ราผลตอบแทนสุท ธิข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุน ในอสังหาริม ทรัพ ย์
และกองทุน รวมอสังหาริม ทรัพ ย์ ประเภทศูน ย์ ก ารค้ า ณ วัน ที่ 15 สิงหาคม 2560
อัต ราผล
อายุ
อัต ราเงิน กู้
เงิน จ่ ายผู้ถ อื
อัต ราเงิน
ตอบ
สัญญาเช่ า
ต่ อ
ราคา
หน่ ว ยต่ อ
จ่ ายผู้ถ อื
แทนสุท ธิ
คงเหลือ
ทรั พ ย์ ส นิ
หน่ ว ย
หน่ ว ย
หน่ ว ย
(2)
(3)
(ร้ อ ยละ)
(ปี )
รวม
(บาท)
(บาท) (1)
(ร้ อ ยละ)
(ร้ อ ยละ) (6)
กองทรัส ต์ แ ละกองทุน รวมที่ล งทุน ในกรรมสิท ธิ์แ ละสิท ธิก ารเช่ า (Freehold & Leasehold)
TLGF

0.8558

16.8

5.09

n.a. (4)

n.a. (4)

8.4

กองทรัส ต์ แ ละกองทุน รวมที่ล งทุน ในสิท ธิก ารเช่ า 100 % (Leasehold)
CRYSTAL

0.7768

11.2

6.94

3.07

25.9

0.0

FUTUREPF

1.3660

20.4

6.70

2.60

24.4

1.8

MJLF

0.9850

12.7

7.76

2.61

19.4

0.0

LHSC

0.8720

14.1

6.18

1.85

23.1

15.4

CPNRF
(ก่อนการแปลงสภาพและ

1.1643

18.5

6.29

3.34

33.9

5.6
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เงิน จ่ ายผู้ถ อื
หน่ ว ยต่ อ
หน่ ว ย
(บาท) (1)

ราคา
หน่ ว ย
(บาท)

อัต ราเงิน
จ่ ายผู้ถ อื
หน่ ว ย
(ร้ อ ยละ)

อัต ราผล
ตอบ
แทนสุท ธิ
(ร้ อ ยละ) (2)

อายุ
อัต ราเงิน กู้
สัญญาเช่ า
ต่ อ
คงเหลือ
ทรั พ ย์ ส นิ
(3)
(ปี )
รวม
(ร้ อ ยละ) (6)

ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)
ค่ าเฉลี่ยผลตอบแทน
CPNREIT
(หลังการแปลงสภาพและ
ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1)

1.6750

18.5

6.49

2.69

9.05

5.73

30.1(5)

33.8

ที่ม า: SETSMART และ Bloomberg ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ:
(1)
สํา หรับ ระยะเวลา 12 เดื อนสิน้ สุดวัน ที่ 15 สิงหาคม 2560 ยกเว้ น สําหรั บ กองทรั ส ต์ CPNREIT ซึ่งอ้ างอิ งจากข้ อ มูลทาง
การเงินตามสถานการณ์สมมติ
(2)
อัตราผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ อัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วย หักการคืนเงินต้ นแบบเส้ นตรง
(3)
เฉลี่ยตามมูลค่าประเมินตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ล่าสุด ทัง้ นี ้ การคํานวณอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือคํานวณโดย
กําหนดให้ ทรัพย์สนิ ที่มีกรรมสิทธิ์ (Freehold) มีอายุเท่ากับ 100 ปี
(4)
ไม่สามารถคํานวณอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ เนื่องจาก TLGF มีการลงทุนทังในกรรมสิ
้
ทธิ์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ง
หมายเหตุประกอบงบการเงินของ TLGF ไม่ได้ ระบุแยกมูลค่าของทรัพย์สนิ แต่ละประเภท
(5)
ประมาณอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(6)

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ยกเว้ น TLGF ซึง่ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ CPNREIT ซึง่ เป็ นประมาณการ
สําหรับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

นอกจากนี ้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และผู้จัด การกองทรั ส ต์ เห็ น ว่ามูล ค่ าลงทุน ดัง กล่ าวเป็ น มูล ค่ า ที่ เหมาะสม
เนื่องจากเหตุผลเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
1.

ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (Cash Distribution per Unit หรื อ DPU) ที่ คาดว่าผู้ถือ
หน่วยทรัสต์จะได้ รับจากกองทรัสต์ CPNREIT อ้ างอิงจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติที่ทํา
การตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการตรวจสอบข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ ยวกับ
อนาคตโดยผู้สอบบัญ ชี ที่ได้ รับ อนุญ าตจากสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรั บ กรณี ก่อนและหลังที่ กองทรั สต์
CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เดิ ม จะได้ รั บ เงิ น จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนต่ อ หน่ ว ยในอัต ราที่ ม ากขึ น้ หลัง จาก
กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เมื่อเทียบกับประมาณการจ่าย
ส่วนแบ่งกําไร (Cash Distribution Per Unit หรื อ DPU) ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
คาดว่าจะได้ รับ หากกองทุน รวม CPNRF ไม่ ได้ ทํา การแปลงสภาพและลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยเพิ่มขึ ้นประมาณ 0.3031 บาทต่อหน่วย
2. การแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะทําให้ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความมั่นคงเพิ่มขึ ้นผ่านการกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และช่ ว ยลดการพึ่ ง พาแหล่ งรายได้ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT จากทรั พ ย์ สิ น ใด
ทรัพย์สินหนึง่ (Asset Diversification) เนื่องจากทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์
CPNREIT และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีทําเลที่ตงที
ั ้ ่แตกต่างกัน
2.6

การทําธุร กรรมของกองทรั ส ต์ ก ับ บุค คลที่เ กี่ยวโยงกัน กับ ทรัส ตี

2.6.1

รายละเอียดการทําธุร กรรม และเงื่อ นไขในการเข้ าทํารายการ

ในการเข้ าลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ในครั ง้ นี ้ กองทรั ส ต์ CPNREIT จะใช้ แหล่ งเงิน ทุน จากการกู้ยื ม เงิ น ทัง้ หมดจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งอาจมีการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีซึ่งคือ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
้ ้ ในการกู้ยืมดังกล่าว กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดของทรัสตี ทังนี
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้ อง โดยมีเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่สําคัญตามที่ระบุไว้ ใน ส่วนที่ 2 ข้ อ 2.7 “การ
กูย้ ืมเงิ น”
2.6.2

เหตุผ ล ความจําเป็ นและความเห็น เกี่ยวกับ เงื่อ นไขของธุร กรรม

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ เห็ น ว่า การกู้ ยื ม เงิ น จากบุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ทรั ส ตี นัน้ เป็ นการดํ า เนิ น การที่ มี ค วาม
สมเหตุสมผล และเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าตามปกติและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
นอกจากนี ้ ธุ รกรรมการกู้ ยื ม เงิน ของกองทรั สต์ CPNREIT เป็ น ธุรกรรมที่ มี เงื่ อ นไขที่ เหมาะสมกับ กองทรั ส ต์
CPNREIT ซึง่ สามารถเทียบเคียงได้ กบั เงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ ก้ เู สนอให้ กบั บริ ษัทอื่นในธุรกิจที่มีรูปแบบของความเสี่ยงที่ใกล้ เคียงกัน
ซึง่ ทรัสตีไม่สามารถเข้ ามาแทรกแซงหรื อมีอิทธิพลต่อระบบการพิจารณาอนุมตั ิและการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ของ
ผู้ให้ ก้ ไู ด้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่าธุรกรรมที่กองทรัสต์ CPNREIT จะกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีไม่ได้
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้ าปกติ และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.7

การกู้ยืม เงิน

2.7.1

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญากู้ยืม เงิน

การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะใช้ แหล่งเงินทุนทั ้งหมดจากการ
กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อสถาบันการเงิน (“ผู้ใ ห้ ก้ ู”) ซึง่ ข้ อเสนอเบื ้องต้ นที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับจะเป็ น
วงเงินกู้ยืมที่มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ โดยมีมูลค่าไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์ สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ ้นวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิ การเช่าเพื่อลงทุนในทรัพย์ สินที่จะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ ง
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) เพื่อใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติมครั ง้ ที่ 1
นอกจากนี ้ การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ สําหรับการรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ของกองทุนรวม CPNRF
ที่ มี อ ยู่ในปั จ จุบัน ซึ่ งจะถูก โอนไปเป็ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT และเพื่ อ ใช้ เป็ น แหล่ ง เงิน ทุ นสํ าหรั บ การปรั บ ปรุ งหรื อ
ซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยข้ อกําหนดและเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่
กําหนดในสัญญากู้ยืมเงินระยะสั ้นระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ให้ ก้ ู โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญดังต่อไปนี ้
ประเภทสิน เชื่อ

เงินกู้ยืมระยะสั ้น

ผู้ใ ห้ ก้ ู

ธนาคารพาณิ ช ย์ และ/หรื อ สถาบัน การเงิ น ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ ง ไม่ ใช่ บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย วโย งกั บ ผู้ จั ด ก าร
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี

วัต ถุป ระสงค์

สิ น เชื่ อ เพื่ อ การได้ ม าซึ่ งทรั พ ย์ สิ น และเพื่ อ สิ น เชื่ อ เพื่ อ นํ า ไปชํ า ระภาระผูก พัน ของเงิ น
การปรั บ ปรุ งหรื อ ซ่ อ มแซมอสังหาริ ม ทรัพ ย์ กู้ยืมฉบับเดิม (Refinance)
ของกองทรัสต์ CPNREIT (2)

วงเงิน กู้ร วมทัง้ หมด

ไม่เกิน 14,150 ล้ านบาท

ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท

โดยจํานวนเงินกู้ยืม ทัง้ หมดจะมี สัดส่วนประมาณร้ อยละ 34 ของมูลค่าทรั พย์ สิน รวมของ
กองทรัสต์ CPNREIT (ณ สิ ้นวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน
ที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเข้ าลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 รวมถึงเงินกู้ยืมสําหรับโครงการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3)
อัต ราดอกเบีย้

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

อัตราดอกเบี ้ยคงที่
ไม่เกินร้ อยละ 2.40% ต่อปี

อายุส ัญญาเงิน กู้

ไม่เกิน 2 ปี นบั จากวันที่เบิกเงินกู้

ไม่เกิน 1 ปี นบั จากวันที่เบิกเงินกู้

หลัก ประกัน เงิน กู้

ไม่มีหลักประกัน

การชําระคืน เงิน ต้ น

ชําระคืนทั ้งจํานวน ณ วันครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเงินกู้

หมายเหตุ:
(1)
BIBOR คือ Bangkok Interbank Offered Rate
(2)
รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการซื ้ออสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เป็ นต้ น

ทั ้งนี ้ เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงจากการชําระคืนวงเงินกู้ยืมระยะสั ้น (Refinance) กองทรัสต์ CPNREIT จะมี
การเข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติมในวันเดียวกับวันที่เข้ าทําสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั ้น ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 55

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ประเภทสิน เชื่อ

เงินกู้ยืมระยะยาว

ผู้ใ ห้ ก้ ู

ธนาคารพาณิ ช ย์ และ/หรื อ สถาบัน การเงิ น ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่ ง ไม่ ใช่ บุ ค ค ล ที่ เกี่ ย วโย งกั บ ผู้ จั ด ก าร
กองทรัสต์ และ/หรื อ ทรัสตี

วัต ถุป ระสงค์

สินเชื่อเพื่อนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ยืมระยะสั ้นฉบับเดิม (Refinance) ของกองทรัสต์
CPNREIT

วงเงิน กู้ร วมทัง้ หมด

ไม่เกิน 7,125 ล้ านบาท

ไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท

ระยะเวลาเบิก เงิน กู้

2 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้

1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้

อัต ราดอกเบีย้ (1)

อัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ไม่เกิน MLR - 2.00%

ปี ที่ 1-3:
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ไม่เกิน 3.50%
ปี ที่ 4-10:
อัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ไม่เกิน MLR - 2.00%

อายุส ัญญาเงิน กู้

ไม่ เกิ น 16 ปี นับ จากวันที่ ลงนามในสัญ ญา ไม่ เกิ น 11 ปี นับ จากวันที่ลงนามในสัญ ญา
กู้ยืมระยะยาว
กู้ยืมระยะยาว

หลัก ประกัน เงิน กู้

ไม่มีหลักประกัน

การชําระคืน เงิน ต้ น

ทยอยชําระคืนภายในระยะเวลาเงินกู้ยืม (2)

หมายเหตุ:
(1)
MLR คือ Minimum Lending Rate ของธนาคารพาณิชย์อ้างอิงที่เสนอโดยผู้ให้ ก้ ู
(2)
ในกรณี ที่มีการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินสํารองเพื่อนํ ามา
ชําระหนี เ้ งินกู้ที่เกี่ ยวข้ องให้ ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์ ทราบ ผ่านทางแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-REIT) โดยจะมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

ทัง้ นี ้ หากผู้ก่อตั ้งทรัสต์ ได้ รับข้ อเสนอเงินกู้ยืมที่เป็ นประโยชน์ ต่อกองทรัสต์ CPNREIT มากกว่า ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์
สงวนสิทธิในการพิจารณาข้ อเสนอเงินกู้ยืมดังกล่าว
2.7.2

ประโยชน์ ข องการกู้ยืม เงิน ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ต่ อ ผู้ถ อื หน่ วยทรัส ต์

ผู้จดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะ
เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากจะช่วยให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีโครงสร้ างการบริ หารเงินที่มีประสิทธิ ภาพ
มากขึ ้น และต้ นทุนในการลงทุนตํ่าลงเมื่อเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ดีขึ ้น ทั ้งนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ คํานึงถึงการบริ หารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย
ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี ้ยที่กองทรัสต์ CPNREIT ต้ องชําระในการกู้ยืมเงินในครัง้ นี ้อยู่ในเกณฑ์ ที่ใกล้ เคียงกับอัตรา
การกู้ยืมเงินของลูกค้ าชั ้นดีที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศส่วนใหญ่เสนอให้ กับลูกค้ าของตนในธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันและอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขที่ใกล้ เคียงกัน ซึ่งตํ่ากว่าต้ นทุนทางการเงินในส่วนทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เนื่องจากอัตราดอกเบีย้
สูงสุด ที่ ก องทรั สต์ CPNREIT ต้ อ งชํ าระตลอดอายุสัญ ญากู้ยื มเงินระยะสัน้ ตามที่ เปิ ด เผยในส่ว นที่ 1 ข้ อ 2.7.1 “สรุ ป
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 56

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สาระสํ าคัญของสัญญากู้ยืมเงิ น”อยู่ตํ่ากว่าประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิ (ร้ อยละ 5.73) อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับข้ อเสนอในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์ท่ีมีข้อกําหนดและเงื่อนไขดีกว่าในปั จจุบนั (เช่น
อัตราดอกเบี ้ยตํ่ากว่า) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้ เงินกู้ยืมจากข้ อเสนอดังกล่าว
2.8

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะโอนจากกองทุน รวม CPNRF มายังกองทรั ส ต์
CPNREIT

2.8.1

รายการของสัญญาต่ าง ๆ ที่ก องทุน รวม CPNRF เข้ าทํากับ บุค คลอื่น และยังมีผ ลใช้ บ ังคับ อยู่ ณ
ขณะนี ้

สัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ที่กองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนและยังคงมีผล
ใช้ บังคับกับกองทุนรวม CPNRF สิทธิและหน้ าที่ต่าง ๆ ตามสัญ ญาเช่าและสัญ ญาบริ การสาธารณูปโภคที่กองทุนรวม
CPNRF ทํากับผู้เช่าพื ้นที่ รวมทั ้งสัญญาแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะถูกโอนไปกองทรัสต์ CPNREIT ในระหว่างการ
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องได้ รับความ
ยินยอมจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง และ/หรื อบุคคลอื่นใดในการให้ เปลี่ยนคู่สญ
ั ญาจากกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์
CPNREIT ทั ้งนี ้ สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาที่สําคัญที่กองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําและยังมีผลใช้ บงั คับ ซึ่งจะโอนไปยัง
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2
(1)

สัญญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

(2)

สัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

(3)

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

(4)

สัญ ญาก่ อตัง้ สิ ท ธิ และการกระทํ าการโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2 (สัญ ญาฉบับ เดีย วกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)

(5)

สัญญาจํานําตราสารหลักประกัน

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3 (เดิม ชื่อ โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา รัช ดา-พระราม 3)
(1)

สัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

(2)

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

(3)

สัญญาซื ้อขายงานระบบ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

(4)

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

(5)

สัญญาจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

(6)

สัญ ญาก่ อตัง้ สิ ท ธิ และการกระทํ าการโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3 (สัญ ญาฉบับ เดีย วกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2)
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า
(1)

สัญญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

(2)

สัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

(3)

สัญญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

(4)

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

(5)

สัญญาก่อตั ้งสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
(1)

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

(2)

สัญญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

(3)

สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต

(4)

สัญญาก่อตั ้งสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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2.8.2

สรุ ป สาระสําคั ญ ของสัญ ญาจัด หาประโยชน์ ส ําหรั บ ทรั พ ย์ ส ิน ที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะรั บ โอนจาก
กองทุน รวม CPNRF

2.8.2.1
(1.1)

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2
สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาเช่ าช่ ว งที่ด นิ โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2

ผู้ใ ห้ เ ช่ าช่ วง

เซ็นทรัลพระราม 2

ผู้เ ช่ าช่ วง

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

(1) ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4313, 4314 เลขที่ดิน 122, 78 หน้ าสํารวจ 923, 920 ตั ้งอยู่ที่ตําบล
แสมดํา (บางบอน) อําเภอบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร มีเนื ้อที่รวมทั ้งสิ ้นประมาณ 44
ไร่ 1 งาน 15ตารางวา
(2) ที่ ดิ น ตามโฉนดเลขที่ 49534 เลขที่ ดิ น 125 หน้ าสํ ารวจ 20872 ตัง้ อยู่ที่ ตํ าบลแสมดํ า
้ ้นประมาณ 6 ไร่ 76.2
(บางบอน) อําเภอบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร มีเนื ้อที่รวมทังสิ
ตารางวา
(3) ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 85312 เลขที่ดิน 53 หน้ าสํารวจ 37871 ตั ้งอยู่ที่ตําบลแสมดํา (บาง
บอน) อํ า เภอบางขุน เที ย น กรุ ง เทพมหานคร มี เนื อ้ ที่ ร วมทัง้ สิ น้ ประมาณ 3 ไร่ 47.2
ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ า

มี กําหนดระยะเวลานับตัง้ แต่วันจดทะเบี ยนสิทธิ การเช่าตามสัญ ญาฉบับ นี ้ จนถึงวันที่ 15
สิงหาคม 2568

สิท ธิใ นการต่ อ อายุ
ในกรณี ที่เซ็นทรัลพระราม 2 ได้ ใช้ สิทธิ ในการต่ออายุสัญ ญาเช่าหลัก โดยได้ มีการตกลงใน
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา เรื่ องเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับผู้ให้ เช่าเดิมตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขแห่ง
เช่ าครบกําหนด
สัญญาเช่าหลักแล้ ว เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงที่จะแจ้ งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าช่วงที่ดินให้ กองทุนรวมทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่เซ็นทรัลพระราม 2 ได้ มีการตกลงใน
เรื่ องเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ากับผู้ให้ เช่าเดิม โดยเซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอม
ให้ สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง
ฉบับนี ้ต่อไป
เงื่อ นไขในการต่ อ อายุ หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการเช่าที่ดินที่เช่าช่วงต่อไป กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา เซ็นทรัลพระราม 2 ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรภายใน 6 เดือนนับ แต่กองทุนรวม
เช่ าครบกําหนด
ได้ รับแจ้ งจากเซ็นทรัลพระราม 2 ดังกล่าวข้ างต้ น หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตก
ลงกัน ทังนี
้ ้ คู่สัญญาทั ้งสองฝ่ ายตกลงเจรจาเกี่ยวกับข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อ
สัญญาเช่าช่วงฉบับนี ้ต่อไป
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ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าที่ดินที่เช่าช่วงทั ้งจํานวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี ้

หน้ าที่ข องกองทุน รวม (1) กองทุ น รวมตกลงจะบํ า รุ ง รั ก ษาที่ ดิ น ที่ เช่ า ช่ ว งหรื อ กระทํ าการใด ๆ ทัง้ ปวง เพื่ อ ให้
ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดี และเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ ใน
สัญญานี ้และสัญญาเช่าหลัก
(2) กองทุนรวมจะไม่ทําการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใด ๆ ในที่ดินที่เช่าช่วง และจะ
ไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของที่ดินที่เช่าช่วงอันเป็ นการทําให้ ที่ดินที่เช่าช่วงได้ รับ
ความเสียหาย หรื อเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ น
หนังสือจากเซ็นทรัลพระราม 2 ทั ้งนี ้ เซ็นทรัลพระราม 2 จะพิจารณาการให้ ความยินยอม
ดังกล่าวอย่างไม่ชกั ช้ า และจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
คํารั บ รองของเซ็น ทรั ล (1) ตลอดระยะเวลาตามสัญ ญาฉบับนี ้ เซ็นทรัลพระราม 2 จะไม่นําที่ดินที่ เช่าช่วงออกให้
พระราม 2
บุคคลใด ๆ เช่าช่วง หรื อหาประโยชน์ไม่ว่าด้ วยวิธีการใด ๆ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม
เป็ นหนังสือจากกองทุนรวม และจะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัด หรื อผิดสัญญา
หรื ออาจเป็ นการผิดนัด หรื อผิดสัญญาเช่าหลัก หรื อเงื่อนไขใด ๆ หรื อกระทําการใด ๆ อัน
อาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าหลักถูกบอกเลิก หรือเพิกถอน โดยผู้ให้ เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลัก
(2) ตลอดระยะเวลาตามสัญ ญาเช่ า นี ้ เซ็ น ทรั ล พระราม 2 จะไม่ ยิ น ยอมให้ มี ก ารแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติม หรื อยกเลิกข้ อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาเช่าหลักหรื อ
เงื่อนไขในหนังสือยินยอม เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
(ก) เป็ นการทําให้ เงื่อนไขการเช่าดีขึ ้น หรือ
(ข) ได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากกองทุนรวม
การโอนสิท ธิก ารเช่ า
และการให้ เ ช่ าช่ ว ง

เว้ นแต่เซ็นทรัลพระราม 2 จะให้ ความยินยอมเป็ นประการอื่น ภายในระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิ การเช่าช่วงนี ้ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ออกให้ เช่า
ช่วงแก่บุคคลใด ๆ หรื อให้ บุคคลใด ๆ เข้ ามาอยู่แทน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ ที่ทําให้
บุคคลอื่นมีสิทธิ เข้ ามาใช้ ประโยชน์ ในที่ดินที่เช่าช่วงแทน หรื อโอนสิทธิ การเช่าไม่ว่าทัง้ หมด
หรื อแต่บางส่วนให้ แก่บคุ คลใด ๆ

เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุ
แห่ งการเลิก สัญญา

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ
ผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และเซ็นทรัลพระราม 2 ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและ
ปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่ง
การผิดสัญญานั ้น หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี ้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของ
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 60

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 2 และเซ็นทรัลพระราม 2 ไม่สามารถทําการแก้ ไข
เหตุดัง กล่ า วให้ เสร็ จ สิ น้ ภายใน 180 วัน นับ จากวัน ที่ ท ราบหรื อ มี เหตุอัน ควรทราบถึ ง
เหตุการณ์ ดงั กล่าว เว้ นแต่เซ็นทรัลพระราม 2 สามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลายลักษณ์
อักษรจนเป็ นที่พอใจแก่กองทุนรวมว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อฐานะทางการเงิ น ของเซ็ นทรั ล พระราม 2 ซึ่งจะนํ าเซ็ น ทรั ล พระราม 2 ไปสู่ส ภาวะ
ล้ ม ละลาย และการผิ ด นัดดังกล่ าวไม่ มี ผ ลกระทบต่ อการใช้ สิ ทธิ ของกองทุน รวมตาม
สัญญาฉบับนี ้
(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขัน้ ตอนการเลิ กบริ ษัท การชําระบัญ ชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัล
พระราม 2 ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ กองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อ
ความสามารถของเซ็นทรัลพระราม 2 ในการชําระหนี ้ หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
(4) ในกรณี ที่กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญ ญานี ้ หรื อผิดคํ า
รั บ รองที่ ให้ ไว้ ในสัญ ญานี ้ และกองทุนรวมไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การแก้ ไขและปฏิ บัติ ให้
ถูก ต้ องตามสัญ ญาภายใน 60 วัน นับ จากวันที่ ได้ รับ แจ้ งหรื อทราบถึ งเหตุแห่ งการผิ ด
สัญ ญานัน้ หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ คู่สัญ ญาได้ ตกลงกันเว้ น แต่ในกรณี ที่ การไม่
ปฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงหรื อ เงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี เ้ ป็ น ผลเนื่ อ งมาจากการที่
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา (หรื อ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เซ็น ทรั ล พัฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แทน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงการจัดการกองทุนรวม
(5) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินที่เช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี ้
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณี ที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพระราม 2 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
แล้ ว
(ข) กรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมี มติให้ เลิ ก โครงการ โดยในการลงมติดังกล่ าวมี เซ็นทรั ล
พัฒ นาและบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ องร่ ว มกั น ลงมติ ใ ห้ เลิ ก กองทุ น รวม (ทัง้ นี ้ “บุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ ง” หมายถึ ง บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามที่ กํ า หนดไว้ ใน
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.8/2544 เรื่ องบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ เรี ยกร้ องฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2544 และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี))
(8) ในกรณี ที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งให้ เลิก
กองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัล
พระราม 2 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยที่ค่สู ญ
ั ญาทังสอง
้
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 61

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ฝ่ ายมีหน้ าที่ร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้ สัญญาฉบับนี ้
ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ
เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนั ้น
เช่น การจัด ตัง้ หรื อจัดหาบุคคลใด ๆ มารั บโอนสิ ทธิ และหน้ าที่ที่ กองทุน รวมมี อยู่ตาม
สัญญาฉบับนี ้แล้ วก็ตาม1
(9) ในกรณี ที่ที่ดินที่เช่าช่วงตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพื่อการ
เวนคืน ตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืน่ ๆ
ผลของการผิด นัด หรื อ (1) ในกรณี ที่เซ็นทรัลพระราม 2 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ
ผ ล อั น เ กิ ด จ าก เห ตุ
ผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที่กองทุนรวม
แห่ งการเลิก สัญญา
ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ หรื อปฏิบัติหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิ บัติบกพร่ องต่อหน้ าที่ตามสัญ ญา
ฉบับนี ้ กองทุนรวมจะเรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพระราม 2 จากเหตุดงั กล่าว และไม่มี
ผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเซ็นทรัลพระราม 2
จงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรง
ต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที
และเซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือ และเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี ้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 2 ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูก
ศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขั ้นตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้
ฟื น้ ฟูกิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที และในกรณี ที่กองทุน
รวมใช้ สิทธิดงั กล่าว เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือ
และเงินหรื อผลประโยชน์ อื่น ใดที่ เซ็นทรั ล พระราม 2 ได้ รับ ไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่
กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการ
ที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ใน
สัญ ญาฉบับ นี ้ ทัง้ นี ้ ไม่ ตัด สิ ท ธิ ข องกองทุน รวมในการเรี ย กร้ องค่าเสีย หาย และ/หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิ ดจากการที่ มีเหตุผิดนัดเกิ ดขึ ้นนัน้ เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็น ทรัล
พระราม 2 ดัง กล่าวเกิ ดจากการที่ ก องทุน รวมไม่ ป ฏิ บัติต ามหน้ า ที่ หรื อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่

1

หมายเหตุ : กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพระราม 2 ในการโอนสิทธิการเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี ้ให้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมื่อ
เดือนตุลาคม 2560 โดยจะไม่ให้ ถือว่าการที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิกกองทุนรวมเนื่องจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิด
นัดตามสัญญาฉบับนี ้
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ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี ้
(3) ในกรณี ที่กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิ บัติตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญ ญานี ้ หรื อผิดคํ า
รับรองที่ให้ ไว้ ในสัญ ญานี ้ และเหตุการณ์ ดังกล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา
(หรื อ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ไม่ปฏิบัติหน้ าที่
หรื อปฏิ บัติหน้ าที่ ผิดพลาด หรื อปฏิ บัติบ กพร่ องต่อ หน้ าที่ เซ็นทรัลพระราม 2 จะเรี ย ก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกล่าว และไม่มีผลทําให้ สัญ ญาฉบับ นีส้ ิ ้นสุดลง
เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
เซ็นทรัลพระราม 2 มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที
(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินที่เช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญาตกลง
เลิกสัญญา หรื อมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ หรื อในกรณีที่
มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิกกองทุนรวม
โดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่ค่สู ญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าช่วงที่ดิน หรื อเงินหรือประโยชน์ตอบ
แทนอื่นใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ได้ ทั ้งนี ้ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(5) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีเซ็นทรัลพัฒนา
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องร่ วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง
โดยที่เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ที่ดินที่เช่าช่วงตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(6) ในกรณี ที่ที่ดินที่เช่าช่วงตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพื่อการ
เวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอัน เกี่ ยวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอื่ น ๆ ให้ ถือ ว่า
สัญญาฉบับนีส้ ิน้ สุดลง โดยที่เซ็นทรัล พระราม 2 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่า
ช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัล พระราม 2 ได้ รับไว้ แทนกองทุน
รวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(7) เมื่อสัญ ญาเช่าฉบับนี ส้ ิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญ ญาฉบับนี ้
กองทุนรวมจะส่งมอบที่ดินที่เช่าช่วงคืน ตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้ อมกับจะส่ง
มอบเงินหรื อทรัพย์ สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรัลพระราม 2 (ถ้ ามี) ให้ แก่
เซ็นทรัลพระราม 2
(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจ
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ไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และใน
กรณีที่กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรอง
ที่ ใ ห้ ไว้ ใ นสัญ ญานี ้ หากเกิ ด ความเสี ย หายขึ น้ กั บ คู่สัญ ญาที่ มิ ได้ ป ฏิ บั ติ ผิ ด สัญ ญา
คู่สัญ ญาฝ่ ายดังกล่าวมีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งที่ฝ่าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรือผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ได้
(9) ในกรณี ที่ กองทุนรวมได้ ใช้ สิท ธิ บ อกเลิกสัญ ญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทุนรวม
สงวนสิทธิที่จะใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง และกองทุน
รวมได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์
อื่น ใดดัง กล่าวจากเซ็นทรั ล พระราม 2 แล้ วเสร็ จ โดยกองทุนรวมไม่ ส ามารถเรี ย กร้ อง
ค่าเสี ย หาย ค่ าเช่ า ช่ วงที่ ดิ น ที่ เช่ าช่ วงคงเหลือ รวมถึ งเงิน หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดจาก
เซ็นทรัลพระราม 2 สําหรับระหว่างระยะเวลานี ้ เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิสจู น์ได้ ว่ากองทุน
รวมได้ รับความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที่กองทุนรวมได้ รับสําหรับ
ช่วงระยะเวลาดัง กล่าว เซ็นทรั ล พระราม 2 ยิน ยอมรับ ผิ ด ชอบในความเสีย หายที่ เกิ น
ดังกล่าว
เงื่อ นไขพิเ ศษ

หากมีเหตุที่อาจทํ าให้ สัญญาเช่าหลักระงับลงด้ วยเหตุการณ์ ใด ๆ โดยที่เซ็นทรัลพระราม 2
เป็ นฝ่ ายผิดและไม่สามารถเยียวยาหรื อแก้ ไขด้ วยวิธีการอื่นใดนอกจากวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้
เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องดําเนินการให้ กองทุนรวมเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้ เช่าเดิม
ตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพระราม 2 ก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าหลักจะมีผลระงับสิ ้นไป โดย
เซ็นทรัลพระราม 2 จะเป็ นผู้รับผิดชอบบรรดาค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดําเนินการสวมสิทธิของกองทุนรวมดังกล่าวทั ้งหมดแทนกองทุนรวม และต้ องรับผิดชอบชําระ
ค่าเช่าตามสัญ ญาเช่าหลักที่คงเหลือทัง้ หมดตลอดอายุสัญ ญาเช่าหลักแทนกองทุนรวมอีก
ด้ วย ทังนี
้ ้ หากเซ็นทรัลพระราม 2 มิได้ จ่ายเงินและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นแทนกองทุนรวม
กองทุนรวมสงวนสิทธิในการจ่ายเงินดังกล่าวโดยตรง และเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยเงิน
ดังกล่าวให้ แก่กองทุนรวมทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี ้
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(1.2)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาเช่ าอาคาร (บางส่ วน) โครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 2

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

เซ็นทรัลพระราม 2

ผู้เ ช่ า

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

(1) อาคารศูนย์การค้ า รวมทั ้งงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้ า
ซึง่ เป็ นอาคารบางส่วนในอาคารศูนย์การค้ าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึง่ เป็ น
อาคาร 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิ น 1 ชัน้ ตัง้ อยู่เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 แขวงแสมดํา เขตบางขุน
เทียน กรุ งเทพมหานคร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 4313, 4314, 85312, 49534 ตั ้งอยู่ที่แขวง
แสมดํ า (บางบอน) เขตบางขุน เที ย น กรุ งเทพมหานครคิด เป็ น พื น้ ที่ ที่ เช่ าประมาณ
152,369.45 ตารางเมตร ทังนี
้ ้ ยกเว้ นพื ้นที่ภายในอาคารบางส่วนซึ่งเซ็นทรัลพระราม
2 ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่ารายย่อยที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าในลักษณะของ
สัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง)
(2) อาคารและพื ้นที่จอดรถยนต์ รวมทัง้ งานระบบสาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต์
ซึ่งเป็ นอาคารบางส่วนในอาคารศูนย์การค้ าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 คิด
เป็ นพื ้นที่ประมาณ 91,800.77 ตารางเมตร ทั ้งนี ้ไม่รวมถึงพืน้ ที่ชั ้น G ของอาคารจอด
รถยนต์ Star Parking ภายในอาคารจอดรถยนต์

ระยะเวลาการเช่ า

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2

สิท ธิใ นการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2

เงื่อ นไขในการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2

ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลา
การเช่าทั ้งจํานวน ในวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ และตกลงจะชําระค่า
เช่ารายปี เพิ่มเติม

หน้ าที่ข องกองทุน รวม

(1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์สินที่เช่าหรื อกระทําการ
ใด ๆ ทัง้ ปวง เพื่อให้ ทรัพย์ สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ ดี หรื อเหมาะสมแก่ การใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวม
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(2) กองทุนรวมจะไม่ทําการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินที่เช่า และ
จะไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์สินที่เช่าอันเป็ นการทําให้ ทรัพย์สินที่เช่า
ได้ รับความเสียหาย หรื อเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ของทรัพย์สินที่เช่า เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากเซ็นทรัลพระราม 2 ทั ้งนี ้ เซ็นทรัลพระราม 2 จะ
พิ จารณาการให้ ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชัก ช้ า และจะไม่ปฏิ เสธการให้ ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั ้งนี ้ ส่วนก่อสร้ าง ต่อเติม แก้ ไข ดัดแปลง และสิ่ง
ปลูกสร้ างดังกล่าวให้ ถือเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สินที่เช่า
(3) ตลอดระยะเวลาที่ สัญ ญาฉบับ นีย้ ังมีผลใช้ บังคับ อยู่ กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรั ล
พระราม 2 และผู้เช่าพื ้นที่ ในอาคารศูนย์ การค้ ารายอื่นที่มิใช่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์ สินที่เช่า
ตามสัญญานี ้ ใช้ พื ้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องของอาคารศูนย์การค้ า
ซึ่งเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าของกองทุน รวม โดยให้ ถื อ เป็ น พื น้ ที่ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ร่วมกัน
ั ญาฉบับนี ้ กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพระราม 2
นอกจากนี ้ ตลอดอายุสญ
และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนา ใช้ งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้ า
ในการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าในลักษณะ
ของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ที่มิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
การประกัน ภัย

เพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและเจตนารมณ์ของสัญญาเช่าหลักที่กําหนดให้ เซ็นทรัลพระราม
2 และเจ้ าของที่ ดินตามสัญ ญาเช่าหลัก ร่ วมกันรับ ประโยชน์ จากการประกันวินาศภัยใน
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินที่เช่าตามสัญ ญาเช่าหลัก คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยและการใช้ เงินที่ได้ รับเป็ นค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัท
ประกันภัย เพื่อนํามาใช้ ในการก่อสร้ าง และ/หรื อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
เพื่ อประโยชน์ ร่วมกัน ของเซ็น ทรั ลพระราม 2 และเจ้ าของที่ ดิ น ตามสัญ ญาเช่าหลัก เมื่ อ
สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง ดังต่อไปนี ้
(1) เซ็นทรัลพระราม 2 จะจัดให้ มีการดําเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัยและ
ระบุ ชื่ อ กองทุ น รวมเป็ นผู้ รั บ ประโยชน์ ใ นกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่ จั ด ทํ า ขึ น้ สํ า หรั บ
ั ญาตกลงจะ
ทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี ้ โดยคู่สญ
รับผิดชอบร่ วมกันสําหรับเบีย้ ประกันภัยตามกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าวซึ่งแบ่งได้
ตามการครอบครองพื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ า หรื อตามสัดส่วนรายได้ (เฉพาะในกรณี
ที่เป็ น Business Interruption Insurance) แล้ วแต่กรณี
ั ญาฉบับนี ้ยังคงมีผลบังคับ
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้ สญ
ใช้ ได้ ตอ่ ไป ทังนี
้ ้เฉพาะทรัพย์สินที่เช่าในส่วนที่ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้ ประโยชน์ได้ โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สินที่เช่ากันตามสัญญา
ฉบับนี ้ต่อไป

ทรั พ ย์ ส ิน ที่เ ช่ าเสีย หาย ให้ “ค่ าสิน ไหมทดแทนพืน้ ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่
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หรื อ ถูก ทําลาย

รวมถึ ง ค่ า สิ น ไหมทดแทนซึ่ ง ได้ รั บ จากการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance)และ/หรื อ การประกัน ภั ย อื่ น ใดที่ คู่สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายเป็ นผู้เอา
ประกันภัยเพิ่มเติม ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั ้นเองทั ้งสิ ้น
(1) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
ที่ทรัพย์ สินที่เช่าได้ รับความเสียหายทัง้ หมดหรื ออย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ
จนไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทั ้งสอง
ฝ่ ายตกลงจะสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกันของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย
โดยเซ็น ทรั ล พระราม 2 จะเป็ น ผู้ดํ าเนิ น การจัด ให้ มี ก ารก่ อสร้ างภายใต้ แ บบแปลน
แผนงาน และงบประมาณที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกันและจะต้ องทําการก่อสร้ างให้
แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นบั แต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึงจะร่ วมกับกองทุนรวมใน
การดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรื อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการใด ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ โดย
ค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างดังกล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัล
พระราม 2 จะร่ วมกันรับผิดชอบตามสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ า
ณ เวลาที่ทรัพย์ สินที่เช่าเกิ ดความเสียหาย โดยคู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายจะต้ องนํ าเงินที่
ได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐานมาใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว และให้ ถือ
ว่าสิทธิ และหน้ าที่ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี ้ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ มีการ
ก่อสร้ างทรัพย์สินใหม่ขึ ้นมาแทนที่ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ โดยคู่สญ
ั ญาจะ
จัด ให้ มีก ารทํ า สัญ ญาเช่ าทรั พย์ สิ น ขึน้ ใหม่ (โดยให้ มี ข้อ กํ าหนดและเงื่ อ นไขต่าง ๆ
เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี ้) ทันทีที่การก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ (แต่ทั ้งนี ้กองทุนรวม
จะไม่มีภาระหน้ าที่ในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อกี แต่อย่างใด)
(2) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
ที่ ทรั พย์ สิ น ที่ เช่ าได้ รับ ความเสีย หายแต่เพี ย งบางส่วนไม่ ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดยยังคง
สามารถใช้ ทรัพย์สินที่เช่าบางส่วนเพื่อประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุน
รวมและเซ็นทรัลพระราม 2 มีหน้ าที่ต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าให้ คงเดิมตามความ
เสี ย หายที่ เกิ ด ขึ น้ จริ งในพื น้ ที่ ที่ คู่สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายครอบครองในขณะที่ เกิ ด ความ
เสียหายดังกล่าว ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงิน
ค่าสินไหมทดแทนพื น้ ฐานที่ กองทุน รวม และ/หรื อเซ็นทรั ล พระราม 2 ได้ รับ มาจาก
บริ ษัทประกันภัย แล้ วแต่กรณี
(3) เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่ค่าก่อสร้ าง หรื อค่าใช้ จ่าย
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้ าง และ/หรื อการซ่อมแซมทรัพย์ สินที่เช่า
ดังกล่าวมี จํานวนเกิ นกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานที่ คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้ างหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกินดังกล่าว ตามสัดส่วน
การครอบครองพื ้นที่ในขณะนั ้น (สําหรับกรณี ตามข้ อ (1)) หรื อตามพื ้นที่ค่สู ญ
ั ญาแต่
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ละฝ่ ายครอบครองในขณะที่ได้ รับความเสียหายจริ ง (สําหรับกรณีตามข้ อ (2)) แล้ วแต่
กรณี โดยเซ็ น ทรั ล พระราม 2 ตกลงทดรองจ่ ายเงิ น ในจํ า นวนที่ ก องทุน รวมจะต้ อ ง
รับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทุนรวมไปก่อน
สําหรับกรณี ที่ทรัพย์ สินที่เช่าได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้ อ (2) กองทุน
รวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 2 ภายใน 6 เดือนนับ
แต่วนั ที่เปิ ดให้ บริ การพื ้นที่ในทรัพย์สินที่ซ่อมแซมแล้ วเสร็ จพร้ อมทั ้งชดเชยค่าใช้ จ่ายใน
การจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน (Cost of Fund)
ของเซ็นทรัลพระราม 2ที่ได้ ใช้ เพื่ อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยคํานวณจาก
วันที่ได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่กองทุนรวมได้ ชําระเงินให้ แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 ทั ้งนี ้ เซ็นทรัลพระราม 2 และกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาสรรหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สําหรับกรณี ที่ทรัพย์สินที่เช่าได้ รับความเสียหายทั ้งหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญตามข้ อ
(1) กองทุนรวมมีสิทธิ เลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชําระคืนเงินทด
รองจ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่เปิ ดให้ บริ การพื ้นที่ในทรัพย์สินที่สร้ างหรื อซ่อมแซม
ขึ น้ ใหม่ เพื่ อ ทดแทนทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ตามสั ญ ญาฉบั บ นี แ้ ล้ วเสร็ จ พร้ อมทั ง้ ชดเชย
ค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับที่ระบุในวรรคก่อน
หรื อ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ของกองทุนรวม โดยที่กองทุนรวม
ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 2 อีก โดยในหลักการให้ สดั ส่วนใหม่
ของการครอบครองพื ้นที่ของกองทุนรวมและเซ็นทรัลพระราม 2 เป็ นไปตามจํานวนค่า
ก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดตามที่ค่สู ัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ ชําระไปหรื อตกลงว่าจะ
ชําระในการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ ้นใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
อนึ่ง ก่อนการใช้ สิทธิ ในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมสงวนสิทธิ ที่จะ
เสนอการดําเนินการดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณา
อนุมตั กิ ่อน
การโอนสิท ธิก ารเช่ า
และการให้ เ ช่ าช่ ว ง

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2 และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอมให้ กองทุนรวมนําทรัพย์สิน
ที่เช่าออกให้ บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื ้นที่ภายในทรัพย์สินที่เช่า ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน
ภายใต้ ข้ อตกลงและเงื่ อ นไขของสั ญ ญาฉบั บ นี ้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การ
ศูนย์การค้ า โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากเซ็นทรัลพระราม 2 ก่อน

เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุแ ห่ ง มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
การเลิก สัญญา
พระราม 2
ผลของการผิด นัด หรื อ
ผลอัน เกิด จากเหตุแ ห่ ง

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
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พระราม 2 ยกเว้ นเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลานั ้น พร้ อมกับส่วน
ควบและอุปกรณ์ ที่ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินที่เช่า รวมทัง้ จะส่งมอบ
เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่ ก องทุน รวมได้ รั บ ไว้ แทนเซ็ น ทรั ล พระราม 2 (ถ้ า มี ) ให้ แ ก่
เซ็นทรัลพระราม 2 รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมได้ รับจากผู้เช่าช่วง
พื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่า
(2) ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่สัญ ญาฉบับนีส้ ิ ้นสุดลง กองทุนรวมจะใช้
ความพยายามในการดํ าเนิ น การส่ง มอบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ (ที่ ส่งมอบได้ และ/หรื อ ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น) และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าที่กองทุนรวมได้ รับไว้ ล่วงหน้ า)
ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าทั ้งก่อนและในวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงให้ แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 และเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยกองทุนรวมในเงินหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ
ซึง่ กองทุนรวมได้ ชําระไปอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าสําหรับระยะเวลาภายหลังจาก
ที่ สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุดลงให้ แ ก่ ก องทุนรวมภายใน 5 วันทํ าการนับ แต่วัน ที่ เซ็น ทรั ล
พระราม 2 ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3) ในกรณี ที่ สัญ ญาเช่าฉบับนี ส้ ิน้ สุดลงด้ วยเหตุใด ๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลังจาก
สั ญ ญาเช่ า ฉบั บ นี ส้ ิ น้ สุ ด ลงกองทุ น รวมจะให้ ความช่ ว ยเหลื อ ตามคํ า ร้ องขอที่
สมเหตุสมผลจากเซ็นทรัลพระราม 2 ในการดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่า
มาทําสัญญาเช่าพื ้นที่กับเซ็นทรัลพระราม 2 ใหม่พร้ อมทังส่
้ งมอบเงินประกันการเช่าที่
กองทุนรวมได้ รับไว้ จากผู้เช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าก่อนวันทําสัญญาเช่าพื ้นที่ฉบับใหม่
ดังกล่าว (ภายหลังจากที่ได้ หกั ค่าเช่า ค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายของผู้เช่าพื ้นที่
แต่ละราย (ถ้ ามี))ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 2 (ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื ้นที่นั ้น ๆ)
หรื อ คื น ให้ แก่ ผ้ ู เช่ า พื น้ ที่ นั น้ ๆ (หากผู้เช่ า พื น้ ที่ ไม่ ป ระสงค์ จ ะเช่ า พื น้ ที่ ดัง กล่ า วกั บ
ั ้ ้ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการ
เซ็นทรัลพระราม 2 อีกต่อไป) แล้ วแต่กรณีทงนี
ดังกล่าวเซ็นทรัลพระราม 2 จะเป็ นรับผิดชอบ (เว้ นแต่กรณีที่สญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลง
โดยเป็ นผลจากการที่กองทุนรวมเป็ นฝ่ ายผิด)

เงื่อ นไขพิเ ศษ

(1) บรรดาพื ้นที่ใด ๆ ภายในบริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ที่ไม่ได้ รวมอยู่
ในทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้และพื ้นที่ดงั กล่าวยังเป็ นกรรมสิทธิ์ของเซ็นทรัล
พระราม 2 หากภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่พื ้นที่ดงั กล่าวพร้ อมที่จะนํามาให้
เช่าแก่บคุ คลใด ๆ เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงที่จะเสนอพื ้นที่ดงั กล่าวเพื่อให้ กองทุนรวม
พิจ ารณาลงทุนตามราคาที่ คู่สัญ ญาได้ ตกลงกันโดยอ้ างอิงจากราคาประเมิ นเฉลี่ย
ตามที่ผ้ ูป ระเมิ นราคาที่ คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายเสนอกํ าหนดซึ่งผู้ประเมิน ราคาดังกล่าว
จะต้ องเป็ นผู้ ประเมิ น ราคาที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. และคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิเสนอฝ่ ายละหนึง่ ราย และหากกองทุน
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รวมประสงค์ ที่จะเช่าพื ้นที่ ดังกล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 2 กองทุนรวมจะต้ องแสดง
ความจํานงในการลงทุนต่อเซ็นทรัลพระราม 2 เป็ นลายลักษณ์ อักษรภายใน 1 เดือน
และจะดํ าเนิ น การจดทะเบี ย นให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 เดื อ น นับ จากวัน ที่
กองทุนรวมได้ แจ้ งความจํานงในการลงทุนแก่เซ็นทรัลพระราม 2 โดยบรรดาค่าใช้ จ่าย
และค่ า ธรรมเนี ย มใด ๆ (ยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลของเซ็ น ทรั ล พระราม 2) ที่
เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวให้ เป็ นภาระของกองทุน
รวมทังสิ
้ ้น แต่หากกองทุนรวมไม่ได้ แจ้ งความจํานงภายในระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัล
พระราม 2 สามารถเสนอขาย โอน และให้ เช่าพื ้นที่ดงั กล่าวแก่บคุ คลภายนอกได้
ทัง้ นี ้ การเสนอให้ ก องทุน รวมพิ จ ารณาลงทุน ดัง กล่า วข้ า งต้ น จะไม่ จํ า กัด สิ ท ธิ ข อง
เซ็นทรั ลพระราม 2 ในการจัด หาผลประโยชน์ ตามทางการค้ าปกติในพืน้ ที่ ดังกล่าว
ระหว่างระยะเวลาที่กองทุนรวมกําลังพิจารณาลงทุนและดําเนินการระดมทุนเพื่อนํามา
ลงทุนในพื ้นที่ดงั กล่าว
(2) หากเซ็นทรั ลพระราม 2 ได้ ดําเนินการพัฒนาพืน้ ที่ด้านหลังโครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ซึง่ ปั จจุบนั ไม่ได้ เป็ นทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ เพื่อให้ เป็ นพื ้นที่ค้า
ปลี ก (Retail Property) ภายในระยะเวลา 2 ปี นั บ แต่ วัน ที่ เซ็ น ทรั ล พระราม 2 ได้
ดําเนิ นการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวแล้ วเสร็ จ เซ็นทรั ลพระราม 2 ตกลงที่ จะ
เสนออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อให้ กองทุนรวมพิจารณา ลงทุนตามราคาที่ค่สู ญ
ั ญา
ได้ ตกลงกันโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ยตามที่ผ้ ปู ระเมินราคาที่คู่สญ
ั ญาแต่ละ
ฝ่ ายเสนอกํ าหนดซึ่งผู้ประเมินราคาดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้ประเมินราคาที่มีชื่อ อยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิ
เสนอฝ่ ายละหนึ่งราย หากกองทุนรวมประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
กองทุน รวมจะต้ อ งแสดงความจํ า นงในการลงทุน ต่อ เซ็ น ทรั ล พระราม 2 เป็ น ลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรภายใน 1 เดื อ น และจะดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่กองทุนรวมได้ แจ้ งความจํานงในการลงทุนแก่เซ็นทรัล
พระราม 2 ทังนี
้ ้ บรรดาค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ (ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล
ของเซ็ น ทรั ล พระราม 2) ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจดทะเบี ย นกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดังกล่าวให้ เป็ นภาระของกองทุนรวมทัง้ สิ ้น แต่หากกองทุนรวมไม่ได้ แจ้ งความจํานง
ภายในระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพระราม 2 สามารถนําพื ้นที่ดงั กล่าวไปหาประโยชน์
หรื อขาย โอน หรือให้ เช่าแก่บคุ คลภายนอกได้
นอกจากนี ้ การเสนอให้ กองทุนรวมพิจารณาลงทุนดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่จํากัดสิทธิของ
เซ็นทรั ลพระราม 2 ในการจัด หาผลประโยชน์ ตามทางการค้ าปกติในพืน้ ที่ ดังกล่าว
ระหว่างระยะเวลาที่กองทุนรวมกําลังพิจารณาลงทุนและดําเนินการระดมทุนเพื่อนํามา
ลงทุนในพื ้นที่ดงั กล่าว
(3) ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมได้ เข้ า สวมสิ ท ธิ เป็ นผู้ เช่ า ตามสัญ ญาเช่ า หลัก แทนเซ็ น ทรั ล
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พระราม 2 ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ให้
หน้ าที่ ของกองทุนรวมในการส่ งมอบที่ ดิน ที่ เช่ าช่ วง อาคารและสิ่ง ปลูก สร้ างต่าง ๆ
รวมทังอุ
้ ปกรณ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่ใช้ ในการดําเนินกิจการของโครงการทั ้งหมด
รวมทั ้งงานระบบใด ๆ (ถ้ ามี) คืนแก่เซ็นทรัลพระราม 2 ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินและ
สัญญาฉบับนี ้ ระงับลงโดยที่กองทุนรวมไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่เซ็นทรัล
พระราม 2 และไม่ถือว่ากองทุนรวมปฏิบตั ิผิดสัญญาฉบับนี ้ ทั ้งนี ้ เซ็นทรัลพระราม 2
รับทราบและยินยอมให้ กองทุนรวมส่งมอบที่ดินที่เช่าช่วง อาคารและสิ่งปลูกสร้ างต่าง
้
ๆ รวมทั ้งอุปกรณ์อาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่ใช้ ในการดําเนินกิจการของโครงการทังหมด
ให้ แก่ เจ้ าของที่ ดิน ตามข้ อ กํ าหนดแห่ ง สัญ ญาเช่ าที่ ดิ น 90 ไร่ 2 งาน 9.3 ตารางวา
ระหว่างเซ็นทรัลพระราม 2 กับเจ้ าของที่ดิน
(1.3)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายทรั พ ย์ ส ิน โครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 2

ผู้ข าย

เซ็นทรัลพระราม 2

ผู้ซ อื ้

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้ ขาย

อุป กรณ์ ต กแต่ง ทัง้ ที่ ติ ด ตรึ ง ตราและไม่ ติด ตรึ ง ตราถาวร รวมทัง้ อุป กรณ์ อื่ น ใดที่ ใช้ เพื่ อ
วัต ถุป ระสงค์ ในการประดับ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ใช้ บริ ก ารอาคาร
ศูนย์ ก ารค้ า ซึ่งตัง้ และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื น้ ที่ของอาคาร
ศูนย์การค้ า หรื อบนพื ้นผิวของตัวอาคารศูนย์การค้ า และ/หรื อบริ เวณภายในพื ้นที่เช่าของผู้
เช่ า พื น้ ที่ ในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า รวมทัง้ สิ ท ธิ ใด ๆ ที่ เกี่ ย วกับ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น
ดัง กล่ า ว (แล้ วแต่ ก รณี ) แต่ ทั ง้ นี ไ้ ม่ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ มี ลัก ษณะเป็ นส่ ว นควบของอาคาร
ศูนย์การค้ า

เงื่อ นไขภายหลังการ
จําหน่ ายทรัพ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้
ขาย

(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิท ธิ แก่ เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรั ล พัฒ นา และผู้เช่ าพื น้ ที่ ใน
อาคารศูนย์การค้ ารายอื่นที่มิได้ เช่าพื ้นที่ภายในอาคารศูนย์การค้ าจากกองทุนรวมใช้
ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินเป็ นการทัว่ ไปตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อน หรื อ
ตามที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้ โดยกองทุนรวม เซ็นทรัลพัฒนา เซ็นทรัลพระราม 2 จะ
ร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สินร่ วมกันตามที่จะได้ ตกลงกันต่อไป
(2) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าสิ ้นสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ซื ้อขายกันตาม
สัญ ญาฉบับ นี ห้ รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในลัก ษณะเดี ย วกัน ให้ แ ก่
เซ็นทรั ลพระราม 2 ตามสภาพของทรั พย์ สินที่ มีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนัน้ ทัง้ นี ้
เฉพาะในกรณี ที่เซ็นทรัลพระราม 2 ยังคงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 2 ณ วัน ที่ ก องทุน รวมประสงค์ จะจํ า หน่ า ย
ทรัพย์สินดังกล่าวเท่านั ้น หรื อเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารในเวลาดังกล่าว
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 71

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้ วยค่าเสื่อมราคาที่คิดตามระยะเวลา 5
ปี หรือตามราคาอื่นใดตามที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
(1.4)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาก่ อ ตัง้ สิท ธิแ ละการกระทําการโครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 2

คู่ส ัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวม

การใช้ ช่ อื และ/หรื อ
เครื่อ งหมายการค้ า

ตลอดระยะเวลาที่ เซ็นทรัลพัฒนา หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒ นาเสนอชื่อให้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน ยังคงปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมตามสัญ ญาแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตราบเท่าที่กองทุนรวม
ยัง คงลงทุ น ในโครงการ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาตกลงยิ น ยอมให้ กองทุ น รวมใช้ ชื่ อ และ/หรื อ
เครื่องหมายการค้ า และ/หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรูปภาพ และ/หรื อเครื่ องหมายอื่นใด
ที่ใช้ ในการสื่อความหมายให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจว่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมี
ไว้ นั ้น เป็ นทรัพย์สินของเซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ ทั ้งนี ้ ให้ รวมถึงชื่อ และ/หรื อเครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อตราสัญลักษณ์ และ/
หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื่ องหมายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์ การค้ าที่เซ็นทรัลพัฒนาและ
บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาจะได้ มีในอนาคตด้ วย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา หรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมตาม
สัญญาแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อีกต่อไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงับการใช้ ชื่อ
และ/หรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า และ/หรื อ ตราสัญ ลัก ษณ์ และ/หรื อ รู ป ภาพ และ/หรื อ
เครื่ องหมายอื่น ใดดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6
เดือนนับ จากวันที่เซ็นทรัลพัฒ นา หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒ นาเสนอชื่อให้
ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทนไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุน
รวม

การถือ หุ้น ในเซ็น ทรัล
พระราม 2

ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 2 ยังมีผลใช้ บงั คับ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะ
ไม่ ขาย จํ า หน่ า ย โอนสิ ท ธิ หรื อ ก่ อ ภาระผูก พัน ใด ๆ ซึ่ ง หุ้ นของเซ็ น ทรั ล พระราม 2 ที่
เซ็นทรั ลพัฒ นาถื ออยู่ให้ แก่ บุคคลหรื อนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสัดส่วนการถื อหุ้น ใน
เซ็นทรัลพระราม 2 ไว้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 51 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
เซ็นทรัลพระราม 2 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

การควบคุม ให้ ม ีก าร
ปฏิบ ัต ติ ามสัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา
เพื่อให้ เซ็นทรั ลพระราม 2 และ/หรื อบริ ษั ทในเครื ออื่นใดที่ เป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เพื่อหาประโยชน์ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญา
ที่บุคคลดังกล่าวเป็ นคู่สัญ ญากับกองทุนรวมอย่ างเคร่ งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 72

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สัญญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 2 สัญญาซื ้อขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสัญญาอื่นใดที่
เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวกับ การลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริ มทรัพย์ ของเซ็นทรัลพัฒนา
และ/หรื อเซ็นทรัล พระราม 2 และ/หรื อบริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งเซ็นทรัลพัฒ นาจะใช้ ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันและ
เยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ) เพื่อมิให้ เซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนัด
กระทําการฝ่ าฝื นเงื่อนไข หรื อก่อให้ เกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญา หรื อกระทําผิดข้ อสัญญาใด
ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญ ญาเช่าที่ดิน เนือ้ ที่ 90 ไร่ 2 งาน 9.3 ตารางวา ระหว่างเซ็นทรัล
พระราม 2 กับเจ้ าของที่ดิน (สัญญาเช่าหลัก) จนเป็ นเหตุให้ กองทุนรวมต้ องใช้ สิทธิในการ
สวมสิทธิตามสัญญาเช่าหลักตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมยังคงลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสิทธิ
การเช่าช่วงในที่ดินดังกล่าว
(1.5)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาจํานําตราสารหลัก ประกัน

คู่ส ัญญา

กองทุนรวม เซ็นทรัลพัฒนาและเซ็นทรัลพระราม 2

ตราสารหลัก ประกัน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทยธนรัฐ (TMBAM Treasury Money Fund) และ/หรื อ
หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่ เป็ นที่ยอมรับของกองทุนรวม

เงื่อ นไขการจํานํา

เซ็นทรัลพัฒ นา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงจํานําตราสารหลักประกันที่ถืออยู่ใน
มูลค่าไม่น้อยกว่าผลรวมของค่าเช่าที่ดินที่เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชําระแก่เจ้ าของที่ดิน
ตามสัญญาเช่าหลักสําหรับระยะเวลา 24 เดือนข้ างหน้ า ไว้ แก่กองทุนรวม เพื่อประกันการ
เรี ยกเก็บเงินในกรณี ที่กองทุนรวมจะต้ องชําระหนี ้ใด ๆ ตามสัญ ญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัล
พระราม 2 ทัง้ นี ้ รวมถึงหนีค้ ่าเช่าตามสัญ ญาเช่าหลักที่เซ็นทรัลพระราม 2 จะต้ องชําระ
ให้ แก่เจ้ าของที่ดินตามสัญ ญาเช่าหลักซึ่งเป็ นจํานวนเทียบเท่ากับผลรวมค่าเช่าที่ดิน 24
เดือน รวมทั ้งค่าอุปกรณ์ ต่อไปนี ้ด้ วย ได้ แก่ (1) ดอกเบีย้ (2) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่
ชําระหนี ้ (3) ค่าฤชาธรรมเนี ยมในการบังคับ จํ านํ า (4) ค่าใช้ จ่ายเพื่อ รั กษาทรัพ ย์ สินซึ่ง
จํานํา (5) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ความชํารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สิน
จํานําซึง่ ไม่เห็นประจักษ์

เงื่อ นไขการปลดจํานํา

(1) ในกรณี ที่ตราสารหลักประกันที่จํานําไว้ ตามสัญญานีค้ รบกํ าหนดชําระเงินตามตรา
สาร กองทุนรวมตกลงที่จะปลดจํานําในตราสารหลักประกันฉบับนั ้นภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมเพื่อให้ เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับเงินตามตราสาร
หลักประกัน ในวันที่ ตราสารหลัก ประกัน ครบกํ าหนดชํ าระเงิน ทัง้ นี เ้ ซ็นทรั ลพัฒ นา
และ/หรื อ เซ็นทรั ล พระราม 2 จะต้ อ งนํ าเอาตราสารหลักประกัน ฉบับ ใหม่ มาจํ านํ า
แทนที่ตราสารหลัก ประกันฉบับ เดิมนัน้ อย่างน้ อย 1 วันทําการก่ อนวัน ที่มีการปลด
จํานําตราสารหลักประกันฉบับเดิม ทังนี
้ ้ เพื่อรักษามูลค่าหลักประกันตามสัญญานี ้
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(2) ในการปลดจํานําตราสารหลักประกันตามสัญญานี ้ กองทุนรวมจะมีหนังสือปลดจํานํา
ต่างหาก หรื อสลักหลังในตราสารนั ้นให้ ปรากฏข้ อความว่าได้ ปลดจํานําให้ ก็ได้ รวมถึง
จัดทําหรื อลงนามในเอกสารหรื อตราสารใด ๆ อันเป็ นการเพิ่มเติม และส่งมอบตราสาร
นันให้
้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 เพื่อให้ การปลดจํานําตราสาร
หลักประกันตามความของสัญญานี ้เป็ นไปโดยถูกต้ องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทั ้งนี ้
ภายใน 5 วัน นับ จากวันที่ เซ็น ทรั ล พัฒ นา และ/หรื อ เซ็น ทรั ล พระราม 2 มี สิท ธิ ตาม
กฎหมายที่ จ ะร้ องขอให้ กองทุนรวมดํ าเนิ นการปลดจํ านําตราสารหลักประกัน ตาม
สัญญาฉบับนี ้ หรือนับแต่วนั ที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นผลใช้ บงั คับ
(3) ในกรณี ที่ มีดอกผลใด ๆ เกิ ดขึน้ จากตราสารหลัก ประกันที่ ได้ จํ านํ าไว้ ตามสัญ ญานี ้
หากเป็ นกรณี ที่เซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนัดชําระหนีค้ ่าเช่าที่กองทุนรวมได้ ชําระให้ แก่
เจ้ า ของที่ ดิ น ตามสัญ ญาเช่ าหลัก ไปแทนเซ็ น ทรั ล พระราม 2 ตามข้ อ กํ าหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาก่อตั ้งสิทธิและการกระทําการซึ่งกองทุนรวมมีสิทธิบงั คับจํานําตรา
สารหลักประกันได้ กองทุนรวมจะมีสิทธิ ได้ รับดอกผลดังกล่าวโดยคํานวณนับตั ้งแต่
วันที่เซ็นทรัลพระราม 2 ผิดนัดดังกล่าว ทั ้งนี ้ กองทุนรวมจะนําดอกผลที่ได้ รับดังกล่าว
ไปชําระหนี ้ที่เซ็นทรัลพระราม 2 มีตอ่ กองทุนรวม และหากดอกผลดังกล่าวยังเหลืออยู่
จากการชําระหนี ้เท่าใด กองทุนรวมจะส่งคืนให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัล
พระราม 2 ภายใน 3 วันทําการนับ แต่วนั ที่ กองทุนรวมได้ รับ หนังสื อบอกกล่าวจาก
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา และ/หรื อ เซ็ น ทรั ล พระราม 2 หากเป็ น กรณี ที่ น อกเหนื อ จากกรณี
ดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 มีสิทธิที่จะได้ รับดอกผลจากการ
ถือตราสารหลักประกันดังกล่าว
(4) หากเซ็นทรัลพัฒ นา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับดอกผลดังกล่าวไว้ เซ็นทรั ล
พัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 จะส่งมอบดอกผลดังกล่าวคืนให้ แก่กองทุนรวม
ตามสิทธิที่กองทุนรวมจะพึงได้ รับจากการถือตราสารหลักประกันภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วนั ที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 ได้ รับหนังสือบอกกล่าวจาก
กองทุนรวม
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2.8.2.2
(2.1)

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3
สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาเช่ าที่ด นิ โครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 3

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

เซ็นทรัลพระราม 3

ผู้เ ช่ า

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 53132 และเลขที่ 53133 เลขที่ดิน 379 และ 380 ตามลําดับตังอยู
้ ่ที่
ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา กรุ งเทพมหานครมีเนื ้อที่รวมทั ้งสิ ้นประมาณ 12 ไร่ 2 งาน
44.6 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลานับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ จนถึงวันที่ 15
สิงหาคม 2578

สิท ธิใ นการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

เมื่ อ ครบกํ าหนดระยะเวลาการเช่ าตามที่ ได้ ระบุไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี ้ เซ็นทรั ล พระราม 3
ยินยอมให้ คํามัน่ แก่กองทุนรวม โดยจะให้ กองทุนรวมมีสิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 ครัง้
โดยในแต่ละครัง้ จะมีช่วงระยะเวลาการเช่าครัง้ ละ 30 ปี

เงื่อ นไขในการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

(1) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป กองทุนรวมจะต้ อง
แจ้ งให้ เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลัก ษณ์ อักษร ก่อนวันครบกํ าหนด
ระยะเวลาการเช่าของระยะเวลาการเช่าดังกล่าว ทัง้ นี ้ การที่กองทุนรวมมิได้ แจ้ งให้
เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรถึงการใช้ สิทธิ ในการต่ออายุ
สัญญาไม่ว่าครัง้ ใด ๆ ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวข้ างต้ น มิให้ ถือว่าเป็ นการสละ
สิทธิของกองทุนรวมในการใช้ สิทธิตอ่ อายุสญ
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาข้ อนี ้ไม่ว่าในครัง้ ใด ๆ
(2) เพื่อเป็ นการตอบแทนการให้ คํามัน่ ของเซ็นทรัลพระราม 3 ดังกล่าว กองทุนรวมได้ ตกลง
วางเงิน มัดจํ าไว้ แก่ เซ็นทรั ลพระราม 3 สําหรั บ การใช้ สิท ธิ ต่ออายุสัญ ญาเช่าภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดข้ างต้ น ซึ่งหากกองทุนรวมใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า ให้ ถือ
ว่าเงินมัดจําดังกล่าวเป็ นอัตราค่าเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่านั ้น ๆ หากกองทุนรวมไม่
ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าสําหรับระยะเวลาการเช่าใด ๆ กองทุนรวมยินยอมให้
เซ็นทรัลพระราม 3 ริ บมัดจําทัง้ จํานวนที่เหลืออยู่ทงั ้ หมด แต่หากกองทุนรวมไม่ได้ ใช้
สิทธิ ในการต่ออายุสัญ ญาเช่าโดยไม่ใช่ความผิ ดของกองทุนรวม เซ็นทรัลพระราม 3
ยินยอมจะคืนเงินมัดจําในจํานวนที่เหลืออยู่ทงจํ
ั ้ านวน

ค่ าเช่ า

(1) กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าทังจํ
้ านวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี ้
(2) กองทุนรวมได้ วางเงินมัดจําไว้ ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 ในวันจดทะเบียนเพื่อเป็ นการ
ตอบแทนการที่เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ คํามัน่ แก่กองทุนรวมในการต่อระยะเวลา
การเช่าได้ อีก 2 ครัง้ ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียดที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา ทั ้งนี ้ ให้ ถือว่าเงิน
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มัดจําตามจํานวนที่กําหนดไว้ นนเป็
ั ้ นค่าเช่าตามที่กําหนดไว้ ในข้ อนี ้ด้ วยเมื่อกองทุนรวม
ได้ ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าในแต่ละช่วงเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ โดย
ให้ ถือว่ากองทุน รวมได้ ชําระค่าเช่าทัง้ จํ านวนในวันจดทะเบียนของการเช่าในแต่ล ะ
ช่วงเวลานัน้ ๆ
หน้ าที่ข องกองทุน รวม

(1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์สินที่เช่าหรื อกระทําการใด
ๆ ทั ง้ ปวง เพื่ อ ให้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า อยู่ ในสภาพที่ ดี หรื อ เหมาะสมแก่ ก ารใช้ ง านตาม
วัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ตลอดระยะเวลาการเช่า ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รวม
(2) กองทุนรวมจะไม่ทําการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินที่เช่า และ
จะไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์สินที่เช่าอันเป็ นการทําให้ ทรัพย์สินที่เช่า
ได้ รับความเสียหาย หรื อเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของทรัพย์ สินที่เช่า เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากเซ็นทรัลพระราม 3 ทั ้งนี ้ เซ็นทรัลพระราม 3 จะ
พิจ ารณาการให้ ความยิ นยอมดังกล่าวอย่ างไม่ชัก ช้ า และจะไม่ ปฏิ เสธการให้ ความ
ยินยอมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยให้ สว่ นที่ก่อสร้ าง ต่อเติม แก้ ไข ดัดแปลง สิ่งปลูก
สร้ างดังกล่าวเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สินที่เช่า
(3) ตลอดระยะเวลาที่ สัญ ญาฉบับนี ย้ ังมี ผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรัล
พระราม 3 บริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด และผู้เช่าพื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ า
รายอื่น ที่ มิใช่ ผ้ ูเช่ าช่ วงทรั พ ย์ สิ นที่ เช่าตามสัญ ญานี ใ้ ช้ พื น้ ที่ จ อดรถ ถนนรอบอาคาร
ศูนย์การค้ าและพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องของอาคารศูนย์การค้ าซึง่ เป็ นทรัพย์สินที่เช่าของกองทุน
รวม โดยให้ ถือเป็ นพื ้นที่เพื่อประโยชน์ร่วมกัน

หน้ าที่ข องเซ็น ทรัล
พระราม 3

ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี ้ เซ็นทรัลพระราม 3 จะดํารงไว้ ซงึ่ อัตราส่วนของหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ที่ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ วเป็ นอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 เว้ นแต่กองทุนรวมจะ
ยินยอมเป็ นประการอื่น
ในการนี ้ เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงส่งมอบงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ให้ แก่กองทุน
รวมภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ ้นไตรมาส (งบภายใน) หรื อส่งมอบงบการเงินสิ ้นสุด ณ วันทํา
การสุด ท้ ายของปี บัญ ชี ที่ได้ ผ่ า นการตรวจสอบหรื อ สอบทานโดยผู้ส อบบัญ ชี แ ล้ วให้ แก่
กองทุน รวมภายใน 7 วัน ที่ เซ็นทรั ลพระราม 3 ได้ รับ งบการเงิ น ดังกล่าวจากผู้ส อบบัญ ชี
แล้ วแต่กรณี
โดยที่เพื่อประโยชน์ของข้ อนี ้
“ส่ ว นของผู้ถ ือ หุ้น ” หมายถึงส่วนของผู้ถือหุ้นทัง้ หมดที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบ
หรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญ ชี ซึ่งรวมถึงทุนชํ าระแล้ วกํ าไรสะสมทัง้ ที่จัดสรรและยังไม่ได้
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จัดสรรส่วนเกินทุนต่าง ๆ เช่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรส่วนเกินทุน (ตํ่ากว่า
ทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินทุนเป็ นต้ นโดยไม่รวมถึงผลกระทบจากหนี ้สินภาษี
เงินได้ รอการตัดบัญชีซงึ่ รับรู้ในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3
“หนี ส้ ิน สุท ธิ” หมายถึงหนี ้สินทั ้งหมดที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงเงินกู้ยืมจากธนาคารสถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษี ค้างชําระและเงินค้ าง
ชําระกับเจ้ าหนีร้ ายอื่นภาระคํา้ ประกัน อาวัล หรื อก่อภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกัน
ให้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น ๆ หักด้ วย (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ซึ่งรวมถึง
ตั๋ว เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น ) (2) รายได้ รั บ ล่ ว งหน้ า (Unearned Income) ของเซ็ น ทรั ล
พระราม 3
คํารั บ รองของเซ็น ทรั ล
พระราม 3

(1) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่านี ้ เซ็นทรัลพระราม 3 จะไม่ขาย จําหน่าย หรื อโอนด้ วย
วิธีการใด ๆ ซึง่ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่บคุ คลใด ๆ
(2) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี ้ เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงจะไม่ โอน จําหน่าย หรื อ
ก่อภาระผูกพัน หรื อก่อให้ เกิดสิทธิ อื่นใดในทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งเป็ นการทําให้ เสื่อมสิทธิ
หรื อรอนสิทธิของกองทุนรวมในการใช้ ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้

หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิ
ตามสัญญา

เพื่ อ เป็ น การประกัน การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใด ๆ ตามที่ ได้ กํ าหนดไว้ ภ ายใต้ สัญ ญาเช่ าฉบับ นี ้
เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงจะจัดให้ มีหลักประกัน โดยการจดทะเบียนจํานองทรัพย์สินที่เช่า
แก่กองทุนรวมเพื่อประกันการชําระหนี ้ การปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ และค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจ
เกิดมีขึ ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้ รวมทั ้งค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุน
รวมไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินที่เช่าในการหาผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี ้
ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดโดยเซ็นทรัลพระราม 3 ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ และกองทุนรวม
ไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ได้ หรื อ กรณี ที่ ก องทุ น รวมพิ จ ารณาประกอบกั บ
ความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายที่เป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างน้ อย 2 ราย
แล้ วเห็นว่าการใช้ สิทธิในการซื ้อทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวมีความเสี่ยงที่กองทุนรวมจะถูกเพิก
ถอนการซื ้อขายได้ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ กองทุนรวมบังคับหลักประกันที่ให้ ไว้ เพื่อ
ชํ าระหนี ท้ ี่ ค งค้ าง รวมถึ งค่า เสี ย หายใดที่ ก องทุนรวมได้ รับ เนื่ อ งจากการผิ ด สัญ ญาของ
เซ็นทรัลพระราม 3

การโอนสิท ธิก ารเช่ า
และการให้ เ ช่ า

เว้ นแต่เซ็นทรัลพระราม 3 จะให้ ความยินยอมเป็ นประการอื่น ภายในระยะเวลาการเช่าตาม
สัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิ การเช่าทรัพย์ สินที่เช่านี ้ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน
ออกให้ เช่าช่วงแก่บคุ คลใด ๆ หรื อให้ บคุ คลใด ๆ เข้ ามาอยู่แทน หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด
ๆ ที่ทําให้ บุคคลอื่นมี สิทธิ เข้ ามาใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พย์ สินที่ เช่า หรื อโอนสิทธิ การเช่าไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนให้ แก่บคุ คลใด ๆ
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เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุแ ห่ ง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้
การเลิก สัญญา
(1) ในกรณี ที่ เซ็ นทรั ล พระราม 3 ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ป ฏิ บัติต ามข้ อ ตกลงที่ ระบุไว้ ในสัญ ญานี ้
สัญญาเช่าอาคาร หรื อสัญญาเช่าพื ้นที่ หรื อสัญญาจํานอง หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ใน
สัญญานี ้ และเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตาม
สัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรื อ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
(2) ในกรณี ที่เซ็นทรั ลพระราม 3 ปฏิ บัติผิดเงื่อนไขของสัญ ญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน
หรื อภาระหนี ้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึง่ รวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของมูลค่า
ของส่วนของผู้ถือหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 3 และเซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถแก้ ไข
เหตุดังกล่าวให้ เสร็ จสิน้ ภายใน 180 วันนับ จากวันที่ ทราบหรื อมีเหตุอันควรทราบถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว เว้ นแต่เซ็นทรัลพระราม 3 สามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรจนเป็ น ที่ พ อใจแก่ ก องทุนรวมได้ ว่าการผิ ด นัดดังกล่ าวไม่ มี ผ ลกระทบอย่ างมี
นัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ซึ่งจะนําเซ็นทรัลพระราม 3 ไปสู่
สภาวะล้ ม ละลาย และการผิ ด นัด ดัง กล่ าวไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ สิ ท ธิ ใด ๆ ของ
กองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี ้
(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื อ
อยู่ในขัน้ ตอนการเลิ ก บริ ษั ท การชํ า ระบัญ ชี หรื อ มี ก ารร้ องขอให้ ฟื้ น ฟู กิ จ การของ
เซ็นทรัลพระราม 3 ต่อศาลหรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามี
ผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรั ลพระราม 3 ในการชํ าระหนี ้ หรื อปฏิ บัติตาม
สัญญานี ้
(4) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไม่สามารถดํารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของ
ตามที่กําหนดไว้ ในสัญ ญาฉบับนี ้ และไม่สามารถแก้ ไขเหตุดังกล่าวภายใน 180 วัน
หรื อไม่สามารถพิสูจน์ ให้ กองทุนรวมยอมรับได้ ว่าไม่มีเหตุที่เป็ นผลกระทบต่อสถานะ
ของเซ็นทรัลพระราม 3 กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที
(5) ในกรณีที่กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํา
รับรองที่ให้ ไว้ ในสัญ ญานี ้ และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไข และปฏิบัติให้
ถูกต้ องตามสัญ ญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานัน้ หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน เว้ นแต่ในกรณี ที่การไม่
ปฏิ บัติตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี เ้ ป็ นผลเนื่ องมาจากการที่
เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงการจัดการกองทุนรวม
(6) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
(7) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
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(8) (ก) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุน
รวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพระราม 3 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ ว
(ข) กรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒ นา และบุค คลที่ เกี่ ย วข้ องร่ วมกัน ลงมติ ให้ เลิ ก กองทุน รวม(ทัง้ นี ้ “บุ ค คลที่
เกี่ ย วข้ อ ง” หมายถึง บุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกับ ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 8/2544 เรื่ อง บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ อง ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2544 และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี))
(9) ในกรณี ที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิก
กองทุนรวมโดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพระราม 3 และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัล
พระราม 3 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์ อักษรแล้ ว โดยที่คู่สญ
ั ญาทัง้
สองฝ่ ายมีหน้ าที่ร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้ สัญญา
ฉบับนี ้ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสัง่ ของหน่วยงานใด
ๆ ของรัฐ เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บงั คับ
อยู่ในขณะนั ้น เช่น การจัดตั ้งหรื อจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที่ที่กองทุน
รวมมีอยู่ตามสัญญาฉบับนี ้แล้ วก็ตาม2
(10) เซ็น ทรั ล พระราม 3 ได้ ห ยุด ประกอบกิ จ การทัง้ หมด หรื อ บางส่ วนที่ สํ าคัญ ซึ่งทํ าให้
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(11) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพื่อการ
เวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืน่ ๆ
ผลของการผิด นัด หรื อ
ผลอัน เกิด จากเหตุแ ห่ ง
การเลิก สัญญา

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรื อเหตุแห่งการเลิกสัญญาดังต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
สัญ ญาเช่ าอาคาร หรื อ สัญ ญาเช่ า พื น้ ที่ หรื อ ผิ ด คํ ารั บ รองที่ ใ ห้ ไว้ ในสัญ ญานี ้
(เฉพาะกรณี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ ประโยชน์ และ/หรื อ ความสมบู ร ณ์ ท าง
กฎหมายในสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่าของกองทุนรวมตามสัญญาดังกล่าวอย่างมี
นัยสําคัญ รวมถึงการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในข้ อที่เกี่ยวกับการให้ หลักประกันการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ รวมทั ้งการประกันภัย ทรัพย์สินที่
เช่าเสียหายหรื อถูกทําลาย การให้ หลักประกัน การปฏิ บัติตามสัญ ญา และการ

2

หมายเหตุ: กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพระราม 3 ในการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนีใ้ ห้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมื่อเดือน
ตุลาคม 2560 โดยจะไม่ให้ ถือว่าการที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคาํ สัง่ ให้ เลิกกองทุนรวมเนื่องจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี ้
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เสนอสิทธิ ในการเช่าพืน้ ที่แก่ กองทุนรวมก่อน ตามที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาเช่าอาคาร
และสัญญาเช่าพื ้นที่)
(ข) ในกรณี ที่ เซ็ น ทรั ล พระราม 3 ปฏิ บัติ ผิ ด เงื่อนไขของสัญ ญากู้ยื ม เงิน หรื อ ภาระ
ผูกพัน หรื อภาระหนีส้ ินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 3 ถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ ทรั พย์ หรื อถูกศาลสั่งให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขั ้นตอนการเลิกบริ ษัท การ
ชําระบัญชี หรื อมีการร้ องขอให้ ฟืน้ ฟูกิจการ รวมทั ้งในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไม่
สามารถดํารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้เป็ นเจ้ าของได้ และในกรณีที่เซ็นทรัล
พระราม 3 ได้ หยุดประกอบกิจการทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญ ซึ่งทําให้ กองทุน
รวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(ค) ในกรณี ที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไม่ทําการจดทะเบียนต่ออายุสัญ ญาเช่าให้ กองทุน
รวมตามคํามั่นที่ได้ ให้ ไว้ ในสัญ ญานี ้ สัญญาเช่าอาคาร หรื อสัญญาเช่าพืน้ ที่ ให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าวได้ โดยไม่ได้ เกิดจาก
การที่กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อปฏิบตั หิ น้ าที่ตามสัญญาดังกล่าวผิดพลาด
เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ สิทธิแก่กองทุนรวม (หรื อบุคคลอื่นใดตามที่กองทุนรวม
กําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากเซ็นทรัลพระราม 3) ในการซื ้อทรัพย์สินที่เช่าและ
อาคารศู น ย์ ก ารค้ า โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 3 ในส่ ว นที่ อ ยู่ ภ ายใต้ สิ ท ธิ
ครอบครองของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี ้ สัญญาเช่าอาคาร และสัญญาเช่าพื ้นที่
ในขณะที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ดัง กล่ า วจากเซ็ น ทรั ล พระราม 3 เพื่ อ เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ร่ ว มกั น
ระหว่างกองทุน รวมกับ เซ็น ทรั ล พระราม 3 ตามสัด ส่วนการครอบครองพื น้ ที่ อ าคาร
ศูนย์การค้ าโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ณ เวลาที่กองทุนรวมใช้ สิทธิใน
การซื ้อดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะแจ้ งการใช้ สิทธิซื ้อทรัพย์สินที่เช่าให้ เซ็นทรัลพระราม
3 ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หากการใช้ สิทธิที่จะซื ้อดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในระยะเวลา
45 วัน โดยมิใช่ความผิดของกองทุนรวม หรื อกรณี ที่กองทุนรวมพิจารณาประกอบกับ
ความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายที่เป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างน้ อย 2
รายแล้ วเห็นว่าการใช้ สิทธิ ดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงแก่กองทุนรวมในการที่จะ
ถู ก เพิ ก ถอนการซื อ้ ขายดั ง กล่ าวได้ ภายหลัง กองทุ น รวมสงวนสิ ท ธิ บั ง คับ จํ า นอง
ทรัพย์สินที่เช่าตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุ
ไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี ้ สัญ ญาเช่ าอาคาร และสัญ ญาเช่าพื น้ ที่ ทัง้ นี ้ เพื่ อชดเชยค่าเช่ า
ทรัพย์สินที่เช่าที่คงเหลือ เงินมัดจํา รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพระราม
3 ได้ รับ ไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่ กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่ าที่
เหลืออยู่ รวมถึงค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดนัน้
เกิ ดขึน้ โดยการคํานวณค่าเสี ยหายในเบื อ้ งต้ น ให้ ใช้ ฐานในการคํานวณจากค่าขาด
ประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ สัญญา
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 80

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เช่าอาคาร และสัญญาเช่าพื ้นที่ได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว รวมถึง
การใช้ สิ ท ธิ ในการต่ อ สัญ ญาฉบับ นี ด้ ้ วย ซึ่ ง จะอ้ า งอิ ง จากรายงานการประเมิ น ค่ า
ทรัพย์สินที่เช่าครัง้ ล่าสุด ซึ่งจัดทําโดยบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์ สินของกองทุนรวมที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงให้ คํานวณราคาในการใช้ สิทธิซื ้อทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ น
จากมูลค่าการเช่าที่กองทุนรวมชําระไว้ ล่วงหน้ าที่คงเหลือตามสัดส่วนระยะเวลาการ
เช่าที่เหลืออยู่ รวมทัง้ เงินมัดจําที่กองทุนรวมได้ ชําระให้ แก่ เซ็นทรัลพระราม 3 (ถ้ ามี )
และให้ กองทุ น รวมชํ า ระราคาค่ า ซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า ว โดยการหัก กลบลบหนี ก้ ั บ
เซ็นทรัลพระราม 3 ตามมูลค่าดังกล่าว โดยกองทุนรวมไม่ต้องชําระเงินค่าซื ้อทรัพย์สิน
เพิ่มเติมแต่อย่างใด
ภายหลังจากการใช้ สิทธิในการซื ้อทรัพย์สินข้ างต้ น หากกองทุนรวมมีความประสงค์จะ
ซื ้อพื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ าในส่วนที่เหลือที่มิใช่ทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ใน
ขณะนัน้ (ซื อ้ ทัง้ หมด) และกองทุน รวมสามารถระดมทุ น เพื่ อ ชํ า ระราคาทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าวได้ คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ซื ้อขายทรัพย์สินดังกล่าว ในราคาที่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ าย
จะได้ ตกลงกันโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินเฉลี่ยตามที่ผ้ ปู ระเมินราคาอย่างน้ อย 2 ราย
ที่คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเสนอกําหนดซึง่ ผู้ประเมินราคาดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้ประเมินราคา
ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และคู่สญ
ั ญาแต่
ละฝ่ ายมี สิทธิ เสนออย่างน้ อยฝ่ ายละ 1 ราย แต่อย่างไรก็ตาม ราคาที่จะซื ้อดังกล่าว
จะต้ องไม่สูงกว่าที่ได้ จากรายงานประเมินค่าตํ่าสุดเกินร้ อยละ 20 ของราคาที่ได้ จาก
รายงานการประเมิ น ค่ าดัง กล่า ว เว้ นแต่ ก ฎ ประกาศหรื อ ข้ อ กํ าหนดของสํ านัก งาน
ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น
บรรดาค่ าธรรมเนี ย ม ค่ า ใช้ จ่ าย และภาษี อ ากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจดทะเบี ย นโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนรวมจะเป็ นผู้รับผิดชอบทั ้งสิ ้น เว้ นแต่ภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) เซ็นทรัลพระราม 3 จะเป็ นผู้รับผิดชอบเอง
(2) ในกรณี ที่ เซ็นทรั ล พระราม 3 ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติตามข้ อตกลงที่ ระบุไว้ ในสัญ ญานี ้
สัญญาเช่าอาคาร หรื อสัญญาเช่าพื ้นที่ หรื อสัญญาจํานอง หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ใน
สัญญานี ้ และเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะ
เรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพระราม 3 จากเหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับ
นี ้สิ ้นสุดลง
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํา
รับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา
(หรื อ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์แทน) ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
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หรื อปฏิบัติหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบัติบกพร่ องต่อหน้ าที่ เซ็นทรัลพระราม 3 จะเรี ยก
ค่าเสียหายจากกองทุนรวมเนื่องจากเหตุดังกล่าว โดยให้ ถือว่าไม่มี ผลทํ าให้ สัญ ญา
ฉบับนี ้สิ ้นสุดลง
(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ คู่สญ
ั ญาตก
ลงเลิกสัญญา หรื อมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ หรื อใน
กรณี ที่มี กฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ านักงาน ก.ล.ต. มี คําสั่งให้ เลิก
กองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญ ญาฉบับนี ้สิน้ สุดลง โดยที่คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยก
ค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
ได้ เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(5) ในกรณี ที่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน มี มติให้ เลิก โครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมี เซ็นทรั ล
พัฒนา และบุคคลที่เกี่ยวข้ องร่ วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้
สิ ้นสุดลง โดยที่เซ็นทรัลพระราม 3 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ เงินมัด
จํา รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวม
ให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์
จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(6) ในกรณี ที่ ที่ดิน ที่ เช่าตกอยู่ภ ายใต้ เขตเวนคื น หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํ ารวจเพื่ อการ
เวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอื่น ๆ ให้ ถือว่า
สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่เซ็นทรัลพระราม 3 จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าที่กองทุนรวมชําระไว้ ล่วงหน้ าที่คงเหลือ ตาม
สัดส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงระยะเวลาตามการใช้ สิทธิในการต่อสัญญา
ฉบับนี ้ด้ วย เงินมัดจํา รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ รับไว้
แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(7) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงด้ วยเหตุครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้ หรื อระงับลง
ด้ วยเหตุอื่นใดที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาดของกองทุน
รวม กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืน ตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้ อมกับ
ส่วนควบและอุปกรณ์ ที่ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งรวมถึงงาน
ระบบสาธารณูปโภค พร้ อมทังจะส่
้ งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้ รับไว้
แทนเซ็นทรัลพระราม 3 ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3
หากสัญ ญาเช่าสิน้ สุดลงด้ วยเหตุอื่นใดนอกจากเหตุดังกล่าวในวรรคแรก ยกเว้ นใน
กรณีที่สญ
ั ญาเช่าสิ ้นสุดลงอันเป็ นผลจากการใช้ สิทธิซื ้อทรัพย์สินหรื อการบังคับจํานอง
โดยกองทุนรวม กองทุนรวมจะคืนทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 ตามสภาพที่
เป็ นอยู่ ณ วัน เลิ ก สัญ ญา โดยไม่ ร วมถึ ง งานระบบสาธารณู ป โภค ส่ ว นควบ และ
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อุป กรณ์ ต่ าง ๆ ทัง้ ที่ ติ ด ตรึ งตราและไม่ ติ ด ตรึ งตรากับ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ในการนี ้ หาก
เซ็นทรัลพระราม 3 ประสงค์ ที่จะซือ้ งานระบบสาธารณูปโภค ส่วนควบ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทังที
้ ่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่าจากกองทุนรวม คูส่ ญ
ั ญาทั ้ง
สองฝ่ ายตกลงกําหนดราคาในการโอนทรัพย์สินดังกล่าวตามมูลค่าทางบัญชีหกั ด้ วยค่า
เสื่อมราคา ด้ วยวิธีเส้ นตรงที่คิดตามระยะเวลา 10 ปี
(8) ในระหว่างระยะเวลาเยี ย วยาเหตุผิ ด นัด ในกรณี ที่เซ็นทรั ล พระราม 3 ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่
ปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และใน
กรณี ที่กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บัติตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญ ญานี ้ หรื อ ผิ ดคํา
รับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ หากเกิดความเสียหายขึ ้นกับคูส่ ญ
ั ญาที่มิได้ ปฏิบตั ิผิดสัญญา
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวมีสิทธิที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งที่ฝ่าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ได้
(9) ในกรณีที่กองทุนรวมได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือใช้ สิทธิซื ้อทรัพย์สิน ตามข้ อ (1) และ
(2) แล้ ว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าจนกว่าสัญญาฉบับนี ้
สิ ้นสุดลง และกองทุนรวมได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึง
เงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากเซ็นทรัลพระราม 3 แล้ วเสร็จ โดยกองทุนรวมไม่
สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์
อื่นใดจากเซ็นทรัลพระราม 3 สําหรับระหว่างระยะเวลานี ้ เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิสจู น์
ได้ ว่ากองทุนรวมได้ รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ ที่กองทุน
รวมได้ รับสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว เซ็นทรัลพระราม 3ยินยอมรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกินดังกล่าว

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 83

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(2.2)

สรุ ป สาระสําคัญ ของสั ญ ญาเช่ า อาคาร (บางส่ ว น) และสั ญ ญาเช่ าพื น้ ที่อ าคาร (บางส่ ว น) โครงการ
เซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

เซ็นทรัลพระราม 3

ผู้เ ช่ า

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

อาคารศู น ย์ ก ารค้ าพร้ อมพื น้ ที่ จ อดรถภายในอาคาร ซึ่ง เป็ นอาคารบางส่ ว นในอาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ าโครงการเซ็น ทรั ล พลาซาพระราม 3 ซึ่งเป็ นอาคาร 8 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิ น 3 ชัน้
ตังอยู
้ ่เลขที่ 79, 79/1, 79/2, 79/4-79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ ง เทพมหานคร บนโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 53132 และ 53133 เลขที่ ดิ น 379 และ 380
ตามลําดับ ตั ้งอยู่ที่ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา กรุ งเทพมหานคร รวมเป็ นพืน้ ที่เช่า
ประมาณ 169,740 ตารางเมตร ทัง้ นี ้ ยกเว้ นพื น้ ที่ บางส่วนภายในอาคารศูนย์ ก ารค้ าซึ่ง
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่ารายย่อยที่ ได้ มีการชํ าระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าใน
ลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื ้นที่ในส่วนที่เป็ นของอาคารส่วนที่เป็ นที่ตั ้ง
ของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด

ระยะเวลาการเช่ า

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

สิท ธิใ นการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

เงื่อ นไขในการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ค่ าเช่ า

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ยกเว้ นจํานวนเงินค่าเช่า

หน้ าที่ข องกองทุน รวม

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร(บางส่ วน) โครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้ นคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นเซ็นทรัลพระราม 3 และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ตลอดระยะเวลาที่ สัญ ญาฉบับ นี ย้ ังมี ผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรัล
พระราม 3 บริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด และผู้เช่าพื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ า
รายอื่นที่มิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญานี ้ใช้ พื ้นที่สว่ นกลาง ที่จอดรถ ถนนรอบ
อาคารศูนย์การค้ าและพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องของอาคารศูนย์การค้ าซึ่งเป็ นทรัพย์สินที่เช่าของ
กองทุนรวมโดยให้ ถือเป็ นพื ้นที่เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
(2) กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพระราม 3 และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนา ใช้ งานระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าซึง่ กองทุนรวมเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในการ
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ให้ บ ริ ก ารแก่ ผ้ ูเช่า รายย่ อ ยที่ ได้ มี ก ารชํ าระค่าตอบแทนสิ ท ธิ ก ารเช่า ในลัก ษณะของ
สัญ ญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพืน้ ที่ ในส่วนที่เป็ นของอาคารส่วนที่ เป็ นที่ตัง้ ของ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด ที่
มิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
หน้ าที่ข องเซ็น ทรัล
พระราม 3

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิ
ตามสัญญา

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

การประกัน ภัย

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร(บางส่ วน) โครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้ นเงื่อนไขและเจตนารมณ์ ของสัญญาเช่าหลักที่กําหนดให้ เซ็นทรัล
พระราม 2 และเจ้ าของที่ดินตามสัญญาเช่าหลักร่ วมกันรับประโยชน์จากการประกันวินาศ
ภัยในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างบนที่ ดินที่เช่าตามสัญ ญาเช่าหลัก รวมทัง้ คู่สัญ ญาซึ่งเป็ น
เซ็นทรัลพระราม 3

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ าเสียหาย
หรื อ ถูก ทําลาย

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร(บางส่ วน) โครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซาพระราม 2 ยกเว้ นคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ น เซ็นทรัลพระราม 3

การโอนสิท ธิก ารเช่ า
และการให้ เ ช่ า

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ กองทุนรวมนําทรัพย์ สินที่เช่าออก
ให้ บุคคลภายนอกเช่าช่วงพื น้ ที่ ภ ายในทรั พย์ สิ นที่เช่ าไม่ว่า ทัง้ หมดหรื อบางส่วน ภายใต้
ข้ อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี ้ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการศูนย์การค้ า โดย
ไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากเซ็นทรัลพระราม 3 ก่อน

เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุแ ห่ ง มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
การเลิก สัญญา
โดยจะเพิ่มเหตุผิดนัดเนื่องจากการผิดนัดของสัญญาเช่าที่ดินเพิ่มเติมด้ วย
ผลของการผิด นัด หรื อ
ผลอัน เกิด จากเหตุแ ห่ ง
การเลิก สัญญา

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ยกเว้ นเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิน้ สุดลง ยกเว้ นในกรณี ที่
สัญญาเช่าสิ ้นสุดลงอันเป็ นผลจากการใช้ สิทธิ ซือ้ ทรัพย์ สินหรื อการบังคับจํานองโดย
กองทุนรวม กองทุนรวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ที่
ส่งมอบได้ และ/หรื อไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า ที่กองทุน
ั ญาฉบับนี ้
รวมได้ รับไว้ ล่วงหน้ าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ สินที่เช่าทั ้งก่อนและในวันที่สญ
สิ ้นสุดลงให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 โดยเร็ ว และเซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงชดเชยกองทุน
รวมในเงินหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ซึ่งกองทุนรวมได้ ชําระไปอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า
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สําหรับระยะเวลาภายหลังจากที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงให้ แก่กองทุนรวมภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ รับแจ้ งจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงด้ วยเหตุใด ๆ ยกเว้ นในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าสิ ้นสุดลง
อันเป็ นผลจากการใช้ สิทธิซื ้อทรัพย์สินหรื อการบังคับจํานองโดยกองทุนรวม ในระหว่าง
เวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลง กองทุนรวมจะให้ ความช่วยเหลือตาม
คําร้ องขอที่ ส มเหตุส มผลจากเซ็นทรั ล พระราม 3 ในการดํ าเนิ นการให้ ผ้ ูเช่าพื น้ ที่ ใน
ทรัพย์สินที่เช่ามาทําสัญญาเช่าพื ้นที่กับเซ็นทรัลพระราม 3 ใหม่ พร้ อมทั ้งส่งมอบเงิน
ประกันการเช่าที่กองทุนรวมได้ รับไว้ จากผู้เช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าก่อนวันทําสัญญา
เช่าพื ้นที่ฉบับใหม่ดงั กล่าว (ภายหลังจากที่ได้ หักค่าเช่า ค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่ายค้ าง
จ่ายของผู้เช่าพื ้นที่แต่ละราย (ถ้ ามี)) ให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 (ภายใต้ ความยินยอม
ของผู้เช่าพืน้ ที่นัน้ ๆ) หรื อคืนให้ แก่ผ้ ูเช่าพืน้ ที่นนั ้ ๆ (หากผู้เช่าพืน้ ที่ไม่ประสงค์ จะเช่า
้ ้ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
พื ้นที่ดงั กล่าวกับเซ็นทรัลพระราม 3 อีกต่อไป) แล้ วแต่กรณี ทังนี
กับการดําเนินการดังกล่าวเซ็นทรัลพระราม 3 เป็ นผู้รับผิดชอบ (เว้ นแต่กรณีที่สญ
ั ญา
เช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงโดยเป็ นผลจากการที่กองทุนรวมเป็ นฝ่ ายผิด)
(2.3)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายงานระบบ โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3

ผู้ข าย

บริ ษัท เซ็นทรัลเรี ยลตี ้ เซอร์ วิส พระราม 3 จํากัด (ต่อมาได้ โอนสิทธิและหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญา
นี ้ให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา)

ผู้ซ อื ้

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้ ขาย

งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ
และระบบงานวิศวกรรม ซึ่งติดตั ้งและใช้ งานอยู่ในอาคารศูนย์ การค้ า รวมทัง้ สิทธิ ใด ๆ ที่
เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี)

เงื่อ นไขภายหลังการ
จําหน่ ายทรัพ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้
ขาย

(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิแก่เซ็นทรัลพัฒนา ในการใช้ งานระบบดังกล่าวเพื่อให้ บริ การ
แก่ผ้ ูเช่าพื ้นที่รายย่อยที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าในลักษณะของสัญญา
เช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ที่มิได้ เช่าพืน้ ที่ภายในอาคารศูนย์ การค้ าจากกองทุนรวม และ
พื ้นที่ในส่วนที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท สรรพสินค้ ารัชดานนทรี ย์ จํากัด โดยกองทุนรวม
และเซ็นทรัลพัฒนา จะร่ วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับงานระบบตามที่จะได้
ตกลงกันต่อไป
(2) กองทุ น รวมตกลงให้ สิ ท ธิ เซ็ น ทรั ล พระราม 3 และผู้เช่ า พื น้ ที่ ในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า
รายอื่ น ใช้ ประโยชน์ ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ตามภาระผู ก พั น ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นหรื อ ตามที่ คู่สัญ ญา
ได้ ตกลงกันไว้
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(2.4)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายทรั พ ย์ ส ิน โครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 3

ผู้ข าย

เซ็นทรัลพระราม 3

ผู้ซ อื ้

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้ ขาย

อุป กรณ์ ต กแต่ ง ทัง้ ที่ ติ ด ตรึ ง ตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตราถาวรรวมทัง้ อุป กรณ์ อื่ น ใดที่ ใช้ เพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประดับ ตกแต่ ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ใช้ บริ ก ารอาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ า ซึ่งตัง้ และ/หรื อติ ดตรึ งตราอยู่บ ริ เวณภายนอกหรื อภายในพื น้ ที่ ของอาคาร
ศูนย์การค้ า หรื อบนพื ้นผิวของตัวอาคารศูนย์การค้ า และ/หรื อบริ เวณภายในพื ้นที่เช่าของผู้
เช่ า พื น้ ที่ ในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า รวมทัง้ สิ ท ธิ ใด ๆ ที่ เกี่ ย วกับ หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น
ดัง กล่ า ว (แล้ วแต่ ก รณี ) แต่ ทั ง้ นี ไ้ ม่ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ นส่ ว นควบของอาคาร
ศูนย์การค้ า

เงื่อ นไขภายหลังการ
จําหน่ ายทรัพ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้
ขาย

(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิ เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัลพัฒนา และผู้เช่าพื ้นที่ในอาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ ารายอื่ น ใช้ ป ระโยชน์ ซึ่งทรั พ ย์ สิ น ตามภาระผูก พัน ที่ มี อ ยู่ก่ อ นหรื อ ตามที่
คู่สัญ ญาได้ ตกลงกันไว้ โดยกองทุน รวม เซ็นทรัลพัฒ นา และเซ็นทรัลพระราม 3 จะ
ร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สินร่ วมกันตามที่จะได้ ตกลงกันต่อไป
(2) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าสิ ้นสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ซื ้อขายกันตาม
สัญญาฉบับนี ้หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่มีการใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้ แก่เซ็นทรัล
พระราม 3 ตามสภาพของทรัพย์ สินที่มีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนัน้ ทัง้ นี ้ เฉพาะใน
กรณี ที่เซ็นทรัลพระราม 3 ยังคงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารศูนย์ การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที่กองทุนรวมประสงค์จะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
เท่ า นั น้ ในราคาตามบั ญ ชี ข องทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วหั ก ด้ วยค่ า เสื่ อ มราคาที่ คิ ด ตาม
ระยะเวลา 5 ปี หรื อตามราคาอื่นใดตามที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
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(2.5)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาสัญญาจํานองที่ด นิ และสิ่งปลูก สร้ างโครงการค้ าเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3

ผู้จ าํ นอง

เซ็นทรัลพระราม 3

ผู้ร ั บ จํานอง

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ท่ จี าํ นอง

โฉนดเลขที่ 53132 และ 53133 เลขที่ ดิน 379 และ 380 ตามลํ าดับ ซึ่งตัง้ อยู่ที่ตําบลช่ อง
นนทรี อําเภอยานนาวา กรุ งเทพมหานคร รวมเนื ้อที่ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 446/10 ตาราง
วา พร้ อมทั ง้ อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ างเลขที่ 79, 79/1, 79/2, 79/4 – 79/333 ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ซึ่งตั ้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวทั ้งที่มี
อยู่แล้ วในวันทําสัญญาและที่จะได้ สร้ างขึ ้นบนที่ดินดังกล่าวในภายหน้ า เป็ นประกันลําดับ
หนึง่

วงเงิน จํานอง

18,000 ล้ านบาท

หนีจ้ าํ นองที่เ ป็ นประกัน หนี ้ที่จํานองเป็ นประกันใด ๆ รวมทั ้งบรรดาดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย ค่าฤชาธรรม
เนี ย มทนายความ ค่าเสี ย หายและค่าสิน ไหมทดแทนใด ๆ ที่ ก องทุนรวมมี สิท ธิ เรี ย กจาก
เซ็นทรัลพระราม 3 ซึ่งเซ็นทรัลพระราม 3 ยังค้ างชํ าระกองทุนรวม รวมทัง้ หนีด้ ังต่อไปนี ท้ ี่
เกิดขึ ้นแล้ ว หรื อที่จะเกิดขึ ้น หรือมีเงื่อนไข
(1) ค่า เสี ย หายจากการที่ เซ็น ทรั ล พระราม 3 ผิ ด นัด ไม่ ป ฏิ บัติ ตามสัญ ญาเช่ าที่ ดิ น และ
อาคาร ทํ าให้ กองทุน รวมไม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ ในที่ ดิ น หรื อ อาคารของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที่เช่าดังกล่าวได้
(2) ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ในการใช้ ทรัพย์สิน หรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกิดมีหรื ออาจเกิด
มี ขึน้ เนื่ องจากการที่ ก องทุนรวมไม่ สามารถใช้ สิท ธิ ในการต่ออายุสัญ ญาเช่ าตามที่
กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารได้
(3) เงินจํ านวนใด ๆ ที่ต้องคืนตามสัญ ญาเช่าที่ดินและอาคาร รวมทัง้ ค่าเสียหายที่เกิ ดมี
หรื ออาจเกิดมีขึ ้นเนื่องจากการต้ องคืนเงินจํานวนดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาเช่า
ที่ดนิ และอาคาร
ทังนี
้ ้ คู่สญ
ั ญาตกลงจะร่วมกันกําหนดวงเงินจํานองขึ ้นใหม่เมื่อมูลค่าของทรัพย์ที่จํานองตาม
มูล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น ที่ ผ้ ู ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน รวมใช้ ในการกํ าหนดมูล ค่ า
สินทรัพย์สทุ ธิ (Net Asset Value)ของกองทุนรวม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง บวกด้ วยร้ อยละ 25
แล้ วมีมลู ค่าสูงกว่าวงเงินจํานอง
การบังคับ จํานอง

ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดใดในสัญญาจํานองนี ้ หรื อสัญญาเช่า
ที่ดินและอาคาร และกองทุนรวมไม่สามารถใช้ สิทธิในการซื ้อที่ดินหรื ออาคารศูนย์การค้ าใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
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หรื อกรณีที่กองทุนรวมพิจารณาประกอบกับความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย
ที่ เป็ นที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไปอย่ า งน้ อย 2 รายแล้ วเห็ น ว่ า การใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ ที่ ดิ น หรื อ อาคาร
ศูนย์การค้ าดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงแก่กองทุนรวมในการที่จะถูกเพิกถอนการซื ้อ
ขายดังกล่าวได้ ภายหลัง เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให้ ผ้ รู ับจํานองบังคับจํานองในทรัพย์ ที่
จํานองเพื่อชําระหนีจ้ ํ านองที่ เป็ นประกันได้ โดยกองทุนรวมจะแสดงเจตนาในการบังคับ
จํานองเป็ นหนังสือไปยังเซ็นทรัลพระราม 3 ล่วงหน้ าก่อนการบังคับจํานองเป็ นระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 7 วัน
การปลอดจํานอง

(2.6)

ั ญานี ้ และเมื่อ
เมื่อเซ็นทรัลพระราม 3 ได้ ชําระบรรดาหนี ้ของเซ็นทรัลพระราม 3 ภายใต้ สญ
เซ็นทรัลพระราม 3 ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารจนครบถ้ วน และให้ ถือว่า
ภาระหน้ าที่ ข องเซ็น ทรั ล พระราม 3 ภายใต้ สัญ ญานี ส้ ิน้ สุด ลง และกองทุน รวมตกลงจะ
ดําเนินการปลอดจํานองในทรัพย์ที่จํานองให้ แก่เซ็นทรัลพระราม 3 โดยเร็ว

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาก่ อ ตัง้ สิท ธิแ ละการกระทําการโครงการเซ็น ทรัล พลาซา พระราม 3

คู่ส ัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวม

การใช้ ช่ อื และ/หรื อ
เครื่อ งหมายการค้ า

มี เงื่ อนไขที่ เป็ น สาระสําคัญ เช่ น เดี ยวกับ สัญ ญาก่ อตัง้ สิท ธิ และการกระทํ าการโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

การถือ หุ้น ในเซ็น ทรัล
พระราม 3

ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 3 ยังมีผลใช้ บงั คับ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะ
ไม่ขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งหุ้นของเซ็นทรัลพระราม 3 ที่เซ็นทรัล
พัฒ นาถื ออยู่ให้ แก่ บุคคลหรื อ นิ ติบุค คลใด ๆ โดยจะดํ ารงสัด ส่วนการถื อหุ้น ในเซ็น ทรั ล
พระราม 3 ไว้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 51 ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของเซ็นทรั ล
พระราม 3 ตลอดระยะเวลาดังกล่าว

การควบคุม ให้ ม ีก าร
ปฏิบ ัต ติ ามสัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา
เพื่ อ ให้ เซ็นทรั ล พระราม 3 และ/หรื อบริ ษั ทในเครื ออื่น ใดที่ เป็ นเจ้ าของอสังหาริ มทรั พย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เพื่อหาประโยชน์ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญาที่
บุค คลดังกล่ าวเป็ นคู่สัญ ญากับ กองทุน รวมอย่ างเคร่ งครั ด ซึ่ง รวมถึ งแต่ไม่ จํ ากัด เพี ย ง
สัญญาเช่าเซ็นทรัลพระราม 3 สัญญาซื ้อขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสัญญาอื่นใดที่
เกี่ ยวเนื่องและเกี่ ยวกับ การลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริ มทรัพย์ ของเซ็นทรั ลพัฒ นา
และ/หรื อเซ็นทรัล พระราม 3 และ/หรื อบริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม
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2.8.2.3
(3.1)

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า
สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาเช่ าช่ ว งที่ด นิ โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า

ผู้ใ ห้ เ ช่ าช่ วง

เซ็นทรัลพัฒนา

ผู้เ ช่ าช่ ว ง

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1041 เลขที่ดิน 463 หน้ าสํารวจ 220 และโฉนดเลขที่ 1054 เลขที่ดิน
460 หน้ าสํารวจ 233 ตังอยู
้ ่ที่ตําบลบางบําหรุ อําเภอบางพลัด กรุ งเทพมหานคร มีเนื ้อที่รวม
ทังสิ
้ ้นประมาณ 24 ไร่ 2งาน 84 ตารางวา

ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลานับตั ้งแต่วนั จดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2567

สิท ธิใ นการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุมได้ รับสิทธิ และ/
หรื อได้ ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า จากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดี
พาทเมนท์สโตร์ จํากัด (สัญญาเช่าหลัก) เมื่อสัญญาเช่าปั จจุบนั ครบกําหนด เซ็นทรัลพัฒนา
และ/หรื อบริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ตกลงที่จะแจ้ งเงื่อนไขและราคาในการต่อ
อายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ให้ กองทุนรวมทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อ
บริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุมได้ มีการตกลงในเรื่ องเงื่อนไขและราคาในการต่อ
อายุสัญ ญาเช่าหลักกับ เจ้ าของที่ ดิ นหรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ภายหลังจากที่ เซ็น ทรั ล
พัฒนา และ/หรื อบริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ได้ ดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องแล้ วเสร็ จ โดยเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม
ตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซื ้อ
และ/หรื อรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรื อรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

เงื่อ นไขในการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

(1) มู ล ค่ า และเงื่ อ นไขในการซื อ้ และ/หรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ และ/หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ
ครอบครอง และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า จะขึ ้นอยู่กับการเจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาใน
อนาคต
(2) เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ยังคงมีหน้ าที่เป็ น
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า
อย่างไรก็ดี เซ็นทรัลพัฒนาสงวนสิทธิในการที่จะให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อนแก่กองทุน
รวมในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาพ้ นจากการทําหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม และ
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(3) หากกองทุนรวมประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่ นเกล้ า กองทุน รวมจะต้ องแจ้ งให้ เซ็นทรัลพัฒ นาทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรภายใน 6 เดือนนับแต่กองทุนรวมได้ รับแจ้ งจากเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าว
ั ญาจะได้ ตกลงกัน
ข้ างต้ น หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าที่ดินที่เช่าช่วงทั ้งจํานวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี ้

หน้ าที่ข องกองทุน รวม

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ นสาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2 ยกเว้ นคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นเซ็นทรัลพัฒนา และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) เนื่องจากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด และเซ็นทรัลพัฒนาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์และ/
หรื อสิทธิในการใช้ ประโยชน์ร่วมในพื ้นที่บางส่วนของอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปิ่ นเกล้ า กองทุ น รวมตกลงจะให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ประโยชน์ ถ นนรอบ
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และทางเข้ าออกของอสังหาริ มทรัพย์
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ าดังกล่าว แก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด และ
เซ็นทรัลพัฒนา รวมถึงผู้เช่าพื ้นที่ที่เช่าพื ้นที่ในส่วนที่เป็ นสิทธิของบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ น
เกล้ า จํ ากัด และเซ็นทรัลพัฒ นา และลูกค้ าของบุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด และเซ็นทรัลพัฒนายินยอม โดยถื อประโยชน์ ของ
การดําเนิ นกิ จการศูนย์ การค้ าเป็ นสํ าคัญ ทัง้ นี ้ เว้ นแต่ในกรณี ที่การใช้ ประโยชน์ ของ
บุคคลดังกล่าวก่ อ ให้ เกิ ดความเสี ย หายหรื อภาระค่าใช้ จ่ ายแก่ ก องทุน รวม เซ็น ทรั ล
พัฒนาตกลงจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ แก่กองทุนรวม

หน้ าที่ข องเซ็น ทรัล
พัฒนา

เซ็นทรัลพัฒนาจะให้ กองทุนรวมได้ ใช้ ประโยชน์จากที่ดินที่เช่าช่วงอย่างเต็มที่ ทั ้งนี ้ ภายใต้
ข้ อกํ าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนีแ้ ละสัญญาเช่าหลัก โดยปราศจากการรอนสิทธิ
หรื อการกระทําใด ๆ ที่มีผลหรื ออาจมีผลทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในที่ดินที่
เช่าช่วงได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน รวมถึงจะร่ วมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอความ
ยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรื อขออนุญ าตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง(ถ้ ามี) เช่น
การขออนุญาตก่อสร้ าง และ/หรื อการต่อเติมอาคาร เป็ นต้ น เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
ั ญาฉบับนี ้
ใด ๆ ภายใต้ สญ

คํารั บ รองของเซ็น ทรั ล
พัฒนา

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ นสาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2 ยกเว้ นคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นเซ็นทรัลพัฒนา

การโอนสิท ธิก ารเช่ า
และการให้ เ ช่ าช่ ว ง

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ นสาระสํ า คัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
พระราม 2 ยกเว้ นคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นเซ็นทรัลพัฒนา

เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุแ ห่ ง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้
การเลิก สัญญา
(1) ในกรณี ที่ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจงใจฝ่ าฝื น หรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที่ ระบุ ไว้ ใน
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สัญ ญานี ้ หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที่ ใ ห้ ไว้ ในสั ญ ญานี ้ และเซ็ น ทรั ล พั ฒ นาไม่ ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตก
ลงกัน
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี ้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่า
ของส่ ว นของผู้ถื อ หุ้น ของเซ็ น ทรั ล พัฒ นา และอาจนํ า เซ็น ทรั ล พัฒ นาไปสู่ส ภาวะ
ล้ มละลายหรื อฟื น้ ฟูกิจการ โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้
เสร็ จ สิ น้ ภายใน 180 วัน นั บ จากวัน ที่ ท ราบหรื อ มี เหตุ อัน ควรทราบถึ ง เหตุ ก ารณ์
ดังกล่าว เว้ นแต่เซ็นทรัลพัฒนาสามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจนเป็ น
ที่พอใจแก่กองทุนรวมว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ
ทางการเงินของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งอาจนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่สภาวะล้ มละลายหรื อ
ฟื น้ ฟูกิจการ และการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ สิทธิของกองทุนรวมตาม
สัญญาฉบับนี ้
(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของเซ็นทรัล
พัฒนา ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการ
ชําระหนี ้หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํา
รับรองที่ให้ ไว้ ในสัญ ญานี ้ และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและปฏิบัติให้
ถูกต้ องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิด
สัญญานั ้น หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกันเว้ นแต่ในกรณีที่การไม่
ปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญ ญาฉบับนีเ้ ป็ นผลเนื่ องมาจากการที่
เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา ในฐานะผู้ ให้ เช่ า ช่ ว งตามสัญ ญาฉบั บ นี ้ หรื อ ในฐานะผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ (หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบัติหน้ าที่
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แทน) จงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้ าที่ตามที่
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงการจัดการกองทุนรวม
(5) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินที่เช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี ้
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณี ที่ มี ก ารเลิ ก กองทุน รวมตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดในโครงการ และ
กองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว
(ข) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการโดยในการลงมติดงั กล่าวมีเซ็นทรัล
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พัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกัน ร่วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม เว้ นแต่ในกรณีที่
การลงมติของเซ็นทรัลพัฒ นาและกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าว เป็ นประโยชน์
โดยรวมของกองทุนรวมและเป็ นไปตามความประสงค์ของบริ ษัทจัดการ (ทั ้งนี ้
“กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ” หมายถึงบุคคลที่เกี่ย วข้ องกับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
กํ า หนดไว้ ในประกาศสํ านัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่ สน.11/2550 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั ้งและจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม (ถ้ ามี))
(8) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิก
กองทุนรวมโดยที่ กองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิ บัติผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย
และ/หรื อกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา ใน
ฐานะผู้บ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ ของกองทุนรวม และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรั ล
พัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ ว โดยที่ค่สู ญ
ั ญาทังสอง
้
ั ญาฉบับนี ้
ฝ่ ายมีหน้ าที่ร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้ สญ
ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสั่งของหน่วยงานใด ๆ
ของรัฐ เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อคําสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บงั คับ
อยู่ในขณะนัน้ เช่น การจัดตั ้งหรื อจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที่ที่กองทุน
รวมมีอยู่ตามสัญญาฉบับนี ้แล้ วก็ตาม3
(9) ในกรณีที่ที่ดินที่เช่าช่วงทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อ เขตสํ ารวจเพื่ อ การเวนคื น ตามประกาศ หรื อ กฎหมายอัน เกี่ ย วกับ การ
เวนคืน หรื อกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่
เช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(10) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บงั คับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร
ผลของการผิด นัด หรื อ
ผลอัน เกิด จากเหตุแ ห่ ง
การเลิก สัญญา

(1) ในกรณี ที่ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจงใจฝ่ าฝื น หรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที่ ระบุ ไว้ ใน
สัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจาก
การที่กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อปฏิบัติหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อ
หน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะเรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุ
ดังกล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้

3

หมายเหตุ: กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพัฒนา ในการโอนสิทธิการเช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี ้ให้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมื่อเดือน
ตุลาคม 2560 โดยจะไม่ให้ ถือว่าการที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคาํ สัง่ ให้ เลิกกองทุนรวมเนื่องจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี ้
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และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ หรื อมีผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ห รื อสิทธิของกองทุนรวมในการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าภายใต้
สัญญาฉบับนี ้อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งมีผลทําให้ กองทุนรวมใช้ สิทธิการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
โดยตรงกับผู้ให้ เช่าเดิมตามสัญ ญาเช่าหลัก แทนเซ็นทรัลพัฒ นา แต่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ อย่างมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับอยู่ในระยะเวลา
ดังกล่าวโดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม และเนื่องจากเซ็นทรัลพัฒนาหรื อบริ ษัท
ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด จงใจหรื อประมาทเลินเล่อกระทําการใด ๆ ที่เป็ น
ผลทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ หรื อกองทุนรวมเลือกที่จะไม่ใช้ สิทธิ
ดังกล่าวเนื่องจากจะก่อให้ เกิ ดภาระมากกว่าผลประโยชน์ ที่พึงได้ รับแก่กองทุนรวม
กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที และเซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องชําระคืน
ค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนา
ได้ รับ ไว้ ในนามกองทุน รวมให้ แก่ กองทุน รวม ตามสัดส่ วนของระยะเวลาการเช่ าที่
เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่
เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี ้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสัง่ พิทักษ์ ทรัพย์ หรื อถูก
ศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ในขั ้นตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง่
ให้ ฟืน้ ฟูกิจการแล้ ว กองทุนรวมไม่สามารถใช้ สิทธิการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้
เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนาได้ อย่างมีผลสมบูรณ์ ตามกฎหมายที่
ใช้ บังคับอยู่ในระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่ใช่ความผิดของกองทุนรวม และเนื่องจาก
เซ็นทรัลพัฒนา หรื อบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์ สโตร์ จํากัด จงใจหรื อประมาท
เลินเล่อกระทําการใด ๆ ที่เป็ นผลทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ หรื อ
กองทุ น รวมเลื อ กที่ จ ะไม่ ใ ช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วเนื่ อ งจากจะก่ อ ให้ เกิ ด ภาระมากกว่ า
ผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้
ทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใช้ สิทธิในการเลิกสัญญาฉบับนี ้ เซ็นทรัลพัฒนาจะต้ อง
ชําระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัล
พัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่า
ที่เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
ที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ทั ้งนี ้ ไม่ตดั สิทธิของกองทุนรวมใน
การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ้น
นั ้น เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าวเกิดจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที่หรือปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี ้
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํา
รับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ เซ็นทรัลพัฒนาจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุ
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ดังกล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และมี
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ เซ็นทรัลพัฒนามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาฉบับ นี ้ได้ ทันที โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่
เช่าช่วงคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม
(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าที่ดินที่เช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี ้คู่สญ
ั ญาตก
ลงเลิกสัญญา หรื อมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ หรื อใน
กรณี ที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งให้ เลิก
กองทุนรวม โดยที่กองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิ บัติผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย
และ/หรื อกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา ใน
ฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าช่วงที่ดิน หรื อเงินหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระ
คืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทั ้งนี ้ เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลง
กันเป็ นอย่างอื่น
(5) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนา และกลุ่มบุคคลเดียวกันร่ วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับ
นี ส้ ิ น้ สุดลง โดยที่ เซ็นทรั ล พัฒ นาจะต้ องชํ าระคื น ค่าเช่าช่วงที่ ดิ น ที่เช่ าช่ วงคงเหลือ
รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒ นาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่
กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จาก
การที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึ่งที่ดินที่เช่าช่วงตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในสัญ ญาฉบับ นี ้ ทัง้ นี ้ หากกรณี ที่ ก ารลงมติ ข องเซ็ น ทรั ล พัฒ นาและกลุ่ม บุ ค คล
เดียวกันดังกล่าวเป็ นประโยชน์โดยรวมของกองทุนรวมและเป็ นไปตามความประสงค์
ของบริ ษัทจัดการ ให้ นําข้ อกําหนดในข้ อ (4) มาใช้ บงั คับ
(6) ในกรณีที่ที่ดินที่เช่าช่วงทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับ
นี ้สิ ้นสุดลงหรื อไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว
ว่ามี นัย สําคัญ เพี ย งใด ซึ่ง ในกรณี ที่กองทุนรวมเห็ น ควรให้ สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลง
เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจะต้ อ งชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ช่ ว งที่ ดิ น ที่ เช่ าช่ วงคงเหลื อ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญ ญา
ฉบับนี ้
(7) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บงั คับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อ
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ปฏิ บัติห น้ าที่ ผิ ด พลาด หรื อ ปฏิ บัติ บ กพร่ อ งต่ อ หน้ าที่ ต ามสัญ ญาฉบับ นี ้ ให้ ถื อ ว่า
สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่เซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าช่วงที่กองทุนรวมชําระไว้ ล่วงหน้ าที่คงเหลือ
ตามสัดส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัล
พัฒนา ได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม ตามสัดส่วนของระยะเวลา
การเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(8) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บงั คับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้ให้ เช่า
ช่วง หรื อในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม (หรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่
เซ็ น ทรั ล พัฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ป ฏิ บัติห น้ าที่ ผ้ ูบ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แทน) จงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรือจงใจหรือประมาท
เลินเล่อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที่ เซ็นทรัลพัฒนาจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวม
โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม
ทั ้งนี ้ หากเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เกิดขึ ้นเนื่องจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่ องต่อหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ ให้
ถื อ ว่า สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลง โดยที่ คู่สัญ ญาแต่ล ะฝ่ ายไม่ มี สิ ท ธิ เรี ย กค่ าเสี ย หาย
ค่าใช้ จ่าย หรื อเงิน หรื อ ประโยชน์ ตอบแทนอื่ นใดจากคู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ โดย
เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมเว้ น
แต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(9) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
กองทุนรวมจะส่งมอบที่ดินที่เช่าช่วงคืน ตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลานั ้น พร้ อมกับจะ
ส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถ้ ามี) ให้ แก่
เซ็นทรัลพัฒนา
(10) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และ
ในกรณีที่กองทุนรวมฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํา
รั บ รองที่ ให้ ไว้ ในสัญ ญานี ้ หากเกิ ด ความเสี ย หายขึน้ กับ คู่สัญ ญาที่ มิ ได้ ป ฏิ บัติ ผิ ด
สัญ ญา คู่สัญ ญาฝ่ ายดังกล่าวมีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากคู่สัญ ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้
ในสัญญานี ้ได้
(11) ในกรณีที่กองทุนรวมได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทุนรวม
สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าจนกว่า สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลง และ
กองทุนรวมได้ รับชําระค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากเซ็นทรัลพัฒนาแล้ วเสร็ จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถ
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เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าช่วงที่ดินที่เช่าช่วงคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่น
ใดจากเซ็นทรัลพัฒนาสําหรับระหว่างระยะเวลานี ้ เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิสูจน์ ได้ ว่า
กองทุนรวมได้ รับความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ ที่กองทุนรวม
ได้ รับ สํ าหรั บ ช่ ว งระยะเวลาดัง กล่ า ว เซ็น ทรั ล พัฒ นายิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบในความ
เสียหายที่เกินดังกล่าว
เงื่อ นไขพิเ ศษ

(3.2)

หากมีเหตุที่อาจทํ าให้ สัญ ญาเช่าหลักระงับลงด้ วยเหตุการณ์ ใด ๆ ตามที่ ได้ กําหนดไว้ ใน
สัญญานี ้ โดยที่เซ็นทรัลพัฒนาเป็ นฝ่ ายผิดและไม่สามารถเยียวยาหรื อแก้ ไขด้ วยวิธีการอื่น
ใดนอกจากวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ เซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องดําเนินการให้ กองทุนรวมเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้ เช่าเดิมตามสัญญาเช่าหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนาก่อนวันที่สญ
ั ญา
เช่าหลักจะมี ผลระงับสิน้ ไป โดยกองทุนรวมไม่ต้อ งเสียค่าใช้ จ่ายใด ๆ เพิ่ มเติมเนื่องจาก
เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้เช่าที่ดิน ได้ ชําระค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวเป็ นการ
ล่วงหน้ าครบถ้ วนแล้ วทัง้ จํานวน นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการ
สวมสิทธิดงั กล่าว กองทุนรวมไม่ต้องรับผิดชอบ ทั ้งนี ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญานี ้

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาเช่ าอาคาร (บางส่ วน) โครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้ า

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

เซ็นทรัลพัฒนา

ผู้เ ช่ า

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

อสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ าบางส่วน ซึ่งตัง้ อยู่เลขที่ 7/3 ถึง 7/128,
7/129 ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณ อมริ นทร์ เขต
บางกอกน้ อย กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 1041 และ 1054 ตั ้งอยู่ตําบลบางบําหรุ
อํ า เภอบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร คิ ด เป็ นพื น้ ที่ ที่ เช่ า ประมาณ 188,345 ตารางเมตร
ประกอบด้ วย
- อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (บางส่วน) สูง 7 ชั ้น และชั ้นใต้ ดิน 1 ชั ้น
- อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่ นเกล้ า (ทั ้งหมด) สูง 26 ชั ้น
- อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่ นเกล้ า (ทั ้งหมด) สูง 18 ชั ้น และ
- พื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน)
ทังนี
้ ้ ไม่รวมพื ้นที่บางส่วน เช่น
- พืน้ ที่ในส่วนที่เซ็นทรัลพัฒ นาได้ เช่าจากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด (ส่วน
พื ้นที่บนอาคารห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล ชั ้น 5 และ 6)
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- พื ้นที่ในส่วนที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทน
สิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และ
- พืน้ ที่จอดรถยนต์ในส่วนที่เป็ นกรรมสิทธิ์ ของอาคารห้ างสรรพสินค้ า และในส่วนที่
เป็ นไปตามสิทธิของเซ็นทรัลพัฒนา
ระยะเวลาการเช่ า

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญ เช่นเดียวกับสัญ ญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า

สิท ธิใ นการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญ เช่นเดียวกับสัญ ญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า

เงื่อ นไขในการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญ เช่นเดียวกับสัญ ญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า

ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าสําหรับสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลา
การเช่า ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ โดยกองทุนรวมตกลงและรับทราบ
ว่าได้ มีก ารนํ าเงิน บางส่ วนของเงินค่ าเช่าไปชํ าระให้ แก่ ก องทุน รวมธุรกิ จไทย 2 เพื่ อเป็ น
ค่าชดเชยการขาดประโยชน์จากการใช้ ทรัพย์สินเนื่องจากการเลิกสัญญาก่อนกําหนด

หน้ าที่ข องกองทุน รวม

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็น ทรั ล
พลาซา พระราม 2 ยกเว้ นคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นเซ็นทรัลพัฒนา และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ตลอดระยะเวลาที่สัญ ญาฉบับนีย้ ังมีผลใช้ บังคับอยู่ กองทุนรวมยินยอมให้ เซ็นทรัล
พัฒ นา บริ ษั ท ห้ างเซ็น ทรั ลปิ่ น เกล้ า จํากัด รวมถึ งลูกค้ าและคู่สัญ ญาของเซ็น ทรั ล
พัฒ นาและบริ ษั ท ห้ า งเซ็ น ทรั ล ปิ่ นเกล้ า จํ ากัด และผู้ เช่ า พื น้ ที่ ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ น เกล้ า รายอื่ น ที่ น อกจากผู้เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าตาม
สัญ ญานี ใ้ ช้ พืน้ ที่ส่วนกลาง ที่ จอดรถ และพื น้ ที่ที่เกี่ยวข้ องของทรัพย์ สินที่เช่าซึ่งเป็ น
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าของกองทุน รวมโดยให้ ถื อ เป็ น พื น้ ที่ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ร่วมกัน โดยไม่ มี
ค่าตอบแทนทั ้งนี ้ เว้ นแต่เซ็นทรัลพัฒนามีการจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้
บริ การที่จอดรถ คู่สัญ ญาจะมาตกลงร่ วมกันในการแบ่งสัดส่วนรายได้ ดงั กล่าว ตาม
สัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายต่อไป
(2) ตลอดอายุสัญ ญาฉบับ นี ก้ องทุน รวมตกลงยิ น ยอมให้ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาใช้ ง านระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าในการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยที่ได้ มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ที่มิใช่ผ้ เู ช่า
ช่วงทรัพย์ สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ รวมถึงลูกค้ า คู่สัญญา และผู้เช่าพื ้นที่รายย่อย
รายอื่นที่เป็ นผู้เช่าพื ้นที่ในส่วนที่ยงั อยู่ภายใต้ สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพัฒนาและ
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บริ ษั ท ห้ า งเซ็ น ทรั ล ปิ่ น เกล้ า จํ า กัด เพื่ อ ใช้ ในการประกอบกิ จ การของตน โดยไม่ มี
ค่าตอบแทน แต่ทั ้งนี ้ หากมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการซ่อมแซมหรื อดูแลรักษางาน
ระบบดังกล่าว เซ็นทรัลพัฒนา และกองทุนรวมจะร่วมกันรับผิดชอบตามอัตราส่วนการ
ครอบครองพื ้นที่
การประกัน ภัย

มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็น ทรั ล
พลาซา พระราม 2 ยกเว้ นเงื่อนไขและเจตนารมณ์ ของสัญญาเช่าหลักที่กําหนดให้ เซ็นทรัล
พระราม 2 และเจ้ าของที่ดินตามสัญญาเช่าหลักร่ วมกันรับประโยชน์จากการประกันวินาศ
ภัยในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างบนที่ ดินที่เช่าตามสัญ ญาเช่าหลัก รวมทัง้ คู่สัญ ญาซึ่งเป็ น
เซ็นทรัลพัฒนา

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ าเสียหาย
หรื อ ถูก ทําลาย

ให้ “ค่ าสิน ไหมทดแทนพื น้ ฐาน” หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไม่
รวมถึ ง ค่ า สิ น ไหมทดแทนซึ่ ง ได้ รั บ จากการประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance)และ/หรื อ การประกั น ภั ย อื่ น ใดที่ คู่ สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายเป็ นผู้ เอา
ประกันภัยเพิ่มเติม ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั ้นเองทั ้งสิ ้น
(1) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
ที่ทรัพย์สินที่เช่าได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
้
ออย่างมีนยั สําคัญไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ จน
ไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย
ตกลงจะสร้ างทรัพย์สินที่เช่าขึ ้นใหม่ด้วยค่าใช้ จ่ายร่ วมกันของคู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ าย โดย
เซ็นทรัลพัฒนาจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มีการก่อสร้ างภายใต้ แบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกันและจะต้ องทําการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็จภายใน
3 ปี นบั แต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึงจะร่วมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอ
ความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรื อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง(ถ้ า
มี ) เพื่ อประโยชน์ ในการดํ าเนิ น การใด ๆ ภายใต้ สัญ ญาฉบับ นี ้ โดยค่าก่ อ สร้ างและ
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างดังกล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาจะร่ วมกัน
รับผิดชอบ ตามสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะต้ องนํา
ปิ่ นเกล้ า ณ เวลาที่ทรัพย์สินที่เช่าเกิดความเสียหาย โดยคู่สญ
เงินที่ได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐานมาใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว และ
ให้ ถือว่าสิทธิและหน้ าที่ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี ้ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ มี
ั ญา
การก่อสร้ างทรัพย์สินใหม่ขึ ้นมาแทนที่ทรัพย์ สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ โดยคู่สญ
จะจัดให้ มีการทําสัญ ญาเช่าทรัพย์ สินขึ ้นใหม่ (โดยให้ มีข้อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ
เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี ้) ทันทีที่การก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ (แต่ทั ้งนี ้กองทุนรวม
จะไม่มีภาระหน้ าที่ในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อกี แต่อย่างใด)
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวข้ างต้ นเกิดขึ ้นระหว่างระยะเวลาการเช่า 5
ปี สดุ ท้ ายก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมมีสิทธิ ที่จะบอก
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เลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้
(2) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
ที่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าได้ รับ ความเสีย หายแต่เพี ย งบางส่วนไม่ ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดยยังคง
สามารถใช้ ทรัพย์ สินที่เช่าบางส่วนเพื่อประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุน
รวมและเซ็ น ทรั ล พัฒ นามี ห น้ า ที่ ต้ อ งซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ให้ คงเดิ ม ตามความ
เสี ย หายที่ เกิ ด ขึน้ จริ งในพื น้ ที่ ที่ คู่สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายครอบครองในขณะที่ เกิ ด ความ
เสียหายดังกล่าว ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่า
สิ น ไหมทดแทนพื น้ ฐานที่ ก องทุน รวม และ/หรื อ เซ็น ทรั ล พัฒ นาได้ รับ มาจากบริ ษั ท
ประกันภัย แล้ วแต่กรณี
(3) เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น หรื อกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุน
จากแหล่งอื่นได้ ในกรณี ที่ค่าก่อสร้ าง หรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
การก่ อสร้ าง และ/หรื อ การซ่อมแซมทรั พ ย์ สินที่ เช่ าดังกล่าวมี จํ านวนเกิ น กว่าเงิ น ค่า
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบค่า
สินไหมทดแทนพื ้นฐานที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ คู่สญ
ก่ อ สร้ างหรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ น ดังกล่า ว ตามสัด ส่ วนการครอบครองพื น้ ที่ ในขณะนัน้
(สําหรับกรณี ตามข้ อ (1)) หรื อตามพื ้นที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะที่ได้ รับ
ความเสียหายจริ ง (สําหรับกรณีตามข้ อ (2)) แล้ วแต่กรณี โดยเซ็นทรัลพัฒนาตกลงทด
รองจ่ายเงินในจํานวนที่กองทุนรวมจะต้ องรับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทุนรวมไปก่อน
สําหรับกรณี ที่ทรัพย์ สินที่เช่าได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้ อ (2) กองทุน
รวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่เซ็นทรัลพัฒ นาภายใน 6 เดือนนับแต่
วันที่เปิ ดให้ บริ การพื ้นที่ในทรัพย์สินที่ซ่อมแซมแล้ วเสร็ จพร้ อมทั ้งชดเชยค่าใช้ จ่ายในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน (Cost of Borrowing)
ของเซ็นทรัลพัฒนาที่ได้ ใช้ เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยคํานวณจากวันที่ได้
มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่กองทุนรวมได้ ชําระเงินให้ แก่เซ็นทรัลพัฒ นา
ทังนี
้ ้ เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวมจะร่วมกันพิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สําหรับกรณี ที่ทรัพย์ สินที่เช่าได้ รับความเสียหายทัง้ หมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญตามข้ อ
(1) โดยที่ ก องทุน รวมมิ ได้ ใช้ สิ ท ธิ ในการบอกเลิ ก สัญ ญาเช่ าตามที่ กํ าหนดในข้ อ (1)
วรรค 2 กองทุนรวมมีสิทธิ เลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชําระคืนเงิน
ทดรองจ่ า ยภายใน 6 เดื อ นนับ แต่ วัน ที่ เปิ ดให้ บริ ก ารพื น้ ที่ ในทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ร้ างหรื อ
ซ่อมแซมขึ ้นใหม่เพื่อทดแทนทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้แล้ วเสร็ จ พร้ อมทังชดเชย
้
ค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับที่ ระบุในวรรคก่อน
หรื อ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ของกองทุนรวม โดยที่กองทุนรวม
ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนาอีก โดยในหลักการให้ สดั ส่วนใหม่ของ
การครอบครองพื ้นที่ของกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาเป็ นไปตามจํานวนค่าก่อสร้ าง
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และค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดตามที่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายได้ ชําระไปหรื อตกลงว่าจะชําระในการ
ก่อสร้ างหรือซ่อมแซมขึ ้นใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
อนึ่ง ก่อนการใช้ สิทธิ ในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น กองทุน รวมสงวนสิทธิ ที่จ ะ
เสนอการดําเนินการดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณา
อนุมตั ิก่อน ทั ้งนี ้ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่เปิ ดให้ บริ การพื ้นที่ในทรัพย์สินที่สร้ างหรื อ
ซ่อ มแซมขึน้ ใหม่เพื่อ ทดแทนทรัพ ย์ สินที่ เช่าตามสัญ ญาฉบับ นีท้ ัง้ นี ้ หากพ้ น กํ าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ของกองทุน
รวมตามข้ อ (2) ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามที่เห็นสมควรแก่กรณี
การโอนสิท ธิก ารเช่ า
และการให้ เ ช่ าช่ ว ง

ภายในระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะไม่นําสิทธิการเช่าทรัพย์สินที่เช่า
นี ้ ไม่วา่ ทั ้งหมดหรื อบางส่วน ออกให้ เช่าช่วงแก่บคุ คลใด ๆ หรื อให้ บคุ คลใด ๆ เข้ ามาอยู่แทน
หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ ที่ทําให้ บุคคลอื่นมีสิทธิเข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า
หรื อโอนสิทธิการเช่าไม่ว่าทัง้ หมดหรื อแต่บางส่วนให้ แก่บุคคลใด ๆ ทั ้งนี ้ เพื่อประโยชน์ ใน
การดําเนินกิจการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานให้ เช่า เซ็นทรัลพัฒนายินยอมให้ กองทุน
รวมนํ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าออกให้ บุ ค คลภายนอกเช่ า ช่ ว งพื น้ ที่ ภ ายในทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ไม่ ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุญาตจากเซ็นทรัลพัฒนาก่อน เว้ นแต่การให้ เช่า
ั ้ 1,000 ตารางเมตรขึ ้นไป กองทุนรวมจะต้ อง
ช่วงพื ้นที่ภายในทรัพย์สินที่เช่าที่มีพื ้นที่ตงแต่
ได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลพัฒนาก่อน ซึ่งการให้ ความยินยอมดังกล่าวจะกระทําโดย
ไม่ชกั ช้ าและการไม่ให้ ความยินยอมจะไม่กระทําโดยปราศจากเหตุผล

เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุแ ห่ ง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั ต่อไปนี ้
การเลิก สัญญา
(1) ในกรณี ที่ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจงใจฝ่ าฝื น หรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที่ ระบุ ไว้ ใน
สัญ ญานี ้ หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที่ ใ ห้ ไว้ ในสั ญ ญานี ้ และเซ็ น ทรั ล พั ฒ นาไม่ ส ามารถ
ดําเนินการแก้ ไขและปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
หรื อทราบถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานัน้ หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตก
ลงกัน
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี ้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่า
ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นของเซ็ น ทรั ล พัฒ นา และอาจนํ า เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาไปสู่ภ าวะ
ล้ มละลายหรื อฟื น้ ฟูกิจการ โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้
เสร็ จ สิ น้ ภายใน 180 วัน นั บ จากวัน ที่ ท ราบหรื อ มี เหตุ อัน ควรทราบถึ ง เหตุ ก ารณ์
ดังกล่าว เว้ นแต่เซ็นทรัลพัฒนาสามารถพิสจู น์และยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจนเป็ น
ที่พอใจแก่กองทุนรวมว่าการผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ
ทางการเงินของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจะนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสู่สภาวะล้ มละลาย และ
การผิดนัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ สิทธิของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี ้
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(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของเซ็นทรัล
พัฒนา ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการ
ชําระหนี ้หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ และกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขและ
ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้ รับแจ้ งหรื อทราบถึงเหตุแห่ง
การผิดสัญญานั ้น หรื อภายในระยะเวลาใด ๆ ที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกันเว้ นแต่ในกรณีที่
การไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้เป็ นผลเนื่องมาจาก
การที่ เซ็ นทรั ล พัฒ นาในฐานะผู้ให้ เช่าหรื อในฐานะผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (หรื อ
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
แทน) จงใจหรื อประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรื อโครงการจัดการกองทุนรวม
(5) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณี ที่ มี ก ารเลิ ก กองทุน รวมตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดในโครงการ และ
กองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว
(ข) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกัน ร่วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม เว้ นแต่ในกรณีที่
การลงมติของเซ็นทรัลพัฒ นาและกลุ่มบุคคลเดีย วกันดังกล่าวเป็ น ประโยชน์
โดยรวมของกองทุนรวมและเป็ นไปตามความประสงค์ของบริ ษัทจัดการ
(8) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิก
กองทุนรวม โดยที่กองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิ บัติผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย
และ/หรื อกฎระเบี ยบอื่นใดที่ เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ ไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรั ลพัฒ นา
และกองทุนรวมได้ แจ้ งให้ เซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว โดยที่คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายมีหน้ าที่ร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่าง
ั ญาฉบับนี ้ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
เต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้ สญ
หรื อ จากคํ า สั่งของหน่ ว ยงานใด ๆ ของรั ฐ เท่ า ที่ ไม่ ขัด ต่ อ กฎหมายหรื อ คํ าสั่ง ของ
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หน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนั ้น เช่น การจัดตั ้งหรื อจัดหาบุคคล
ใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที่ที่กองทุนรวมมีอยู่ตามสัญญาฉบับนี ้แล้ วก็ตาม4
(9) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อ เขตสํ ารวจเพื่ อ การเวนคื น ตามประกาศ หรื อ กฎหมายอัน เกี่ ย วกับ การ
เวนคืน หรื อกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่
เช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ผลของการผิด นัด หรื อ
ผลอัน เกิด จากเหตุแ ห่ ง
การเลิก สัญญา

(1) ในกรณี ที่ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจงใจฝ่ าฝื น หรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที่ ระบุ ไว้ ใน
สัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจาก
การที่กองทุนรวมไม่ปฏิบัติหน้ าที่หรื อปฏิบัติหน้ าที่ผิดพลาดหรื อปฏิบัติบกพร่ องต่อ
หน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะเรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุ
ดังกล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง เว้ นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบัติตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
และมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ และกระทบสิทธิ
ของกองทุนรวมภายใต้ สัญ ญาฉบับนีอ้ ย่างมีนัยสําคัญ กองทุนรวมมี สิทธิ บ อกเลิก
สัญ ญาฉบับ นี ไ้ ด้ ทัน ที และเซ็น ทรั ล พัฒ นาจะต้ องชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า
คงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวม
ให้ แก่ ก องทุ น รวม ตามสั ด ส่ ว นของระยะเวลาการเช่ า ที่ เหลื อ อยู่ รวมถึ ง ค่ า ขาด
ประโยชน์ จ ากการที่ ก องทุน รวมไม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ งทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ได้ ต าม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี ส้ ิ น อื่ น ใดกั บ บุ ค คลใด ๆ และถู ก ศาลสั่ง พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อ ถูก ศาลสั่ง ให้
ล้ มละลาย หรื ออยู่ในขั ้นตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟู
กิจการ กองทุนรวมมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญ ญาฉบับนีไ้ ด้ ทันที และในกรณี ที่กองทุน
รวมใช้ สิทธิ ดังกล่าว เซ็นทรั ลพัฒ นาจะต้ องชําระคื นค่าเช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวม ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่ เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์ จากการที่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
ทั ้งนี ้ ไม่ตดั สิทธิของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใด
อันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ้นนั ้น เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลพัฒนาดังกล่าว
เกิดจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาดตามสัญญา

4

หมายเหตุ : กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็น ทรัลพัฒนา ในการโอนสิทธิ การเช่าตามสัญ ญาฉบับ นี ใ้ ห้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมื่อเดือน
ตุลาคม 2560 โดยจะไม่ให้ ถือว่าการที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคาํ สัง่ ให้ เลิกกองทุนรวมเนื่องจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี ้
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ฉบับนี ้
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ เซ็นทรัลพัฒนาจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุน
รวมจากเหตุดงั กล่าว และไม่มีผลทําให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง เว้ นแต่ความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดจากกองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญา
นี ้ และมี ผ ลกระทบอย่ างร้ ายแรงต่อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่าภายใต้ สัญ ญาฉบับ นี ้ เซ็ น ทรั ล
พัฒนามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่า
คงเหลือ
(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินที่เช่าคู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อ
มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่ กําหนดในโครงการ หรื อกรณี ที่มีกฎหมาย
หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มี คํ าสั่งให้ เลิกกองทุนรวมโดยที่
กองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบ
อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้
สิ น้ สุด ลง โดยที่ คู่สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ มี สิ ท ธิ เรี ย กค่ า เสี ย หาย ค่ า ใช้ จ่ า ย ค่ า เช่ า
ทรัพย์สินที่เช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ โดย
เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์ สินที่เช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม ทั ้งนี ้
เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(5) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมีมติให้ เลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกล่าวมีเซ็นทรัล
พัฒนาและกลุ่มบุคคลเดียวกัน ร่ วมกันลงมติให้ เลิกกองทุนรวม ให้ ถือว่าสัญญาฉบับ
นี ้สิ ้นสุดลง โดยที่เซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึง
เงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุน
รวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์ จากการที่
กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ป ระโยชน์ ซึ่งทรัพย์ สินที่เช่าตามระยะเวลาที่ กําหนดไว้ ใน
สัญ ญาฉบั บ นี ้ ทัง้ นี ้ หากการลงมติ ข องเซ็ น ทรั ล พัฒ นาและกลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกั น
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ โดยรวมของกองทุนรวมและเป็ นไปตามความประสงค์ ของ
บริ ษัทจัดการ ให้ นําข้ อกําหนดในข้ อ (4) มาใช้ บงั คับ
(6) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับ
นี ้สิ ้นสุดลงหรื อไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว
ว่ามี นัย สําคัญ เพี ย งใด ซึ่ง ในกรณี ที่กองทุนรวมเห็ น ควรให้ สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลง
เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาจะต้ องชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า คงเหลื อ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญ ญา
ฉบับนี ้
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(7) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลานั ้น พร้ อมกับส่วน
ควบและอุปกรณ์ ที่ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับทรัพย์สินที่เช่า รวมทัง้ จะส่งมอบ
เงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถ้ ามี) ให้ แก่เซ็นทรัล
พัฒ นา รวมถึ งการคื นเงิ นประกัน การเช่าที่ ก องทุน รวมได้ รับ จากผู้เช่ าช่ วงพื น้ ที่ ใน
ทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงหรื อเซ็นทรัลพัฒนา (แล้ วแต่กรณี)
พร้ อมกันนี ้ ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง กองทุน
รวมจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิ ประโยชน์ (ที่ส่งมอบได้ และ/
หรื อไม่ ละเมิ ดสิ ทธิ ของผู้อื่น และไม่รวมถึ งเงินประกัน การเช่าซึ่งจะส่งมอบตามข้ อ
(10)) ที่กองทุนรวมได้ รับไว้ ล่วงหน้ า ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าทังก่
้ อนและในวันที่
สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนาหรื อผู้มีสิทธิได้ รับเงินโดยเร็ ว และเซ็นทรัล
พัฒนาตกลงชําระคืนกองทุนรวมในเงินหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ซึ่งกองทุนรวมได้ ชําระไป
อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าสําหรับระยะเวลาภายหลังจากที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุด
ลงให้ แ ก่ ก องทุน รวมภายใน 5 วัน ทํ าการนับ แต่วัน ที่ เซ็น ทรั ล พัฒ นาได้ รั บ แจ้ ง จาก
กองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(8) ในระหว่างระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่เกิดจากกรณี ที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื น
หรื อ จงใจไม่ ป ฏิ บัติต ามข้ อ ตกลงที่ ร ะบุไว้ ในสัญ ญานี ้ หรื อ ผิ ด คํ ารั บ รองที่ ให้ ไว้ ใ น
สัญญานี ้และกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ใน
สัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ หากเกิดความเสียหายขึ ้นกับคูส่ ญ
ั ญาที่
มิ ได้ ป ฏิ บัติผิ ด สัญ ญา คู่สัญ ญาฝ่ ายดัง กล่ าวมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเรี ยกร้ องค่า เสี ย หายจาก
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อผิด
คํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ได้
(9) ในกรณีที่กองทุนรวมได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทุนรวม
สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าจนกว่า สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลง และ
กองทุน รวมได้ รั บ ชํ า ระค่ า เสี ย หาย ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า คงเหลื อ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดดังกล่าวจากเซ็นทรัลพัฒนาแล้ วเสร็ จ โดยกองทุนรวมไม่สามารถ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์ สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด
จากเซ็นทรั ลพัฒ นาสําหรับ ระหว่างระยะเวลานี ้ เว้ นแต่กองทุนรวมจะพิ สูจ น์ ได้ ว่า
กองทุนรวมได้ รับความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ ที่กองทุนรวม
ได้ รับ สํ าหรั บ ช่ ว งระยะเวลาดัง กล่ า ว เซ็น ทรั ล พัฒ นายิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบในความ
เสียหายที่เกินดังกล่าว
(10) ในกรณี ที่กองทุนรวมใช้ สิทธิ ในการบอกเลิกสัญ ญา ภายใต้ เงื่อนไข ทรัพย์ สิ นที่เช่า
เสียหายหรื อถูกทําลายระหว่างระยะเวลาการเช่า 5 ปี สุดท้ ายก่อนสิน้ สุดระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาฉบับนี ้เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ
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นอกจากนี ้ กองทุนรวมตกลงจะส่งมอบค่าสินไหมทดแทนที่ ได้ รับ จากการประกัน
ความเสี่ ย งภัย ทรั พ ย์ สิ น (Property All Risks Insurance) ในฐานะผู้เอาประกัน ภัย
ให้ แก่ เซ็นทรั ลพัฒ นาทัง้ หมด รวมถึงคู่สัญ ญาจะร่ วมกัน ในการใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องค่า
สินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการประกันภัยความเสี่ยง
ท รั พ ย์ สิ น (Property All Risks) และป ระกั น ภั ย ธุ ร กิ จห ยุ ด ชะงั ก (Business
Interruption Insurance) จนครบถ้ วนตามสิทธิที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะได้ รับในฐานะ
ผู้เอาประกันภัย ทัง้ นี ้ กองทุนรวมสงวนสิทธิ ที่จะรับ เงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ป ระกั น ภั ย สํ า ห รั บ ก ารป ระกั น ภั ย ธุ ร กิ จห ยุ ด ชะงั ก (Business Interruption
Insurance) ทัง้ จํ านวนตามสิท ธิ ที่ ก องทุน รวมจะได้ รับ เพื่ อ เป็ น การชดเชยการขาด
ประโยชน์ของกองทุนรวมจากการใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าว
(11) ในกรณี ที่สญ
ั ญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงด้ วยเหตุใด ๆ ในระหว่างเวลา 6 เดือนหลังจาก
สั ญ ญาเช่ า ฉบั บ นี ส้ ิ น้ สุ ด ลงกองทุ น รวมจะให้ ความช่ ว ยเหลื อ ตามคํ า ร้ องขอที่
สมเหตุสมผลจากเซ็นทรัลพัฒนาในการดําเนินการให้ ผ้ เู ช่าพื ้นที่ในทรัพย์ สินที่เช่ามา
ทํ า สัญ ญาเช่ า พื น้ ที่ กับ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาใหม่ พ ร้ อมทัง้ ส่ ง มอบเงิ น ประกัน การเช่ า ที่
กองทุนรวมได้ รับไว้ จากผู้เช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าก่อนวันทําสัญ ญาเช่าพืน้ ที่ฉบับ
ใหม่ดงั กล่าว (ภายหลังจากที่ได้ หกั ค่าเช่า ค่าบริ การ หรื อค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายของผู้เช่า
พื ้นที่แต่ละราย (ถ้ ามี)) ให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา (ภายใต้ ความยินยอมของผู้เช่าพื ้นที่นนั ้
ๆ) หรื อคืนให้ แก่ผ้ ูเช่าพืน้ ที่นัน้ ๆ (หากผู้เช่าพื ้นที่ไม่ประสงค์จะเช่าพืน้ ที่ดังกล่าวกับ
เซ็นทรัลพัฒนาอีกต่อไป) แล้ วแต่กรณี ทั ้งนี ้ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการ
ดังกล่าวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาจะร่ วมกันรับผิดชอบ (เว้ นแต่กรณี ที่สญ
ั ญา
เช่ า ฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลงโดยเป็ นผลจากการที่ ก องทุน รวมเป็ นฝ่ ายผิ ด หรื อ ในกรณี ที่ มี
กฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิกกองทุนรวม
โดยไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา)
(3.3)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาเช่ างานระบบโครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้ า

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

เซ็นทรัลพัฒนา

ผู้เ ช่ า

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ
และระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ ้าเสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ ติดตังและ
้
ใช้ งานอยู่ในอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า รวมทังสิ
้ ทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับ งานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่ กรณี )(เซ็นทรั ลพัฒ นาได้ รั บโอนงานระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ าจากบริ ษัท
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เซ็นทรัลเรี ยลตี ้ เซอร์ วสิ จํากัด)
ระยะเวลาการเช่ า

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญ เช่นเดียวกับ สัญ ญาเช่าช่วงที่ ดินโครงการเซ็น ทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้ า

ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทั ้งจํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า

การส่ งมอบสิท ธิ
ครอบครอง

คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ สิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลเป็ นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าอย่างสมบูรณ์ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่กําหนดไว้
ในสัญ ญาเช่าอาคาร และได้ มีการชําระราคาตามที่กําหนดในสัญ ญาฉบับนีแ้ ล้ ว (“วัน ส่ ง
มอบสิท ธิค รอบครอง”)

การส่ งมอบสิท ธิต าม
สัญญาบริก ารและการ
รั บ ภาระค่ าใช้ จ่ าย

ตราบเท่ าที่ เซ็นทรั ลพัฒ นา หรื อ บุคคลหรื อ นิ ติ บุค คลที่ เซ็ นทรั ล พัฒ นาเสนอชื่ อให้ ป ฏิ บัติ
หน้ าที่ผ้ ูบ ริ หารอสังหาริ มทรัพ ย์ แทน ยังคงปฏิ บัติหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ของ
กองทุนรวม กองทุนรวมยิ นยอมให้ สิทธิ ในการจัดเก็ บเงินหรื อประโยชน์ ตอบแทนอื่นใดที่
เกี่ ย วกับ หรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การให้ บ ริ ก ารงานระบบที่ ก องทุน รวมเป็ น ผู้มีสิ ท ธิ ครอบครอง
ดังกล่าวทั ้งหมดแก่เซ็นทรัลพัฒนา ได้ แก่ บริ การส่วนกลาง บริ การไอเย็น และบริ การดูดควัน
ค่ า นํ า้ ประปาและค่ า ไฟฟ้ า (ตามมิ เ ตอร์ ข องผู้ เช่ า พื น้ ที่ แ ต่ ล ะราย) เป็ นต้ น และนํ า
ผลประโยชน์ดงั กล่าวไปชําระหนี ้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่นใด
(ถ้ ามี) แทนกองทุนรวม ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่เซ็นทรัลพัฒนา หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรั ลพัฒ นา
มอบหมายมิได้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุนรวมแล้ ว กองทุนรวม
ยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย มีสิทธิในการใช้ งาน
ระบบสาธารณูปโภคและเก็บผลประโยชน์จากผู้เช่ารายย่อยเฉพาะในพื ้นที่ที่เซ็นทรัลพัฒนา
ยังมีสิทธิ ครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒนาจะต้ องนําส่งค่าบริ การดังกล่าวตามสัดส่วนที่
เซ็นทรัลพัฒนาต้ องรับผิดชอบให้ แก่กองทุนรวม หรื อบุคคลใด ๆ ที่กองทุนรวมมอบหมาย
เพื่อให้ กองทุนรวมสามารถชําระหนี ้แก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น
ใด (ถ้ ามี) แทนคูส่ ญ
ั ญาได้

คํารั บ รองของกองทุน
รวม

ตลอดอายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนาใช้ ทรัพย์สินที่เช่าในการ
ให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ าที่ได้ มีการชําระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื ้นที่ในส่วนที่อยู่
ภายใต้ สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งไม่ใช่พื ้นที่เช่าตามสัญญาเช่าอาคาร นอกจาก
ผู้เช่าพื ้นที่ตามสัญญาเช่าอาคาร ตามภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนหรื อตามที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
ไว้ รวมถึงบริษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด เพือ่ ใช้ ในการประกอบกิจการของตน

เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุแ ห่ ง มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็ นทรั ล
การเลิก สัญญา
พลาซา ปิ่ นเกล้ า ยกเว้ นเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่
ในขั ้นตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง่ ให้ ฟื้นฟูกิจการของเซ็นทรัล
พัฒนา ซึ่งกองทุนรวมเห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการ
ชําระหนี ้หรื อปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
(2) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บงั คับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร
ผลของการผิด นัด หรื อ มี เงื่ อ นไขที่ เป็ น สาระสํ าคัญ เช่ น เดี ย วกับ สัญ ญาเช่ าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็ นทรั ล
ผลอัน เกิด จากเหตุแ ห่ ง พลาซา ปิ่ นเกล้ า ยกเว้ นเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
การเลิก สัญญา
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรือจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญา
นี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญ ญานี ้ และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที่
กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อปฏิบัติหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบัติบกพร่ องต่อหน้ าที่
ตามสัญญาฉบับนี ้ กองทุนรวมจะเรี ยกค่าเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุดงั กล่าว
และไม่ มี ผ ลทํ า ให้ สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลง เว้ น แต่ ค วามเสี ย หายดัง กล่ า วเกิ ด จาก
เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ และมี
ผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อทรัพย์ สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ หรื อมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ ห รื อ สิ ท ธิ ข องกองทุน รวมในการใช้ ป ระโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่า ภายใต้
สัญญาฉบับนี ้อย่างมีนยั สําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที และ
เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจะต้ อ งชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ช่ ว งที่ ดิ น ที่ เช่ า ช่ ว งคงเหลื อ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวมให้ แก่กองทุนรวมตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่ เหลืออยู่ ค่าขาดประโยชน์ จากการที่กองทุนรวมไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่กองทุนรวมยังสามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญา
เช่าอาคารและสัญญาฉบับนีไ้ ด้ เซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่
กองทุนรวม และกองทุนรวมจะไม่ใช้ สิทธิเรี ยกร้ องค่าขาดประโยชน์ จากการที่กองทุน
รวมไม่สามารถใช้ ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญา
ฉบับนี ้
(2) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บงั คับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ ดังกล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที่กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อ
ปฏิ บัติห น้ า ที่ ผิ ด พลาด หรื อ ปฏิ บัติ บ กพร่ อ งต่ อ หน้ าที่ ต ามสัญ ญาฉบับ นี ้ ให้ ถื อ ว่า
สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิน้ สุดลง โดยที่ เซ็นทรั ล พัฒ นาจะต้ องชําระคืน ค่าเช่าทรั พ ย์ สิ นที่เช่ า
คงเหลือ โดยคํานวณจากมูลค่าการเช่าที่กองทุนรวมชําระไว้ ล่วงหน้ าที่คงเหลือตาม
สัดส่วนระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนา
ได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่
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เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(3) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บงั คับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร และเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เป็ นผลจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้ให้ เช่า
หรื อ ในฐานะผู้บ ริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ ของกองทุนรวม (หรื อ บุค คลหรื อนิ ติบุค คลที่
เซ็ น ทรั ล พัฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ผ้ ูบ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน) จงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อจงใจหรื อประมาท
เลินเล่อปฏิบัติบกพร่ องต่อหน้ าที่ เซ็นทรัลพัฒนาจะเรี ยกค่าเสียหายจากกองทุนรวม
โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมทั ้งนี ้
หากเหตุการณ์ ดงั กล่าวมิได้ เกิดขึ ้นเนื่องจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่
หรื อปฏิบัติหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบัติบกพร่ องต่อหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ให้ ถือว่า
สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ โดยเซ็นทรัลพัฒนา
หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวมเว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลง
กันเป็ นอย่างอื่น
(4) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนี ้สิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
กองทุนรวมจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืน ตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลานั ้น พร้ อมกับจะ
ส่งมอบเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนรวมได้ รับไว้ แทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถ้ ามี) ให้ แก่
เซ็นทรัลพัฒนา
(3.4)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายทรั พ ย์ ส ิน โครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้ า

ผู้ข าย

เซ็นทรัลพัฒนา

ผู้ซ อื ้

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้ ขาย

อุป กรณ์ ต กแต่ ง ทัง้ ที่ ติ ด ตรึ ง ตราและไม่ ติ ด ตรึ ง ตราถาวรรวมทั ง้ อุป กรณ์ อื่ น ใดที่ ใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การอาคารโครงการ
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ซึ่งตัง้ และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อ
ภายในพื ้นที่ของอาคารโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า หรื อบนพื ้นผิวของตัว
อาคารโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และ/หรื อบริ เวณภายในพื ้นที่เช่าของผู้
้ ทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
เช่าพื ้นที่ในอาคารโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า รวมทังสิ
หรื อเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี ) แต่ทั ้งนี ้ไม่ใช่ทรัพย์ สินที่มีลกั ษณะเป็ น
ส่วนควบของอาคารโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

เงื่อ นไขภายหลังการ
(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิแก่เซ็นทรัลพัฒนา บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด ลูกค้ า
จําหน่ ายทรัพ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้
คูส่ ญ
ั ญา ของเซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด และผู้เช่าพื ้นที่ใน
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ขาย

อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า รายอื่ น ที่ มิ ได้ เช่ า พื น้ ที่ ภ ายใน
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ น เกล้ าจากกองทุน รวมใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ง
ทรัพย์สินตามปกติธุรกิจ ตามภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อน หรือตามที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้
โดยกองทุน รวมและเซ็ น ทรั ล พัฒ นา จะร่ วมกัน รั บ ผิ ด ชอบภาระค่ า ใช้ จ่ ายสํ า หรั บ
ทรัพย์สินร่วมกันตามที่จะได้ ตกลงกันต่อไป
(2) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าอาคารสิ ้นสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ซื ้อขาย
กันตามสัญญาฉบับนี ้หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่มีการใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้ แก่
เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัลพัฒนาตกลงซื ้อทรัพย์ สินดังกล่าวจากกองทุนรวม ตาม
สภาพของทรัพย์สินที่มีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนั ้น ในราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน
ดังกล่ า วหัก ด้ ว ยค่ าเสื่ อ มราคาที่ คิ ด ตามระยะเวลา 5 ปี ห รื อ ตามราคาอื่ น ใดตามที่
คูส่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน

(3.5)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาก่ อ ตัง้ สิท ธิแ ละการกระทําการโครงการเซ็น ทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้ า

คู่ส ัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวม

การใช้ ช่ อื และ/หรื อ
เครื่อ งหมายการค้ า

ตลอดระยะเวลาที่ เซ็นทรั ลพัฒ นา หรื อบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ เซ็นทรัลพัฒ นาเสนอชื่ อให้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน ยังคงปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวมตามสัญ ญาแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และตราบเท่าที่กองทุนรวม
ยัง คงลงทุ น ในโครงการ เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาตกลงยิ น ยอมให้ กองทุ น รวมใช้ ชื่ อ และ/หรื อ
เครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรูปภาพ และ/หรื อเครื่ องหมายอื่นใด
ที่ใช้ ในการสื่อความหมายให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจว่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมี
ไว้ นัน้ เป็ นทรัพย์ สินของเซ็นทรัลพัฒ นาและบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ ทั ้งนี ้ ให้ รวมถึงชื่อ และ/หรื อเครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อ
รู ปภาพ และ/หรื อเครื่ องหมายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้ าที่เซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัท
ในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาจะได้ มีในอนาคตด้ วย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา หรื อบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมตาม
สัญญาแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อีกต่อไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงับการใช้ ชื่อ
และ/หรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า และ/หรื อ ตราสัญ ลัก ษณ์ และ/หรื อ รู ป ภาพ และ/หรื อ
เครื่ องหมายอื่น ใดดังกล่าว โดยกองทุนรวมจะดําเนิ นการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จ ภายใน 6
เดื อนนับ จากวันที่ เซ็นทรัลพัฒ นา หรื อบุคคลหรื อ นิติบุคคลที่เซ็นทรั ลพัฒ นาเสนอชื่อให้
ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แทนไม่ได้ เป็ นผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทุน
รวม
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2.8.2.4
(4.1)

โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
สรุ ป สาระสํา คั ญ ของสั ญ ญาเช่ า ที่ ด ิ น (บางส่ ว น) แ ละอาคาร (บางส่ ว น) โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

เซ็นทรัลเชียงใหม่

ผู้เ ช่ า

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

(1) ที่ดินบางส่วนตามโฉนดดังต่อไปนี ้ ซึ่งตั ้งอยู่ที่ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยที่ดินที่กองทุนรวมเช่ามีเนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 32-3-56.85 ไร่
โฉนด
เลขที่

เลขที่
ดิน

หน้ า
สํารวจ

เนือ้ ที่
(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

เนือ้ ที่ท่ ี
กองทุน รวมลงทุน
(ไร่ -งาน-ตร.ว.)

3289

350

88

15-3-51

15-0-80.75

3301

349

100

42-41.9

2-2-88.4

3313

3313

112

5-1-74.3

5-1-74.3

58660

351

5782

2-1-90

2-1-90

58661

352

5783

1-1-85

1-1-85

110632

9

10806

1-1-11.3

1-1-11.3

110633

58

10807

2-0-83.1

2-0-83.1

110634

59

1008

0-2-46

0-2-46

110635

10

10809

0-0-96

0-0-96

15540

321

1133

1-1-02

1-1-02

35-1-80.6

32-3-56.85

รวม

(2) อาคารและสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึ่งตั ้ง
บนโฉนดที่ดินข้ างต้ น ตั ้งอยู่เลขที่ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ประกอบด้ วย อาคารศูนย์ ก ารค้ า (บางส่วน)
อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) (ทัง้ หมด) และพื น้ ที่ จ อดรถยนต์ ภ ายใน
อาคาร (บางส่วน) ซึง่ คิดเป็ นพื ้นที่ที่เช่าประมาณ 122,991 ตารางเมตร
ทัง้ นี ้ อาคารที่ เช่านีไ้ ม่ รวมพืน้ ที่ (1) พื น้ ที่ ในส่วนที่ เซ็นทรั ลเชียงใหม่ได้ ให้ เช่าแก่ ผ้ ูเช่า
พื ้นที่ที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่า
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เซ้ ง) และพืน้ ที่ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุ ง และ (2) พืน้ ที่จอดรถยนต์ ในส่วนที่เป็ นไป
ตามสิทธิของเซ็นทรัลเชียงใหม่
ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นบั ตังแต่
้ วนั จดทะเบียนสิทธิเช่าตามสัญญาฉบับนี ้

สิท ธิใ นการต่ อ อายุ
เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงที่จะแจ้ งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ให้ กองทุนรวม
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา ทราบอย่างน้ อย 9 เดือนก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าปั จจุบนั ครบกําหนด โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลง
เช่ าครบกําหนด
ให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทุนรวมในการพิจารณาซื ้อ และ/
หรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ และ/หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ค รอบครอง และ/หรื อ เช่ า และ/หรื อ เช่ า ช่ ว ง
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เงื่อ นไขในการต่ อ อายุ (1) มู ล ค่ า และเงื่ อ นไขในการซื อ้ และ/หรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ และ/หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
ครอบครอง และ/หรื อ เช่ า และ/หรื อ เช่าช่วงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์
เช่ าครบกําหนด
พอร์ ต จะขึน้ อยู่กับการเจรจาและตกลงระหว่างกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชี ยงใหม่ใน
อนาคต
(2) เซ็นทรัลพัฒ นา และ/หรื อ บริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ยังคงมีหน้ าที่เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม อย่างไรก็ดี เซ็นทรัลเชียงใหม่สงวนสิทธิในการ
ที่ จะไม่ ให้ สิ ท ธิ ในการปฏิ เสธก่ อนแก่ ก องทุน รวมในกรณี ที่ เซ็น ทรั ล พัฒ นา และ/หรื อ
บริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม พ้ นจากการทําหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทุนรวม
(3) หากกองทุ น รวมประสงค์ จ ะใช้ สิ ท ธิ ต่ อ อายุ เพื่ อ ลงทุ น ในโครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต กองทุนรวมจะต้ องแจ้ งให้ เซ็นทรัลเชียงใหม่ทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรภายใน 6 เดือนนับแต่กองทุนรวมได้ รับแจ้ งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุ
สัญญาจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้
ตกลงกัน และ
(4) กองทุนรวมได้ รับ อนุมัติจากสํ านัก งาน ก.ล.ต. ให้ สามารถลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์
เพิ่มเติมได้
ค่ าเช่ า

ตลอดระยะเวลาการเช่า กองทุนรวมได้ ชําระทรัพย์สินที่เช่าทั ้งจํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าตามสัญญาฉบับนี ้

หน้ าที่ข องกองทุน รวม มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ยกเว้ นคู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นเซ็นทรัลพัฒนา และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ตลอดระยะเวลาที่ สัญ ญาฉบับ นี ย้ ังมี ผลใช้ บังคับ อยู่ กองทุนรวมยิ นยอมให้ เซ็นทรั ล
เชี ย งใหม่ รวมถึงลูกค้ าและคู่สัญ ญาของเซ็นทรัล เชี ยงใหม่ และผู้เช่าพื น้ ที่รายอื่ นใน
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าตาม
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สัญญานี ้ ใช้ ประโยชน์ใน พื ้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ พื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าซึง่
เป็ นทรัพย์สินที่เช่าของกองทุนรวม และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และทางเข้ าออกของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที่กองทุนรวมลงทุน โดยให้ ถือ
เป็ นพื ้นที่เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนิน
กิจ การของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ นสํ าคัญ ทัง้ นี ้ เว้ นแต่ใน
กรณี ที่การใช้ ประโยชน์ ของบุคคลดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อภาระค่าใช้ จ่าย
แก่กองทุนรวม เซ็นทรัลเชียงใหม่ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว และใน
การจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้ บริ การที่จอดรถ คู่สญ
ั ญาจะตกลงร่ วมกัน
ในการแบ่งสัดส่วนรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
(2) ตลอดอายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ กองทุนรวมตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อ บุคคล
ใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
รวมแทน ใช้ งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พ อร์ ต ในการให้ บ ริ ก ารแก่ผ้ ูเช่ าพื น้ ที่ ที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่าใน
ลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ที่มิใช่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญา
ฉบับ นี ้ รวมถึงลูกค้ า คู่สัญ ญา และผู้เช่าพื น้ ที่รายอื่น ที่ เป็ นผู้เช่าพืน้ ที่ ในส่วนที่ ยังอยู่
ภายใต้ สิทธิครอบครองของเซ็นทรัลเชียงใหม่ เพื่อใช้ ในการประกอบกิจการของตนโดย
ไม่มีคา่ ตอบแทน
การประกัน ภัย

คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้ ดําเนินการเกี่ ยวกับ การประกันภัยและการใช้ เงินที่ ได้ รับเป็ น
ค่าสิน ไหมทดแทนจากบริ ษั ท ประกันภัย เพื่ อ นํ ามาใช้ ในการก่ อสร้ าง และ/หรื อ ซ่อมแซม
อาคาร และสิ่งปลูก สร้ างโครงการเซ็น ทรั ล พลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้ องตามสัญญาฉบับนี ้ ดังต่อไปนี ้
(1) เซ็นทรัลเชียงใหม่จะจัดให้ มีการดําเนินการให้ กองทุนรวมเป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วมและ
ระบุชื่อกองทุนรวมเป็ นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทําขึ ้นสําหรับอาคาร
และสิ่งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ แก่ ประกันความเสี่ยง
ภัยในทรัพย์สิน (All Risks Insurance) ประกันภัยเครื่ องจักร (Machinery Breakdown
Insurance) ประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก (Business Interruption Insurance) และ
ประกันภัยก่อการร้ าย (Terrorism Insurance) โดยคู่สญ
ั ญาตกลงจะรับผิดชอบร่ วมกัน
สําหรั บ เบี ย้ ประกัน ภัย ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ดังกล่ าว ซึ่งแบ่ งได้ ตามสัด ส่วนการ
ครอบครองพื ้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
ั ญาได้ ตกลงกันไว้
พอร์ ต และตามเกณฑ์อื่นที่คสู่ ญ
(2) ในกรณีที่อาคารที่เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ยังคงมีผลบังคับใช้ ได้
ต่อไปในส่วนเฉพาะอาคารที่เช่าที่ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ ประโยชน์
ได้ โดยให้ ถือว่าอาคารที่เช่าดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สินที่เช่ากันตามสัญญาฉบับนี ้ต่อไป
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หรื อ ถูก ทําลาย

ให้ “ค่ า สิน ไหมทดแทนพื น้ ฐาน” หมายถึง ค่าสิ น ไหมทดแทนจากการประกัน ภัย ซึ่งไม่
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) และ/หรื อการประกันภัยอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้เอาประกันภัยเพิ่มเติม
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนั ้นเองทั ้งสิ ้น
(1) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
ที่ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต รวมถึ งงาน
ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้ องตามสัญญาเช่างานระบบ ได้ รับความเสียหายทั ้งหมด
หรื ออย่างมีนัยสําคัญไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างนั ้นเพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงจะสร้ างอาคารและสิ่ง
ปลูก สร้ างขึ น้ ใหม่ ด้ ว ยค่ าใช้ จ่ า ยร่ ว มกัน ของคู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ าย ตามสัด ส่ ว นการ
ครอบครองพื น้ ที่ ในอาคารและสิ่ งปลูก สร้ างโครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชี ยงใหม่ แอร์
พอร์ ต ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย โดยเซ็นทรัลเชียงใหม่จะเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มีการ
ก่อสร้ างภายใต้ แบบแปลน แผนงาน และงบประมาณที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่วมกัน และ
จะต้ องทําการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นบั แต่เกิดความเสียหายดังกล่าว รวมถึง
จะร่ วมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาต
ต่อ หน่ วยงานราชการใด ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง (ถ้ ามี ) เพื่ อ ประโยชน์ ในการดํ าเนิ น การใด ๆ
ภายใต้ สัญ ญาฉบับ นี ้ โดยคู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายจะต้ อ งนํ า เงิน ที่ ได้ รับ จากค่าสิ น ไหม
ทดแทนพืน้ ฐานมาใช้ ในการดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว และให้ ถือว่าสิทธิ และหน้ าที่
ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับนี ้ยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ มีการก่อสร้ างอาคารและ
สิ่งปลูก สร้ างดังกล่าวขึน้ มาแทนที่ อาคารและสิ่งปลูก สร้ างโครงการเซ็น ทรัลพลาซา
เชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ต ตามสัญ ญาฉบับ นี ้ โดยคู่สัญ ญาจะจัด ให้ มี ก ารทํ าสัญ ญาเช่ า
ทรัพย์สินขึ ้นใหม่ (โดยให้ มีวนั ครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ
เช่นเดียวกับสัญญาฉบับนี ้) ทันทีที่การก่อสร้ างดังกล่าวแล้ วเสร็ จ (แต่ทั ้งนี ้กองทุนรวมจะ
ไม่มีภาระหน้ าที่ในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อกี แต่อย่างใด)
(2) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
ที่ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ได้ รับความ
เสียหายแต่เพียงบางส่วน ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้ อาคารและสิ่งปลูก
สร้ างบางส่ ว นเพื่ อ ประโยชน์ ในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ต่ อ ไปได้ กองทุน รวมและเซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่มีหน้ าที่ต้องซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างนันให้
้ คงเดิมตามความเสียหายที่
ั ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะที่เกิดความเสียหายดังกล่าว
เกิดขึ ้นจริ งในพื ้นที่ที่ค่สู ญ
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทน
พื ้นฐานที่กองทุนรวม และ/หรื อ เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่
กรณี
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น หรื อกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุน
(3) เว้ นแต่ค่สู ญ

ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 114

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จากแหล่งอื่นได้ ในกรณี ที่ค่าก่อสร้ างหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
การก่อสร้ าง และ/หรื อ การซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าว มีจํานวนเกินกว่า
เงิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทนพื น้ ฐานที่ คู่ สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายได้ รั บ คู่ สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายจะ
รับผิดชอบค่าก่อสร้ าง หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ใน
ขณะนัน้ (สําหรับกรณี ตามข้ อ (1)) หรื อตามพื ้นที่ที่คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองใน
ขณะที่ ได้ รับ ความเสี ยหายจริ ง (สําหรั บ กรณี ตามข้ อ (2)) แล้ วแต่ก รณี โดยเซ็น ทรัล
เชียงใหม่ตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวนที่กองทุนรวมจะต้ องรับผิดชอบดังกล่าวแทน
กองทุนรวมไปก่อน
สําหรับกรณี ที่อาคารและสิ่งปลูกสร้ างได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้ อ (2)
กองทุนรวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้ แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ภายใน 6 เดือน
นับแต่วนั ที่เปิ ดให้ บริ การพื ้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่ซ่อมแซมแล้ วเสร็ จ พร้ อมทั ้ง
ชดเชยค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้ นทุนในการกู้ยืมเงิน
(Cost of Borrowing) ของเซ็นทรัลเชียงใหม่ที่ได้ ใช้ เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
โดยคํานวณจากวันที่ได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่กองทุนรวมได้ ชําระเงิน
ให้ แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ทัง้ นี ้ เซ็นทรัลเชียงใหม่และกองทุนรวมจะร่ วมกันพิจารณาสรร
หาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สําหรับกรณีที่อาคารและสิ่งปลูกสร้ างได้ รับความเสียหายทั ้งหมดหรื ออย่างมีนยั สําคัญ
ตามข้ อ (1) กองทุนรวมมีสิทธิ เลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชําระคืน
เงินทดรองจ่ายภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่เปิ ดให้ บริการพื ้นที่ในอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างที่
สร้ างหรื อซ่อมแซมขึ ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนีแ้ ล้ ว
เสร็จ พร้ อมทั ้งชดเชยค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดียวกับที่
ระบุในวรรคก่อน หรื อ (ข) การยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ของกองทุนรวม
โดยที่กองทุนรวมไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ เซ็นทรัลเชียงใหม่อีก โดยในหลักการให้
สัดส่วนใหม่ของการครอบครองพื ้นที่ของกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหม่เป็ นไปตาม
จํานวนค่าก่อสร้ างและค่าใช้ จ่ายทังหมดตามที
้
่คสู่ ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายได้ ชําระไปหรื อตกลง
ว่าจะชําระในการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมขึ ้นใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
อนึง่ ก่อนการใช้ สิทธิในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ น กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอ
การดําเนินการดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิ
ก่อน ทัง้ นี ้ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ เปิ ดให้ บ ริ การพืน้ ที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่
สร้ างหรื อซ่อมแซมขึ ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี ้ ทั ้งนี ้
หากพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ วกองทุนรวมยินยอมลดสัดส่วนการครอบครอง
พื ้นที่ของกองทุนรวมตามข้ อ (ข) ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามที่เห็นสมควรแก่กรณี
การโอนสิท ธิก ารเช่ า
และการให้ เ ช่ า

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
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ปิ่ นเกล้ า
เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุ
แห่ งการเลิก สัญญา

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า ยกเว้ นเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิก
กองทุนรวมโดยที่กองทุนรวมมิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อ ปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/
หรื อ กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ ไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ และ/
หรื อไม่ใช่ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม
และ/หรื อ บุ ค คลใด ๆ ที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ป็ นผู้ บริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน และกองทุน รวมได้ แ จ้ งให้ เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ ท ราบถึ งการเลิ ก
กองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ ว โดยที่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายมีหน้ าที่ร่วมกันและได้
ใช้ ค วามพยายามอย่ า งเต็ ม ที่ ร่ ว มกั น เพื่ อ ไม่ ให้ สัญ ญาฉบับ นี ร้ ะงับ โดยผลจากการ
เปลี่ ยนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสั่งของหน่วยงานใด ๆ ของรั ฐ เท่าที่ ไม่ ขัดต่อ
กฎหมายหรื อคําสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บังคับอยู่ในขณะนัน้ เช่น การ
จัดตัง้ หรื อจัดหาบุคคลใด ๆ มารั บโอนสิทธิ และหน้ าที่ ที่กองทุนรวมมี อยู่ตามสัญ ญา
ฉบับนี ้แล้ วก็ตาม5

ผลของการผิด นัด หรื อ มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ผลอัน เกิด จากเหตุ
ปิ่ นเกล้ า ยกเว้ นเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
แห่ งการเลิก สัญญา
(1) ในกรณี ที่ เซ็ นทรั ล เชี ย งใหม่ จ งใจฝ่ าฝื น หรื อจงใจไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงที่ ระบุ ไว้ ใน
สัญญานี ้ หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้
ได้ ทัน ที และเซ็น ทรั ล เชี ย งใหม่ จ ะต้ อ งชํ า ระคื น ค่ าเช่ าทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า คงเหลื อ ให้ แ ก่
กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด
ที่ เซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ ได้ รั บ ไว้ ในนามกองทุ น รวม ให้ แก่ ก องทุน รวมตามสัด ส่ ว นของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทุนรวมไม่สามารถใช้
ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ ไม่ตดั
สิทธิของกองทุนรวมในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจาก
การที่มีเหตุผิดนัดเกิ ดขึ ้นนัน้ เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ดังกล่าวเกิ ดจาก
การที่กองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี ้
เว้ นแต่ในกรณีที่กองทุนรวมยังสามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
ได้ เซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่กองทุนรวม และกองทุนรวมจะ

5

หมายเหตุ: กองทุนรวมได้ รับความยินยอมจากเซ็นทรัลเชียงใหม่ ในการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนีใ้ ห้ แก่กองทรัสต์แล้ วเมื่อเดือน
ตุลาคม 2560 โดยจะไม่ให้ ถือว่าการที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคาํ สัง่ ให้ เลิกกองทุนรวมเนื่องจากการแปลงสภาพเป็ นเหตุผิดนัดตามสัญญาฉบับนี ้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ไม่ใช้ สิทธิ เรี ยกร้ องค่าขาดประโยชน์ จากการที่ กองทุนรวมไม่สามารถใช้ ป ระโยชน์ ซึ่ง
ทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อ
ภาระหนี ส้ ิ น อื่ น ใดกั บ บุ ค คลใด ๆ และถู ก ศาลสั่ ง พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อ ถู ก ศาลสั่ ง ให้
ล้ ม ละลาย หรื ออยู่ในขัน้ ตอนการเลิก บริ ษั ท การชําระบัญ ชี หรื อศาลมี คําสั่งให้ ฟื้นฟู
กิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที และในกรณีที่กองทุนรวม
ใช้ สิทธิดงั กล่าว เซ็นทรัลเชียงใหม่จะต้ องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ ให้ แก่กองทุนรวมตาม
สัด ส่ ว นของระยะเวลาการเช่ าที่ เหลื อ อยู่ และเงิน หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ เซ็ น ทรั ล
เชียงใหม่ได้ รับไว้ ในนามกองทุนรวม ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
เช่ า ที่ เหลื อ อยู่ ค่ า ขาดประโยชน์ จ ากการที่ ก องทุ น รวมไม่ ส ามารถใช้ ประโยชน์ ซึ่ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ได้ ต ามระยะเวลาที่ กํ าหนดไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี ้ ทัง้ นี ้ ไม่ ตัด สิ ท ธิ ของ
กองทุนรวมในการเรียกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุ
ผิดนัดเกิดขึ ้นนัน้ เว้ นแต่เหตุผิดนัดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ดงั กล่าวเกิดจากการที่กองทุน
รวมไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี ้
(3) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขต
สงวน หรื อเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
สิ ้นสุดลงหรื อไม่ โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าวว่ามี
นัยสําคัญเพียงใด ซึ่งในกรณี ที่กองทุนรวมเห็นควรให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง เซ็นทรัล
เชียงใหม่จะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์ สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่น
ใดที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ได้ รับไว้ แทนกองทุนรวม (ถ้ ามี) ให้ แก่กองทุนรวมตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(4.2)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาเช่ างานระบบโครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

เซ็นทรัลเชียงใหม่

ผู้เ ช่ า

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรั บอากาศ
และระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ ้าเสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตั ้งและ
ใช้ งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต รวมทั ้งสิทธิ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี)

ระยะเวลาการเช่ า

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญ เช่นเดียวกับสัญ ญาเช่าที่ดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ค่ าเช่ า

กองทุนรวมได้ ชําระค่าเช่าทั ้งจํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
เช่าที่ดินและอาคาร

การส่ งมอบสิท ธิ
ครอบครอง

คู่สญ
ั ญาตกลงให้ สิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลเป็ นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าอย่างสมบูรณ์ ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร และได้ มีการชําระราคาตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี ้แล้ ว

การส่ งมอบสิท ธิต าม มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
สัญญาบริก ารและการ ปิ่ นเกล้ า ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็ นเซ็นทรัลเชียงใหม่
รั บ ภาระค่ าใช้ จ่ าย
เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุ
แห่ งการเลิก สัญญา

มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็ นเซ็นทรัลเชียงใหม่

ผลของการผิด นัด หรื อ มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
ผลอัน เกิด จากเหตุ
ปิ่ นเกล้ า ยกเว้ นคูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็ นเซ็นทรัลเชียงใหม่
แห่ งการเลิก สัญญา
(4.3)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาซือ้ ขายทรั พ ย์ ส ิน โครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต

ผู้ข าย

เซ็นทรัลเชียงใหม่

ผู้ซ อื ้

กองทุนรวม

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้ ขาย

อุปกรณ์ ตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทั ้งที่ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุ
้ ปกรณ์
อื่นใดที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ บริ การ
อาคารศูนย์การค้ า ซึ่งตั ้ง และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื ้นที่ของอาคาร
ศูนย์ การค้ า หรื อบนพื ้นผิวของตัวอาคารศูนย์ การค้ า และ/หรื อบริ เวณภายในพื ้นที่เช่าของผู้
เช่ าพื น้ ที่ ในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า ซึ่งเซ็ นทรั ล เชี ย งใหม่ เป็ น ผู้มี ก รรมสิ ท ธิ์ รวมทัง้ สิ ท ธิ ใด ๆ ที่
เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะ
เป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

เงื่อ นไขภายหลังการ
จําหน่ ายทรัพ ย์ ส นิ ที่
ซือ้ ขาย

(1) กองทุนรวมตกลงให้ สิทธิ แก่เซ็นทรัลเชียงใหม่ ลูกค้ า คู่สัญ ญาของเซ็นทรัลเชียงใหม่
และผู้เช่าพื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ ารายอื่นที่มิได้ เช่าพื ้นที่ภายในอาคารศูนย์การค้ าจาก
กองทุนรวมใช้ ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ สินตามปกติธุรกิ จ ตามภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อน หรื อ
ตามที่ คู่ สั ญ ญาได้ ตกลงกั น ไว้ โดยกองทุ น รวมและเซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ จ ะร่ ว มกั น
รับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สินร่วมกันตามที่จะได้ ตกลงกันต่อไป
(2) ในกรณีที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินและอาคารศูนย์การค้ าสิ ้นสุดลง กองทุนรวมตกลงจะจําหน่าย
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 118
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ทรั พ ย์ สิ น ที่ ซื อ้ ขายกัน ตามสัญ ญาฉบับ นี ห้ รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่น ใดที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ใน
ลัก ษณะเดี ย วกัน ให้ แก่ เซ็น ทรั ล เชี ย งใหม่ และเซ็ น ทรั ล เชี ย งใหม่ ต กลงซือ้ ทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าวจากกองทุนรวม ตามสภาพของทรัพย์สินที่มีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนั ้น ใน
ราคาตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้ วยค่าเสื่อมราคาที่คิดตามระยะเวลา 5 ปี หรื อ
ตามราคาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
(4.4)

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาก่ อ ตัง้ สิท ธิแ ละการกระทําการโครงการเซ็น ทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต

คู่ส ัญญา

เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวม

การใช้ ช่ อื และ/หรื อ
มีเงื่อนไขที่เป็ นสาระสําคัญเช่นเดียวกับสัญญาก่อตั ้งสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัล
เครื่อ งหมายการค้ า
พลาซา ปิ่ นเกล้ า
และ/หรือ เครื่อ งหมาย
บริก าร
การดํารงอัต ราส่ วน
การถือ หุ้น

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะดํารงอัตราส่วนการถือหุ้นในเซ็นทรัลเชียงใหม่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 75
ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของเซ็นทรัลเชียงใหม่ไว้ ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาเกี่ยวกับ
การลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ยังมีผลใช้ บงั คับ

2.9

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1

2.9.1

รายการของสัญญาต่ าง ๆ ที่ก องทรัส ต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาที่เ กี่ยวกับ ทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุน
เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1

กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยการ (1) เช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
บางส่วนในศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บี ช และโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ซึ่งได้ แก่ อาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน)
อาคารโรงแรม (ทังหมด)
้
และพื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (2) เช่างานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับ
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา (3) ซื ้อทรัพย์ สินที่เป็ นอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการใช้
ประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ ทั ้งที่ติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรากับอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา นอกจากนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในพื ้นที่ อาคารบางส่วนของศูนย์ การค้ า
้ ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดยการเช่าช่วงพื ้นที่จากซีพีเอ็นพัทยา ซึ่งเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า ทังนี
เข้ าทําสัญญาต่าง ๆ ที่สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน)

(2)

สรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่อาคาร

(3)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่างานระบบ

(4)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 119
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(5)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาก่อตั ้งสิทธิและการกระทําการ

(6)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ

(7)

สรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์

2.9.2

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาที่เ กี่ยวกับ ทรั พ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1

(1)

สรุ ป สาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าอาคาร (บางส่ ว น)

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

บริษัท ซีพเี อ็น พัทยา จํากัด (“ซีพ เี อ็น พัท ยา”)

ผู้เ ช่ า

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัส ต์ ”)

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

อาคารและสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน
พัท ยา ตัง้ อยู่เลขที่ 333/99 หมู่ที่ 9 ถนนพัท ยาสาย 1 ตํ าบลหนองปรื อ อํ าเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี และเลขที่ 333/101 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละ
มุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้ วย อาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) และพื ้นที่จอดรถยนต์ภายใน
อาคารตามสัดส่วนพื ้นที่ของอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) ซึง่ คิดเป็ นพื ้นที่ที่จะลงทุนประมาณ
65,268 ตารางเมตร และอาคารโรงแรม (ทั ้งหมด) และพื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคารตาม
สัดส่วนพื ้นที่ของอาคารโรงแรม (ทั ้งหมด) ซึ่งคิดเป็ นพื ้นที่ที่จะลงทุนประมาณ 49,686 ตาราง
เมตร
อนึ่ง ทรัพย์สินที่เช่านี ้ไม่รวม (1) พื ้นที่ในส่วนที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ที่ได้ มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพื ้นที่ที่อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุ งหรื อมีแผนที่จะปรับปรุ งในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
(2) พื ้นที่จอดรถยนต์ในส่วนที่เป็ นไปตามสิทธิของซีพเี อ็นพัทยา
ทั ้งนี ้ ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 15
โฉนด ซึ่งแบ่งเป็ น (1) สิทธิการเช่าที่ดินจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ่งเป็ น
เจ้ าของที่ ดิ น จํ า นวน 8 โฉนด ได้ แ ก่ โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 76497, 76498, 111719, 111720,
111721, 111722, 111723 และ 111724 รวมเนื ้อที่ดินประมาณ 14 ไร่ 2 งาน 84.70 ตาราง
วา ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างซีพีเอ็นพัทยา (ผู้ให้ เช่า) และบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม
2 จํากัด (เจ้ าของที่ดิน) จํานวน 1 ฉบับ มีกําหนด 30 ปี ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 สิ ้นสุดลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581 และ (2) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม
2 จํากัด ซึ่งเป็ นผู้เช่าที่ดินจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็ นผู้ทรงสิทธิเก็บกิน จํานวน 7 โฉนด ได้ แก่
โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 1107, 114438, 114439, 114440, 114441, 114442 และ 114443 รวม
เนื ้อที่ดินประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตามสัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 จํากัด (ผู้ให้ เช่า) และ ซีพีเอ็นพัทยา (ผู้เช่า) จํานวน 3 ฉบับ มีกําหนด 30 ปี
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 120
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ลงวัน ที่ 10 มกราคม 2550 สิ น้ สุดลงวัน ที่ 28 กุม ภาพัน ธ์ 2581 และตามสัญ ญาเช่ าที่ ดิ น
ระหว่าง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด กับผู้ทรงสิทธิ เก็บกิน (ผู้ให้ เช่า) จํานวน 3
ฉบับ มีกําหนด 30 ปี ลงวันที่ 2 กันยายน 2548 สิ ้นสุดลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581 (รวมเรี ยก
ทัง้ หมดว่า “สั ญ ญาเช่ า หลั ก ”) ซึ่งที่ ดิ น ดัง กล่าวเป็ นที่ ตัง้ ของอาคารและสิ่ งปลูก สร้ างใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนสิทธิ เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ โดย
สิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2580

สิท ธิใ นการปฏิเ สธ
ก่ อ นของกองทรัส ต์
(Right of First
Refusal) สําหรั บ การ
ต่ อ อายุส ัญญาเช่ า

ในกรณี ที่ ซี พี เอ็ น พั ท ยาได้ ดํ า เนิ น การต่ อ อายุสัญ ญาเช่ า หลัก กับ บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา
พระราม 2 จํากัด ในฐานะเจ้ าของที่ดิน และ/หรื อผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินที่เกี่ยวข้ อง แล้ วเสร็ จ
ซีพีเอ็นพัทยายินยอมให้ สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ในการ
ต่ออายุสญ
ั ญาฉบับนี ้ต่อไป โดยซีพีเอ็นพัทยาตกลงที่จะแจ้ งเงื่อนไขและราคาในการต่ออายุ
สัญญาฉบับนี ้ให้ กองทรัสต์ทราบอย่างน้ อย 12 เดือนล่วงหน้ าก่อนวันครบกําหนดระยะเวลา
ั ญาจะได้ ตกลงกัน และหาก
การเช่าตามสัญ ญาเช่าฉบับนีห้ รื อระยะเวลาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
กองทรัสต์ประสงค์จะใช้ สิทธิในการเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป กองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ซีพีเอ็น
พัทยาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 6 เดือนนับแต่กองทรัสต์ได้ รับแจ้ งจากซีพีเอ็นพัทยา
ดังกล่าวข้ างต้ น หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงกัน ทั ้งนี ้ หากกองทรัสต์ตอบ
ปฏิเสธที่จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไป หรื อไม่ได้ แจ้ งความประสงค์ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าให้ ซี
พีเอ็นพัทยาทราบภายในระยะเวลา ดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาสามารถจะนําทรัพย์สินที่เช่าไป
จําหน่าย จ่าย โอน หรื อให้ เช่า แก่บุคคลอื่นต่อไปได้ แต่ทัง้ นี ้ ข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่เสนอ
ให้ แก่บุคคลอื่นใดจะต้ องเป็ นข้ อเสนอที่ไม่ดีกว่าข้ อเสนอที่ซีพีเอ็นพัทยาเสนอให้ แก่กองทรัสต์
อนึ่ง หากกองทรัสต์ได้ บอกกล่าวแสดงความประสงค์ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าแล้ ว คู่สญ
ั ญา
ทั ้งสองฝ่ ายตกลงเจรจาเกี่ยวกับข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับนี ้ต่อไป

ค่ าเช่ า

กองทรั ส ต์ ต กลงชํ าระค่ าเช่ าทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าเป็ น เงิ น จํ านวน 6,314 ล้ านบาท โดยชํ าระทัง้
จํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้

หน้ าที่ข องกองทรั ส ต์

(1) กองทรัสต์ตกลงจะบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์สินที่เช่าหรื อกระทําการใด ๆ
ทั ง้ ปวง เพื่ อ ให้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า อยู่ ใ นสภาพที่ ดี หรื อ เหมาะสมแก่ ก ารใช้ งานตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ดั ง ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญานี ต้ ลอดระยะเวลาการเช่ า ด้ วยค่ า ใช้ จ่ า ยของ
กองทรั สต์ ทัง้ นี ้ เว้ น แต่การบํ ารุ งรั กษา ซ่อมแซม และปรั บ ปรุ งทรัพ ย์ สิน ที่ เช่าในส่วน
โรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อกระทําการใด ๆ ทังปวงที
้
่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการดังกล่าว
บนทรัพย์สินที่เช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยาซึ่งควรจะทําหรื อได้ ทําแล้ วตามแผนการ
ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยาโดยผู้ให้ เช่าก่อนวันจดทะเบียนสิทธิ
การเช่า ซีพีเอ็นพัทยาตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นดังกล่าวทั ้งสิ ้น
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(2) เมื่ อจะต้ องมีการเปลี่ ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่ มเติมทรัพ ย์ สินที่เช่า ตามแผนการ
ดําเนินการที่ได้ รับอนุมตั ิโดยกองทรัสต์ ซีพีเอ็นพัทยาจะดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยน
แทน หรื อเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของซีพีเอ็นพัทยา โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินที่
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยาเพิ่มมูลค่าสิทธิการเช่าหากซีพีเอ็นพัทยาได้
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมทรัพย์ สินที่เช่าแล้ วเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมูลค่าสิทธิ การเช่าส่วนที่เพิ่มดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
สัดส่วนความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในทรัพย์สินที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อ
เพิ่มเติมดังกล่าว
(3) กองทรัสต์จะไม่ทําการก่อสร้ างสิ่งปลูกสร้ างหรื อส่วนควบใด ๆ ในทรัพย์สินที่เช่า และจะ
ไม่ทําการแก้ ไขดัดแปลงส่วนใด ๆ ของทรัพย์ สินที่เช่าอันเป็ นการทําให้ ทรัพย์ สินที่ เช่า
ได้ รับความเสียหาย หรื อเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ของทรัพย์ สินที่เช่า เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นหนังสือจากซีพีเอ็นพัทยา ทังนี
้ ้ ซีพีเอ็นพัทยาจะพิจารณาการ
ให้ ความยินยอมดังกล่าวอย่างไม่ชักช้ า และจะไม่ปฏิเสธการให้ ความยินยอมโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ทั ้งนี ้ ส่วนก่อสร้ าง ต่อเติม แก้ ไข ดัดแปลง และสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าวให้
ถือเป็ นส่วนควบกับทรัพย์สินที่เช่า
(4) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึง
ลูกค้ าและคู่สัญ ญาของซีพี เอ็นพัทยา และผู้เช่ าพื น้ ที่รายอื่นในส่วนที่ กองทรัส ต์ ไม่ได้
ลงทุนใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าซึ่ง
เป็ นทรัพย์สินที่เช่าของกองทรัสต์ เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์จะลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพืน้ ที่
เพื่อใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการ
ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ ทั ้งนี ้
เว้ นแต่ในกรณี ที่การใช้ ประโยชน์ ของบุคคลดังกล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายหรื อภาระ
ค่าใช้ จ่ายแก่กองทรัสต์ ซีพีเอ็นพัทยาตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว และ
ในการจัด เก็ บ ผลประโยชน์ ตอบแทนจากการใช้ บ ริ ก ารที่ จอดรถ คู่สัญ ญาตกลงที่ จ ะ
ร่วมกันแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องตามสัดส่วนรายได้
(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้ บริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒ นา จํ ากัด (มหาชน) (“เซ็น ทรั ล พั ฒ นา”) และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒ นา
เสนอชื่อให้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์แทน ใช้ งานระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช อาทิ งานระบบ
ไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ป โภค ระบบโทรศั พ ท์ ลิ ฟ ท์ บั น ไดเลื่ อ น ระบบปรั บ อากาศ
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํา้ เสีย สําหรับการให้ บ ริ การแก่ ผ้ ูเช่าพื น้ ที่ที่ได้ มีการ
ชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ที่มิใช่ผ้ เู ช่า
พื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ รวมถึงลูกค้ า คู่สญ
ั ญา และผู้เช่าพื ้นที่รายอื่นที่
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เป็ นผู้เช่ าพื น้ ที่ ในส่วนที่ ยังอยู่ภายใต้ สิทธิ ครอบครองของซีพีเอ็นพัทยา เพื่ อใช้ ในการ
ประกอบกิ จการของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่ทัง้ นี ้ ซี พีเอ็นพัท ยาและกองทรัสต์ จ ะ
ร่ วมกันรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ เนื่องจากการซ่อมแซมหรื อดูแลรักษางานระบบ
สาธารณูปโภคดังกล่าว โดยคํานวณตามอัตราส่วนการครอบครองพื ้นที่ของคู่สญ
ั ญาแต่
ละฝ่ าย
(6) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา
และ/หรื อ บุ ค คลใด ๆ ที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ป็ นผู้ บริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ แ ทน ใช้ พื น้ ที่ ในทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า เพื่ อ ติ ด ตัง้ สื่ อ โฆษณา
รวมทั ้งอุปกรณ์ และเสาสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์ เน็ต และสัญญาณสื่อสาร
ใด ๆ โดยไม่ มี ค่า ตอบแทน โดยถื อ ประโยชน์ ข องการดํ า เนิ น กิ จ การของศูน ย์ ก ารค้ า
เซ็น ทรัล เฟสติวัล พัทยา บี ช เป็ นสํ าคัญ ทัง้ นี ้ ซีพีเอ็นพัท ยาจะเป็ นผู้รับ รั บ ผิ ดชอบใน
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงในกรณีที่การใช้ ประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวก่อให้ เกิด
ความเสีย หายหรื อภาระค่าใช้ จ่ายแก่ กองทรั สต์ ซี พี เอ็น พัทยาตกลงจะรั บ ผิ ดชอบใน
ความเสียหายดังกล่าว
ห น้ า ที่ ข อ ง ซี พี เ อ็ น (1) หากมีผลประโยชน์ ใด ๆ (ซึ่งไม่รวมถึงเงินประกันการเช่าที่เกิ ดขึน้ จากทรัพย์ สินที่เช่า)
พัท ยา
ได้ แก่ ค่าเช่าพื ้นที่ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า ค่าบริ การสาธารณูป โภค รายได้ รับล่วงหน้ าหรื อ
รายได้ อื่นใด (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ควรจะได้ รับและซีพีเอ็นพัทยาได้ รับ
ไว้ ล่วงหน้ า ทัง้ ก่ อ นและในวัน จดทะเบี ย นสิ ทธิ ก ารเช่ า จากผู้เช่าพื น้ ที่ และ/หรื อผู้พัก
อาศัย (ถ้ ามี) ซีพีเอ็นพัทยาจะแจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
ให้ แก่กองทรัสต์ หรื อบุคคลที่กองทรัสต์กําหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายใน 14
วันนับจากวันจดทะเบียน หรื อในกรณีที่ซีพเี อ็นพัทยาได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลัง
จากวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าอีก ซีพีเอ็นพัทยาจะส่งมอบผลประโยชน์ ดงั กล่าวให้ แก่
กองทรัสต์หรื อบุคคลที่กองทรัสต์กําหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ภายในวันที่ 9 ของ
เดือนถัดไป
(2) สําหรับเงินประกันการเช่าที่กองทรัสต์ควรจะได้ รับและซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ล่วงหน้ า ทั ้ง
ก่อนและในวันจดทะเบี ยนสิทธิ การเช่ าจากผู้เช่าพื น้ ที่ และผู้พักอาศัย (ถ้ ามี ) ซีพีเอ็น
พัท ยาจะส่ ง มอบเงิ น ประกัน การเช่ า ดัง กล่ า วไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อยละ 80 ของจํ า นวนเงิ น
ประกันการเช่าที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับ ณ วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า ให้ แก่กองทรัสต์ หรื อ
บุคคลที่กองทรัสต์กําหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่า
และสําหรับเงินประกันการเช่าส่วนที่เหลือ ซีพีเอ็นพัทยาจะส่งมอบให้ แก่กองทรัสต์ หรื อ
บุค คลที่ ก องทรั ส ต์ กํ า หนดเพื่ อประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ภายใน 30 วัน นับ จากวัน จด
ั ญาจะได้ ตกลงกัน นอกจากนี ้ หากซีพี
ทะเบียนสิทธิการเช่า หรื อระยะเวลาอื่นใดที่ค่สู ญ
เอ็นพัทยาได้ รับเงินประกันการเช่าสําหรับทรัพย์สินที่เช่าภายหลังจากวันจดทะเบียนอีก
ซี พี เอ็ น พั ท ยาจะส่ ง มอบเงิ น ประกั น การเช่ า ดัง กล่ า วให้ แก่ ก องทรั ส ต์ หรื อ บุ ค คลที่
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กองทรัสต์กําหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ภายในวันที่ 9 ของเดือนถัดไป
(3) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญ ญาฉบับนี ้ ซีพีเอ็นพัทยายินยอมให้ กองทรัสต์ รวมถึง
ลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของกองทรัสต์ รวมถึงผู้เช่าพื ้นที่ในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
ซึ่งเป็ นส่วนที่กองทรัสต์ลงทุน ผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินจากกองทรัสต์หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์ สิน
รายใหม่ และผู้พกั อาศัยในโรงแรมฮิลตัน พัทยา สามารถใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ที่กองทรัสต์
ไม่ได้ เข้ าลงทุนแต่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินที่เช่าได้ อาทิเช่น พื ้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และ
ถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์ และทางเข้ าออกของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยให้ ถือเป็ นพื ้นที่เพื่อใช้ ประโยชน์ร่วมกัน (ได้ ตามปกติทว่ั ไป
ของธุรกิจศูนย์การค้ า) โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของ
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นสําคัญ ทั ้งนี ้ เว้ น
แต่ ในกรณี ที่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องบุค คลดัง กล่ า วก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายหรื อ ภาระ
ค่าใช้ จา่ ยแก่ซีพีเอ็นพัทยา กองทรัสต์ตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว
ทังนี
้ ้ “ผู้เ ช่ าช่ ว งทรั พ ย์ ส ิน จากกองทรั ส ต์ ” หมายถึง บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนา ซึง่ มี
ฐานะเป็ น ผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินที่เช่าในส่วนโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ภายใต้ สัญ ญาเช่าช่วง
อาคารระหว่างกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์
สิท ธิใ นการปฏิเ สธ
ก่ อ นของกองทรัส ต์
(Right of First
Refusal) สําหรั บ พืน้ ที่
ที่ก องทรั ส ต์ ไ ม่ ไ ด้
ลงทุน

บรรดาพื น้ ที่ ใด ๆ ภายในบริ เวณศูนย์ ก ารค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บี ช ที่ ไม่ได้ รวมอยู่ใน
ทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้และพื ้นที่ดงั กล่าวยังเป็ นกรรมสิทธิ์ของซีพีเอ็นพัทยา หาก
ซีพีเอ็นพัทยาประสงค์ให้ เช่าพื ้นที่ดงั กล่าวแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ในลักษณะที่เป็ นการเช่า
พื ้นที่ขนาดใหญ่เพื่อประกอบกิจการประเภทค้ าปลีก (Shopping Center) เพื่อให้ เช่าพื ้นที่แก่
ผู้เช่ารายย่อยต่อไป อันมี ลักษณะคล้ ายคลึงกับการจัดหาประโยชน์ ของกองทรัสต์ ซีพีเอ็น
พัทยาตกลงให้ สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ในการเช่าพื ้นที่
ดังกล่าว โดยซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องบอกกล่าวให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้
กองทรัสต์พิจารณาลงทุนก่อน และหากกองทรัสต์ประสงค์ที่จะเช่าพื ้นที่ดงั กล่าวจากซีพีเอ็น
พัทยา กองทรัสต์จะต้ องแสดงความจํานงในการลงทุนต่อซีพีเอ็นพัทยาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ภายใน 6 เดือน และจะดําเนินการจดทะเบียนให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจาก
วันที่ได้ แจ้ งความจํานงในการลงทุนแก่ซีพีเอ็นพัทยา โดยบรรดาค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียม
ใด ๆ (ยกเว้ นภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุค คลของซี พี เอ็น พัท ยา) ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การจดทะเบี ยนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งค่าประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้ เป็ นภาระของกองทรัสต์ทั ้งสิ ้น แต่
หากกองทรั ส ต์ ต อบปฏิ เสธหรื อ ไม่ ได้ แ จ้ ง ความจํ า นงภายในระยะเวลาดัง กล่ าว ซี พี เอ็ น
สามารถให้ เช่ าพื น้ ที่ ดังกล่าวแก่ บุคคลภายนอกได้ แต่ทัง้ นี ้ ข้ อกํ าหนดและเงื่อนไขที่ เสนอ
ให้ แก่ บุ ค คลดัง กล่ า วจะต้ อ งเป็ นข้ อ เสนอที่ ไม่ ดี ก ว่ าข้ อ เสนอที่ ซี พี เอ็ น พั ท ยาเสนอให้ แก่
กองทรัสต์
อนึ่ง ก่อนการใช้ สิทธิดงั กล่าวข้ างต้ น กองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะเสนอการดําเนินการดังกล่าว
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เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พจิ ารณาอนุมตั กิ ่อน
การประกัน ภัย

คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้ ดําเนินการเกี่ ยวกับการประกันภัยและการใช้ เงิน ที่ได้ รับเป็ น
ค่าสิ น ไหมทดแทนจากบริ ษั ท ประกัน ภัย เพื่ อ นํ ามาใช้ ในการก่ อ สร้ าง และ/หรื อ ซ่อ มแซม
อาคาร และสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้ องตามสัญญาฉบับนี ้ ดังต่อไปนี ้
(1) ซีพีเอ็นพัทยาจะจัดให้ มีการดําเนินการให้ กองทรัสต์เป็ นผู้เอาประกันภัยร่ วมและระบุชื่อ
กองทรัสต์ เป็ นผู้รับ ประโยชน์ ในกรมธรรม์ ประกันภัยที่ จัดทํ าขึ ้นสําหรับ อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวลั พัทยา บี ช และโรงแรมฮิลตัน พัท ยา สําหรั บ
ระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ
สั ญ ญาฉบั บ นี ้ ซึ่ ง ได้ แก่ ประกั น ความเสี่ ย งภั ย ในทรั พ ย์ สิ น (Property All Risks
Insurance) ป ร ะ กั น ภั ย เค รื่ อ ง จั ก ร (Machinery Breakdown Insurance) แ ล ะ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) รวมทัง้ ประกันภัยก่อ
การร้ าย (Political Violence Insurance) ซึ่งปั จจุบันมีซีพีเอ็นพัทยาและบริ ษัทในเครื อ
เซ็นทรัลพัฒนาเป็ นผู้เอาประกันภัย โดยทําไว้ กับผู้รับประกันภัยที่มีอยู่ ณ ปั จจุบัน ซึ่ง
วงเงิ น ประกั น ความเสี่ ย งภั ย ในทรั พ ย์ สิ น (Property All Risks Insurance) ต้ อง
ครอบคลุมมูลค่าของทรัพย์สินทั ้งหมด (รวมฐานรากของอาคาร) ตามวิธีต้นทุนทดแทน
ใหม่ก่อนหักค่าเสื่อมราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมูลค่าที่ดิน) โดยให้ มี
ผลเป็ นการเปลี่ ย นแปลงในวัน จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ทัง้ นี ้ กองทรั ส ต์ ต กลงที่ จ ะ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องจากการโอนสิทธิ
ตามกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่าว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงจะรับผิดชอบร่ วมกันสําหรับเบี ้ย
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ซึ่งแบ่งได้ ตามสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่
ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน
พัทยา และตามเกณฑ์อื่นที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันไว้
(2) ในกรณี ที่ทรัพย์ สินที่เช่าเกิดความเสียหายบางส่วน ให้ สัญญาฉบับนีย้ ังคงมีผลบังคับ
ใช้ ได้ ต่อไปในส่วนเฉพาะทรั พย์ สินที่เช่าที่ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์สินที่เช่ากันตามสัญญา
ฉบับนี ้ต่อไป

ทรั พ ย์ ส ิน ที่เ ช่ าเสียหาย ให้ “ค่ าสิ น ไหมทดแทนพื น้ ฐาน” หมายถึง ค่าสิน ไหมทดแทนจากการประกัน ภัย ซึ่งไม่
หรื อ ถูก ทําลาย
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนซึง่ ได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
Insurance) และ/หรื อการประกันภัยอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้เอาประกันภัยเพิ่มเติม
้
้งสิ ้น
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันเองทั
(1) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
ที่ อาคารและสิ่ง ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บี ช รวมถึ งงานระบบ
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สาธารณูปโภคที่เกี่ ยวข้ องตามสัญ ญาเช่างานระบบ ได้ รับความเสียหายทัง้ หมดหรื อ
อย่างมี นัยสําคัญ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ จนทําให้ กองทรัสต์ไม่อาจใช้ อาคารและสิ่งปลูก
สร้ างนั ้นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงจะสร้ าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ในส่วนที่ได้ รับ ความ
เสียหายขึ ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนีด้ ้ วยค่าใช้ จ่าย
ร่ วมกันของคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย ตามสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ในอาคารและสิ่งปลูก
สร้ างในศูนย์ ก ารค้ าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บี ช ณ เวลาที่เกิ ดความเสี ยหาย เพื่อ ให้
อาคารและสิง่ ปลูกสร้ างกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะได้ รับความเสียหาย
ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
ที่อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมถึงงานระบบสาธารณูป โภคที่
เกี่ยวข้ องตามสัญญาเช่างานระบบ ได้ รับความเสียหายทังหมดหรื
้
ออย่างมีนยั สําคัญไม่
ว่าด้ วยเหตุใด ๆ จนทําให้ กองทรัสต์ไม่อาจใช้ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างนันเพื
้ ่อประโยชน์
ในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ต่อ ไปได้ กองทรั ส ต์ ต กลงจะทํ าการซ่ อ มแซม และ/หรื อ ก่ อ สร้ าง
อาคารและสิ่ งปลูก สร้ างในโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ในส่ ว นที่ ได้ รับ ความเสี ย หายเพื่ อ
ทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี ้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์เอง
ทั ้งนี ้ ซีพีเอ็นพัทยาจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดให้ มีการก่อสร้ างภายใต้ แบบแปลน แผนงาน
และงบประมาณที่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกัน และจะต้ องทําการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 3 ปี นบั แต่เกิดความเสียหายดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาจะร่วมกับกองทรัสต์ในการ
ดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการใด ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง (ถ้ ามี ) เพื่ อ ประโยชน์ ในการดํ า เนิ น การใด ๆ ภายใต้ สัญ ญาฉบับ นี ้ โดย
คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายจะต้ องนําเงินที่ได้ รับจากค่าสินไหมทดแทนพืน้ ฐานมาใช้ ในการ
ดําเนินการก่อสร้ างดังกล่าว และให้ ถือว่าสิทธิและหน้ าที่ของคู่สญ
ั ญาตามสัญญาฉบับ
นี ย้ ังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะได้ มีการก่อสร้ างอาคารและสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าวขึน้ มา
แทนที่อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ตามสัญ ญาฉบับนี ้ โดยคู่สัญ ญาจะจัดให้ มีการทําสัญ ญาเช่าทรั พย์สินขึน้
ั ญาเช่า ข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
ใหม่ (โดยให้ มีวนั ครบกําหนดอายุสญ
สัญ ญาฉบั บ นี )้ ทั น ที ที่ ก ารก่ อ สร้ างดั ง กล่ า วแล้ วเสร็ จ (แต่ ทั ง้ นี ก้ องทรั ส ต์ จ ะไม่ มี
ภาระหน้ าที่ในการชําระค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับใหม่อีกแต่อย่างใด)
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
(2) ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ที่ อาคารและสิ่ง ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล พัทยา บี ช รวมถึ งงานระบบ
สาธารณู ป โภคที่ เกี่ ย วข้ อ งตามสัญ ญาเช่ า งานระบบ ได้ รั บ ความเสี ย หายแต่ เพี ย ง
บางส่วน ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนเพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทรัสต์และซีพีเอ็นพัทยามีหน้ าที่ต้องซ่อมแซม
อาคารและสิ่งปลูกสร้ างนั ้นให้ คงเดิมตามความเสียหายที่เกิดขึ ้นจริ งในพื ้นที่ที่ค่สู ญ
ั ญา
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แต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะที่เกิดความเสียหายดังกล่าวด้ วยค่าใช้ จ่ายของคู่สญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายเอง แต่ไม่เกินกว่าจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐานที่กองทรัสต์ และ/หรื อ
ซีพเี อ็นพัทยาได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี
ภายใต้ บงั คับของข้ อ (3) และเว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ในกรณี
ที่อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมถึงงานระบบสาธารณูป โภคที่
เกี่ยวข้ องตามสัญญาเช่างานระบบได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน ไม่ว่าด้ วยเหตุ
ใด ๆ โดยยังคงสามารถใช้ อาคารและสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิ จ ต่อ ไปได้ กองทรัส ต์ มี หน้ าที่ ซ่อมแซมอาคารและสิ่ งปลูก สร้ างในโรงแรมฮิ ล ตัน
พัท ยาในส่ ว นที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายให้ คงเดิ ม ตามความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึน้ จริ ง ด้ ว ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทรั ส ต์ เอง แต่ ไม่ เกิ น กว่าจํ านวนเงิ น ค่ าสิ น ไหมทดแทนพื น้ ฐานที่
กองทรัสต์ และ/หรื อซีพีเอ็นพัทยาได้ รับมาจากบริ ษัทประกันภัยแล้ วแต่กรณี
(3) เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายจะตกลงเป็ นอย่างอื่น หรื อกองทรัสต์สามารถจัดหาเงินทุน
จากแหล่งอื่นได้ ในกรณี ที่ค่าก่อสร้ างหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ ยวเนื่องกับ
การก่อสร้ าง และ/หรื อการซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ดังกล่าว มีจํานวนเกินกว่าเงินค่าสินไหมทดแทน
พืน้ ฐานที่ คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายได้ รับ คู่สัญ ญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบค่าก่อสร้ างหรื อ
ค่าใช้ จ่ายที่เกินดังกล่าวตามสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ในขณะนั ้น (สําหรับกรณีตาม
ข้ อ (1)) หรือตามพื ้นที่ที่คสู่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายครอบครองในขณะที่ได้ รับความเสียหายจริ ง
(สําหรับกรณีตามข้ อ (2)) แล้ วแต่กรณี โดยซีพีเอ็นพัทยาตกลงทดรองจ่ายเงินในจํานวน
ที่กองทรัสต์จะต้ องรับผิดชอบดังกล่าวแทนกองทรัสต์ไปก่อน
สําหรับ กรณี ที่ อาคารและสิ่ ง ปลูก สร้ างในโครงการเซ็น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้ รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วนตามข้ อ (2) กองทรัสต์ตกลง
จะชํ า ระคื น เงิ น จํ า นวนดัง กล่ า วให้ แก่ ซี พี เอ็ น พัท ยาภายใน 6 เดื อ นนับ แต่ วัน ที่ เปิ ด
ให้ บริ การพื ้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่ซ่อมแซมแล้ วเสร็จ พร้ อมทั ้งชดเชยค่าใช้ จ่าย
ในการจ่ า ยเงิ น ทดรองจ่ า ยดัง กล่ า วในอัต ราเท่ า กับ ต้ น ทุน ในการกู้ ยื ม เงิ น (Cost of
Borrowing) ของซีพีเอ็นพัทยาที่ได้ ใช้ เพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว โดยคํานวณ
จากวันที่ได้ มีการทดรองจ่ายเงินดังกล่าวจนถึงวันที่กองทรัสต์ได้ ชําระเงินให้ แก่ซีพีเอ็น
พัท ยา ทัง้ นี ้ ซี พี เอ็ น พัท ยาและกองทรั ส ต์ จ ะร่ ว มกัน พิ จ ารณาสรรหาแหล่ งเงิ น ทุน ที่
เหมาะสมเพื่อการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าว
สําหรับ กรณี ที่ อาคารและสิ่ ง ปลูก สร้ างในโครงการเซ็น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช และ
โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา ได้ รับ ความเสี ย หายทัง้ หมดหรื อ อย่ างมี นัย สํ าคัญ ตามข้ อ (1)
กองทรัสต์มีสิทธิเลือกชดใช้ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวโดย (ก) การชําระคืนเงินทดรองจ่าย
ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ เปิ ดให้ บริ การพื น้ ที่ ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่ สร้ างหรื อ
ซ่อมแซมขึ ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนี ้แล้ วเสร็ จ พร้ อม
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ทัง้ ชดเชยค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินทดรองจ่ายดังกล่าวในอัตราเช่นเดี ยวกับที่ ระบุใน
วรรคก่อน หรื อ (ข) การยิ นยอมลดสัด ส่วนการครอบครองพืน้ ที่ ของกองทรั สต์ โดยที่
กองทรัสต์ ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ให้ ซีพีเอ็นพัทยาอีก โดยให้ สัดส่วนใหม่ของการ
ครอบครองพื น้ ที่ ของกองทรั สต์ และซีพี เอ็นพัทยาเป็ น ไปตามจํ านวนค่าก่ อสร้ างและ
ค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดตามที่ คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายได้ ชํ าระไปหรื อตกลงว่าจะชําระในการ
ก่อสร้ างหรือซ่อมแซมขึ ้นใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ทัง้ นี ้ ภายหลั ง จากที่ ได้ เปิ ดให้ บริ ก ารพื น้ ที่ ใ นอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ างที่ ส ร้ างหรื อ
ซ่อมแซมขึ ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างตามสัญญาฉบับนีแ้ ล้ วเสร็ จ และ
โดยที่กองทรัสต์ไม่ได้ จ่ายเงินทดรองคืนให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยาในระหว่างระยะเวลา 6 เดือน
ข้ างต้ น กองทรัสต์จะยังไม่ได้ รับรายได้ ค่าเช่าและไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย เฉพาะส่วนที่
เป็ นพื ้นที่ที่มีค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกินจากเงินค่าสินไหมทดแทนพื ้นฐานซึ่งผู้ให้ เช่าได้ ทดรอง
จ่าย สําหรั บระยะเวลาที่ก องทรัสต์ ยังไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยา ทัง้ นี ้
จนกว่ากองทรัสต์จะได้ ชําระเงินคืนครบถ้ วนให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยาแล้ วอนึ่ง ก่อนการใช้ สิทธิ
ในข้ อ (ก) หรื อ (ข) ดังกล่ าวข้ า งต้ น กองทรั ส ต์ ส งวนสิ ท ธิ ที่ จ ะเสนอการดํ า เนิ น การ
ดัง กล่ า วเพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ พิ จ ารณาอนุมัติ ก่ อ น ทัง้ นี ้
ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่เปิ ดให้ บริ การพืน้ ที่ ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่สร้ างหรื อซ่อมแซมขึ ้นใหม่เพื่อ
ทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างตามสัญ ญาฉบับ นี ้ ทัง้ นี ้ หากพ้ นกํ าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ วกองทรัสต์ยินยอมลดสัดส่วนการครอบครองพื ้นที่ของกองทรัสต์ตามข้ อ (ข)
ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ตามที่เห็นสมควรแก่กรณี
ก าร โอ น สิ ท ธิ ก าร เช่ า กองทรัสต์จะไม่นําสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที่เช่านี ้ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ออกให้ เช่าช่วง
และการให้ เ ช่ า
แก่ บุค คลใด ๆ หรื อ ให้ บุคคลใด ๆ เข้ ามาอยู่แ ทน หรื อก่ อให้ เกิ ดภาระผูก พัน ใด ๆ ที่ ทํ าให้
บุคคลอื่นมีสิทธิ เข้ ามาใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ สินที่เช่า หรื อโอนสิทธิการเช่า ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อ
แต่บางส่วน ให้ แก่บคุ คลใด ๆ
อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
และโรงแรมฮิ ล ตัน พั ท ยา ซี พี เอ็ น พั ท ยายิ น ยอมให้ กองทรั ส ต์ นํ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ออกให้
บุคคลภายนอกเช่าช่วงพืน้ ที่ภายในทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วนได้ โดยไม่ต้อง
ได้ รับอนุญาตจากซีพีเอ็นพัทยาก่อน ทั ้งนี ้ เว้ นแต่การให้ เช่าช่วงพืน้ ที่ภายในทรัพย์สินที่เช่า
ส่วนโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที่มีพื ้นที่ตงแต่
ั ้ 1,000 ตารางเมตรขึ ้นไป กองทรัสต์
จะต้ องได้ รับความยินยอมจากซีพีเอ็นพัทยาก่อน ซึ่งการให้ ความยินยอมดังกล่าวจะกระทํา
โดยไม่ชกั ช้ าและการไม่ให้ ความยินยอมจะไม่กระทําโดยปราศจากเหตุผลสมควร
ทัง้ นี ้ ซี พีเอ็นพัทยารั บ ทราบและยิ นยอมให้ กองทรั สต์ นํ าทรั พ ย์ สินที่ เช่ าส่วนโรงแรมฮิ ลตัน
พัทยาออกให้ ช่วงแก่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ โดยให้ การดําเนินการดังกล่าวถือว่า
ั ญาเช่าช่วงอาคารระหว่างกองทรัสต์
ได้ รับอนุญ าตจากซีพีเอ็นพัทยาแล้ ว และในกรณี ที่สญ
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และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์สิ ้นสุดลงไม่วา่ กรณีใด ๆ อันมีผลทําให้ กองทรัสต์ต้องนํา
ทรัพย์สินที่เช่าส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยาออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่าช่วงทรัพย์สินรายอื่น ให้ ถือว่าซีพี
เอ็นพัทยารับทราบและยินยอมให้ กองทรัสต์ดําเนินการดังกล่าวได้ โดยถือว่าได้ รับอนุญาต
จากซีพีเอ็นพัทยาแล้ ว
เห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อ เห ตุ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี ้
แห่ งการเลิก สัญญา
(1) ในกรณีที่ซีพีเอ็นพัทยาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้
(2) ในกรณีซีพีเอ็นพัทยาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระ
หนี ้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของส่วน
ของผู้ถือหุ้นของซีพีเอ็นพัทยา และอาจนําซีพีเอ็นพัทยาไปสู่ภาวะล้ มละลาย หรื อฟื น้ ฟู
กิจการ โดยซีพเี อ็นพัทยาไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็จสิ ้น
(3) ในกรณี ที่ซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลสัง่ พิทักษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขั ้นตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของซีพีเอ็นพัทยา
ซึ่งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพัทยาในการชําระหนี ้ หรื อ
ปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้
(4) ในกรณีที่กองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ
ผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้
(5) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณี ที่ มีการเลิก กองทรั สต์ ตามรายละเอียดที่ กําหนดในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์
และกองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ซีพีเอ็นพัทยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์
อักษรแล้ ว
(ข) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีซีพีเอ็น
พัทยา และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันลงมติให้ เลิกกองทรัสต์ เว้ นแต่ในกรณีที่การลง
มติของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็ นประโยชน์โดยรวม
แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ ซึ่ งไม่ ใช่ ซี พี เอ็น พัท ยา และ/หรื อ กลุ่ม บุค คล
เดียวกัน และเป็ นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์
เพื่อประโยชน์ของข้ อ (ข) นี ้ “กลุ่ม บุค คลเดีย วกัน ” ให้ เป็ นไปตามนิยามที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม
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(8) ในกรณี ที่ มี ก ฎหมาย หรื อ คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานั ก งาน ก.ล.ต.”) มีคําสั่งให้ เลิกกองทรัสต์โดยที่กองทรัสต์มิได้ ฝ่าฝื น
และ/หรื อปฏิบตั ิผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/
หรื อ ไม่ ใ ช่ ค วามผิ ด ของซี พี เอ็ น พั ท ยา และ/หรื อ เซ็ น ทรั ล พั ฒ นาในฐานะผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
จากกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ซีพีเอ็นพัทยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลาย
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายมีหน้ าที่ร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายาม
ลักษณ์ อักษรแล้ ว โดยที่คู่สญ
อย่ า งเต็ ม ที่ ร่ ว มกั น เพื่ อ ไม่ ให้ สัญ ญาฉบับ นี ร้ ะงับ โดยผลจากการเปลี่ ย นแปลงของ
กฎหมาย หรื อจากคําสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรื อคําสัง่
้ อจัดหาบุคคล
ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนั ้น เช่น การจัดตังหรื
ใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที่ที่กองทรัสต์มีอยู่ตามสัญญาฉบับนี ้แล้ วก็ตาม
(9) ในกรณีที่ที่ดินอันเป็ นที่ตั ้งของทรัพย์สินที่เช่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจ เพื่อการเวนคืนตามประกาศหรื อกฎหมายอัน
เกี่ยวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งทําให้ กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินที่เช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ผลของการผิด นั ด หรื อ (1) ในกรณีที่ซีพีเอ็นพัทยาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
ผลอัน เกิด จากเหตุแ ห่ ง
หรือผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที และ
การเลิก สัญญา
ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงิน
หรื อผลประโยชน์ อื่นใดที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(2) ในกรณีที่ซีพีเอ็นพัทยาปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระ
หนี ส้ ินอื่นใดกับ บุคคลใด ๆ และถูกศาลสั่งพิ ทักษ์ ทรั พย์ หรื อถูกศาลสั่งให้ ล้มละลาย
หรื อ อยู่ ในขัน้ ตอนการเลิ ก บริ ษั ท การชํ า ระบั ญ ชี หรื อ ศาลมี คํ าสั่ ง ให้ ฟื ้ น ฟู กิ จ การ
กองทรัส ต์ มีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญ ญาฉบับ นี ไ้ ด้ ทันที และในกรณี ที่กองทรั สต์ ใช้ สิท ธิ
ดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถ
้ ้ ไม่ตดั
ใช้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ทังนี
สิทธิของกองทรัสต์ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการ
ที่ มี เหตุผิ ด นัด เกิ ด ขึน้ นัน้ เว้ น แต่ เหตุผิ ด นัด ของซี พี เอ็นพัท ยาดัง กล่ าวเกิ ด จากการที่
กองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี ้
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(3) ในกรณีที่กองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ
ผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ ซีพีเอ็นพัทยามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที โดยซี
พีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์
(4) ในกรณี ที่ (ก) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์ สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ หรื อ
(ข) คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรื อ (ค) มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดที่กําหนด
ในสัญ ญาก่อตั ้งทรัสต์ หรื อ (ง) มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน
ก.ล.ต. มี คํ า สั่งให้ เลิ ก กองทรัส ต์ โดยที่ ก องทรั ส ต์ มิ ได้ ฝ่ าฝื น และ/หรื อ ปฏิ บัติ ผิ ด กฎ
ข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของซี
พีเอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์
และ/หรื อ บุ ค คลใด ๆ ที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ให้
ถื อ ว่ า สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิ น้ สุด ลง โดยที่ คู่สัญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายไม่ มี สิ ท ธิ เรี ย กค่ า เสี ย หาย
ค่าใช้ จ่าย ค่าเช่าทรัพย์ สินที่เช่า หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่ ง ได้ โดยซี พี เอ็ น พั ท ยาไม่ ต้ อ งชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า คงเหลื อ ให้ แก่
กองทรัสต์
ทั ้งนี ้ เว้ นแต่กรณีที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่
ให้ เลิกกองทรัสต์ เนื่องจากความผิดของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อ
ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ เป็ น ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน และ/หรื อความผิ ด ของผู้เช่ าช่วง
ทรัพย์ สินจากกองทรัสต์ กองทรัสต์ มีสิทธิ บอกเลิกสัญ ญาฉบับนีไ้ ด้ ทันที และซีพีเอ็น
พัทยาจะต้ องชํ าระคืน ค่าเช่ าทรัพย์ สิ นที่ เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ซี พี เอ็น พัท ยาได้ รับ ไว้ ในนามกองทรั ส ต์ ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ต าม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์ จากการที่กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(5) ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อหน่ วยทรั สต์ มีม ติ ให้ เลิก กองทรั สต์ โดยในการลงมติดัง กล่าวมี ซีพีเอ็ น
พัทยา และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันลงมติให้ เลิกกองทรัสต์ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุด
ลง โดยที่ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชํ าระคืนค่าเช่าทรัพย์ สินที่ เช่าคงเหลือ (Straight Line)
ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ ต ามสั ด ส่ ว นของระยะเวลาการเช่ า ที่ เหลื อ อยู่ รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่ า ที่ เหลื อ อยู่ รวมถึ ง ค่ า ขาดประโยชน์ จ ากการที่ ก องทรั ส ต์ ไ ม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินที่เช่าตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
ทั ้งนี ้ หากเป็ นกรณีที่การลงมติของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็ น
ประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์และเป็ นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์ ให้ ถือว่า
สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่ค่สู ัญญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้
โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทังนี
้ ้ เว้ น
แต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีที่ที่ดินอันเป็ นที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่เช่าทั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สําคัญตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน กองทรัสต์มีสิทธิพิจารณาว่าจะ
ให้ สัญ ญาฉบับ นี ส้ ิน้ สุดลงหรื อไม่ โดยกองทรัสต์ จะพิจารณาจากผลกระทบจากการ
เวนคืนดังกล่าวว่ามีนยั สําคัญเพียงใด ซึ่งในกรณี ที่กองทรัสต์เห็นควรให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
สิ ้นสุดลง ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์ สินที่ เช่าคงเหลือ (Straight Line)
รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ อื่นใดที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ แทนกองทรัสต์ (ถ้ ามี ) ให้ แก่
กองทรัสต์ ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้
(7) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนีส้ ิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
กองทรัสต์ จะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลานัน้ พร้ อมกับส่วน
ควบและอุปกรณ์ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่า รวมทั ้งจะส่งมอบเงิน
หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่กองทรัสต์ และ/หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ได้ รับไว้ แทน
ซีพีเอ็นพัทยา (ถ้ ามี) ให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที่กองทรัสต์
ได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่ และ/หรื อผู้พกั อาศัย (ถ้ ามี) ในทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ และ/
หรือผู้พกั อาศัย (ถ้ ามี) หรือซีพีเอ็นพัทยา (แล้ วแต่กรณี)
พร้ อมกั น นี ้ ในระหว่ า งระยะเวลา 6 เดื อ นหลั ง จากวัน ที่ สั ญ ญาฉบั บ นี ส้ ิ น้ สุ ด ลง
กองทรั สต์ จะใช้ ความพยายามในการดําเนิ นการส่งมอบสิทธิ ประโยชน์ (ที่ส่งมอบได้
และ/หรื อไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า) ที่กองทรัสต์ได้ รับไว้
ล่วงหน้ าซึ่งเกี่ ยวเนื่ องกับ ทรัพย์ สินที่ เช่า ทัง้ ก่ อนและในวัน ที่ สัญ ญาฉบับ นีส้ ิน้ สุดลง
ให้ แ ก่ ซี พี เอ็ น พัท ยาหรื อ ผู้มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น โดยเร็ ว และซี พี เอ็ น พัท ยาตกลงชํ าระคื น
กองทรัสต์ในเงินหรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ซึ่งกองทรัสต์ได้ ชําระไปอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่
เช่าสําหรับระยะเวลาภายหลังจากที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง ให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 5
วันทําการนับแต่วนั ที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับแจ้ งจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(8) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทรัสต์สงวน
สิทธิ ที่จะใช้ ประโยชน์ ในทรั พย์ สินที่เช่าจนกว่าสัญ ญาฉบับ นีส้ ิน้ สุดลงและกองทรัสต์
ได้ รับชํ าระค่าเสี ยหาย ค่าเช่าทรัพย์ สินที่เช่าคงเหลื อ (Straight Line) รวมถึงเงินหรื อ
ผลประโยชน์ อื่ น ใดดัง กล่ าวจากซี พี เอ็ น พัท ยาแล้ ว เสร็ จ โดยกองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์ สินที่เช่าคงเหลือ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์ อื่นใด
จากซีพีเอ็นพัทยาสําหรับระหว่างระยะเวลานี ้ เว้ นแต่กองทรัสต์จะพิสจู น์ได้ วา่ กองทรัสต์
ได้ รับความเสียหายจากเหตุดงั กล่าวเกินกว่าผลประโยชน์ที่กองทรัสต์ได้ รับสําหรับช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ซีพเี อ็นพัทยายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกล่าว
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทั ้งนี ้ คําว่า “ค่ าขาดประโยชน์ ” ข้ างต้ น ให้ อ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์ สินตามที่
ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินล่าสุดก่อนเกิดเหตุผิดนัด
หรื อเหตุแห่งการเลิกสัญญา หักด้ วยค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือที่ได้ รับ (Straight Line) โดย
ค่าขาดประโยชน์ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ งด้ วยรายการที่ มี ผ ลกระทบเนื่ องจากการที่ ก องทรั ส ต์ ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดในสัญญาฉบับนี ้ ทั ้งนี ้
ค่าขาดประโยชน์จะต้ องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าศูนย์
คํารั บ รองของ
กองทรัส ต์

ณ วันทําสัญ ญานี ้ กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพัทยาว่า กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ที่จัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ โดยทรัสตีของกองทรัสต์มี
อํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอื่น
ใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี ้

คํ า รั บ รองของซี พ ี เ อ็ น ณ วันจดทะเบียน ซีพีเอ็นพัทยารับรองแก่กองทรัสต์วา่
พัท ยา
(1) ซีพเี อ็นพัทยาเป็ นบริ ษัทจํากัดที่จดั ตังและดํ
้
ารงอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย
(2) ซีพเี อ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า
(3) ซีพีเอ็นพัทยามีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทําเอกสาร
และการดํ า เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญานี ้ ตลอดจนกระทํ า การต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี ้ และการกระทําดังกล่าวไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของ
บริ ษัท
(4) การที่ซีพีเอ็นพัทยาเข้ าทําสัญญานี ้หรื อปฏิบตั ิตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญานี ้ ไม่เป็ น
การขัดแย้ งหรื อฝ่ าฝื นข้ อกําหนด เงื่อนไข หรื อคํารับรองใด ๆ ที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ ทําหรื อจะ
ทําความตกลงกับบุคคลอื่น
(5) ก่อนที่จะมีการส่งมอบสิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เช่า ซีพีเอ็นพัทยาจะจัดให้ ไม่มีการ
กระทําการใด ๆ อันจะมีผลเป็ นการรอนสิทธิ หรื อกระทบสิทธิ หรื อทําให้ สิทธิครอบครอง
ทรัพย์สินที่เช่าของกองทรัสต์ด้อยลงหรื อด้ อยกว่าบุคคลอื่น เว้ นแต่การกระทําดังกล่าว
ได้ มีอยู่ก่อนแล้ วในวันจดทะเบียน และซีพีเอ็นพัทยาเปิ ดเผยการกระทําดังกล่าวให้ แก่
กองทรัสต์ทราบแล้ วก่อนวันจดทะเบียน ทัง้ นี ้ ให้ รวมถึงการไม่กระทําการใด ๆ อันจะมี
ผลเป็ นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ ซึ่งสิ ทธิ ในการใช้ ทรั พย์ สินที่ เช่าตามที่
กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาฉบั บ นี ้ เว้ น แต่ เป็ นการให้ เช่ า ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การดํ า เนิ น การ
ศูนย์การค้ าและโรงแรมตามปกติ
(6) ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อ พิพาทหรื อ ได้ รับ คําบอกกล่าวถึงกรณี พิพาท หรื อมี คดีความกับ
บุคคลใด ๆ หรื ออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการทางศาล หรื ออยู่ในระหว่างการ
ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดที่เกี่ยวเนื่องกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า หรื อ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่า
(7) ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อตัวแทนที่ได้ รับอนุญ าตจากซีพีเอ็นพัทยาให้ เปิ ดเผยข้ อมูล ได้
เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีนัยสําคัญ ที่ เกี่ ยวข้ องกับทรัพย์ สินที่เช่าให้ แก่กองทรัสต์ แล้ วทัง้ หมด
โดยข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่เป็ นจริงและถูกต้ องทุกประการ
(2)

สรุ ป สาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าช่ วงพืน้ ที่อ าคาร

ผู้ใ ห้ เ ช่ าช่ วง

บริษัท ซีพเี อ็น พัทยา จํากัด (“ซีพ เี อ็น พัท ยา”)

ผู้เ ช่ าช่ วง

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัส ต์ ”)

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ าช่ วง

พื ้นที่ภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ตังอยู
้ ่
เลขที่ 333/99 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
คิดเป็ นพื ้นที่ที่จะลงทุนประมาณ 4,827 ตารางเมตร
ทั ้งนี ้ ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นผู้ทรงสิทธิ การเช่าพื ้นที่ดงั กล่าว ตามสัญญาเช่าพื ้นที่อาคาร ระหว่าง
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) (ผู้ให้ เช่า) และ ซีพีเอ็น
พัท ยา (ผู้เช่ า) จํ า นวน 1 ฉบับ มี กํ า หนด 29 ปี 1 เดื อ น 5 วัน ลงวัน ที่ 27 มิ ถุน ายน 2556
สิ ้นสุดลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2581 (รวมเรี ยกทั ้งหมดว่า “สัญญาเช่ าพืน้ ที่อ าคารหลัก ”)

ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปี นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนสิทธิ เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ โดย
สิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2580

ค่ าเช่ า

กองทรัสต์ตกลงชําระค่าเช่าในทรัพย์ สินที่เช่าช่วงเป็ นเงินจํานวน 80 ล้ านบาท โดยชําระทั ้ง
จํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้

หน้ าที่ข องกองทรั ส ต์

เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) ของส่วนโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช

หน้ าที่ข องซีพ ีเ อ็น
พัท ยา

เป็ นไปตามเงื่อนไขที่สรุปสาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) ของส่วนโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช นอกจากนี ้ เนื่องจากเป็ นการเช่าช่วงทรัพย์สิน ซีพีเอ็นพัทยาตก
ลงเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) หากมีเหตุที่อาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่อาคารหลักต้ องระงับลงด้ วยเหตุการณ์ใด ๆ โดยที่
ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นฝ่ ายผิด และไม่สามารถเยียวยาหรื อแก้ ไขด้ วยวิธีการอื่นใดแล้ ว ซีพีเอ็น
พัทยาจะต้ องดําเนินการให้ กองทรัสต์เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับผู้ให้ เช่าในสัญญาเช่า
ั ญาเช่าพื ้นที่อาคารหลักจะมีผลระงับ
พื ้นที่อาคารหลักแทนซีพีเอ็นพัทยาได้ ก่อนวันที่สญ
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สิ ้นไป และจะต้ องให้ กองทรัสต์เข้ าทําสัญญาเช่าพืน้ ที่อาคารฉบับใหม่เฉพาะในส่วนที่
เป็ นทรัพย์สินที่เช่าช่วงโดยมีข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เป็ นไปสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารหลัก
ตามสัด ส่ วนการครอบครองพื น้ ที่ ทุก ประการ ทัง้ นี ้ ซี พี เอ็น พัท ยาจะเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบ
บรรดาค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการสวมสิทธิของกองทรัสต์
ดังกล่าวทัง้ หมดแทนกองทรัสต์ หากซีพีเอ็นพัทยามิได้ จ่ายเงินและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
ข้ างต้ นแทนกองทรัสต์ กองทรัสต์สงวนสิทธิในการจ่ายเงินดังกล่าวโดยตรง และซีพีเอ็น
พัทยาตกลงชดเชยเงินดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์
อนึ่ง ในกรณี ที่กองทรั สต์ ไม่ สามารถเข้ าสวมสิ ทธิ ดังกล่าวแทนซี พีเอ็น พัท ยาได้ อ ย่าง
สมบู ร ณ์ ต ามกฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คับ อยู่ ในระยะเวลาดัง กล่ า วโดยไม่ ใช่ ค วามผิ ด ของ
กองทรัสต์ หรื อเนื่องจากซีพีเอ็นพัทยาจงใจหรื อประมาทเลินเล่อกระทําการใด ๆ ที่ทําให้
กองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ดัง กล่าวได้ หรื อกองทรั ส ต์ เลื อ กที่ จ ะไม่ ใช้ สิท ธิ ดังกล่ าว
เนื่องจากอาจก่อให้ เกิ ดภาระมากกว่าผลประโยชน์ ที่พึงได้ รับ แก่กองทรัสต์ ให้ ถือการ
ดัง กล่ า วไม่ เป็ นการจํ า กัด สิ ท ธิ ข องกองทรั ส ต์ ในการเรี ย กค่ า เสี ย หาย ได้ แ ก่ ค่ า เช่ า
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงที่เหลืออยู่ (Straight Line) ค่า
ขาดประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เช่าช่วงได้ ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินจํานวนใด ๆ ที่กองทรัสต์ต้อง
เสียไป เสียหาย หรื อไม่ได้ รับประโยชน์เนื่องจากเหตุดงั กล่าวเกิดจากซีพีเอ็นพัทยา
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ส ามารถเข้ า สวมสิ ท ธิ ดัง กล่ า วแทนซี พี เอ็ น พั ท ยาได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ ตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับอยู่ในระยะเวลาดังกล่าว ซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระค่า
เช่าทรัพย์สินที่เช่าช่วงตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าช่วงที่เหลืออยู่ภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี ้คืนแก่กองทรัสต์
(2) ในกรณี ที่กองทรัสต์ ได้ เข้ าสวมสิทธิ เป็ นผู้เช่าตามสัญ ญาพืน้ ที่ อาคารหลักแทนซีพีเอ็น
พัทยาตามที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ น ให้ หน้ าที่ของกองทรัสต์ในการส่งมอบทรัพย์ สินที่
เช่าช่วงคืนแก่ซีพีเอ็นพัทยาตามสัญ ญาฉบับนีร้ ะงับลง โดยที่ กองทรัสต์ ไม่ต้องชดเชย
ค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ซีพเี อ็นพัทยา และไม่ถือว่ากองทรัสต์ปฏิบตั ิผิดสัญญาฉบับนี ้
เงื่อ นไขอื่น ๆ

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

หมายเหตุ

เหตุการณ์ ที่อาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่อาคารหลักต้ องระงับลงจะไม่รวมถึงหน้ าที่ในการชําระ
ค่าเช่ าตามสัญ ญาเนื่องจากซีพีเอ็นพัทยาได้ ชําระค่าเช่าทัง้ จํานวนตลอดอายุการเช่าแล้ ว
อย่างไรก็ดี เหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าพื ้นที่อาคารหลักต้ องระงับลง เช่น
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1. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ดําเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย และ/หรื อไม่ส่งแบบก่อสร้ าง แบบ
แปลนหรื อวัสดุที่ใช้ ให้ ผ้ ใู ห้ เช่าพิจารณาเห็นชอบ หากประสงค์ที่จะปรับปรุ งหรื อตกแต่ง
ต่อเติมทรัพย์ ที่เช่า รวมทั ้งไม่ดําเนินการก่อสร้ างให้ ถูกต้ องตามแบบที่ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อผู้เช่า
ยื่นขออนุญาตอย่างเคร่งครัด
2. ซีพีเอ็นพัทยาวางสิ นค้ าหรื อสิ่งอื่นใดภายนอกบริ เวณทรั พย์ ที่ เช่า อย่างไรก็ดี ผู้ให้ เช่า
สงวนสิทธิที่จะเรี ยกค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมได้ โดยจะแจ้ งหนังสือให้ ซีพีเอ็น
พัทยาทราบล่วงหน้ า
3. ซี พี เอ็ น พั ท ยา ให้ เช่ า ช่ ว งหรื อ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ เป็ นการแข่ ง ขัน หรื อ ขัด แย้ ง กับ การ
ประกอบธุรกิจหลักของผู้ให้ เช่า
4. ซีพีเอ็นพัทยานําทรัพย์ที่เช่าไปจํานํา จํานอง หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ โดยไม่ได้ รับความ
ยินยอมจากผู้ให้ เช่าล่วงหน้ า
5. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ชําระภาษี มูลค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) ค่าอากรแสตมป์ และ/หรื อค่าภาษี โรงเรื อน
ตามที่กําหนดในสัญญา
6. ซีพีเอ็นพัทยาไม่จดั ให้ มีการประกันวินาศภัยในอาคารที่เช่าตามที่ผ้ ใู ห้ เช่าพิจารณา และ/
หรื อไม่ระบุให้ ผ้ ูให้ เช่าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ และ/หรื อซีพีเอ็นพัทยาไม่ชําระเบี ้ยประกัน
สําหรับการประกันภัยดังกล่าว
7. ซีพีเอ็นพัทยากระทําการใด ๆ อันเป็ นการเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายหรื อทําให้ การเอา
ประกัน ภัย ได้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ประโยชน์ ที่ ได้ จ ากการเอาประกัน ภัย ลดน้ อ ยลง
หรื อไม่ปฏิ บัติตามคําแนะนํ า ระเบียบ ข้ อบังคับในการใช้ อาคารของบริ ษัทประกันภัย
อย่างเคร่งครัด
้
พย์ที่เช่า ให้ อยู่
8. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ดแู ลรักษาซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าหรื ออุปกรณ์ ที่ติดตังในทรั
ในสภาพดี รวมทัง้ ไม่จัดการซ่อมแซมแก้ ไขทรัพย์ ที่เช่าในเวลาอันควรตามที่ผ้ ูให้ เช่าได้
แจ้ ง หรื อไม่ชําระคืนค่าใช้ จ่ายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าหรื อชําระคืนไม่ทันภายในกําหนดหากผู้ให้
เช่าดําเนินการแก้ ไขซ่อมแซมแทนซีพีเอ็นพัทยา
9. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ดูแลรักษาความสะอาดทรัพย์ที่เช่า ปล่อยให้ สกปรกรุ งรัง มีกลิ่นเหม็น
หรื อส่งเสียงรบกวนเป็ นที่น่ารังเกียจแก่ผ้ พู บเห็น
10. ซีพีเอ็นพัทยานําหรื อเก็บวัสดุหรื อสารซึง่ อันตรายในทรัพย์ที่เช่า หรื อกระทําการใด ๆ หรื อ
ยอมให้ บคุ คลอื่นกระทําการใด ๆ อันทําให้ การประกันภัยทรัพย์ที่เช่าเป็ นการโมฆะ หรื อ
ถูกยกเลิกหรื อทําให้ เบี ้ยประกันภัยสูงขึ ้น
11. ซีพีเอ็นพัทยาไม่ชําระเงินอื่นใด (ยกเว้ นค่าเช่าซึ่งชําระครบถ้ วนตลอดอายุสญ
ั ญาแล้ ว)
หรื อผิดข้ อสัญญาข้ อใดข้ อหนึ่ง โดยที่ไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในกําหนด 30 วัน หรื อทรัพย์
ที่ เช่ าถูก ยึ ด หรื อ อายัด ตามคํ า สั่ง ศาล หรื อ ซี พี เอ็น พัท ยาถูก ศาลพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุด ให้
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ล้ มละลาย
12. ในกรณีเกิดอัคคีภยั หรื อภัยอย่างอื่นซึ่งทําให้ ทรัพย์ที่เช่าเสียหายทั ้งหมดหรื อบางส่วน ซึ่ง
ผู้ให้ เช่าได้ รับความเห็นจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องหรื อจากวิศวกรที่ได้ รับอนุญาต
ให้ ประกอบวิชาชีพว่าเป็ นการไม่ปลอดภัยที่จะใช้ ทรัพย์ที่เช่าต่อไปได้
(3)

สรุ ป สาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ างานระบบ

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพ เี อ็น พัท ยา”)

ผู้เ ช่ า

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัส ต์ ”)

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรั บอากาศ
ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํ ้าเสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งติดตั ้งและใช้
งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ทั ้งในส่วนของอาคารศูนย์ การค้ าและอาคารโรงแรม รวมทัง้ สิทธิ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
หรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี)

ระยะเวลาการเช่ า

มีกําหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปี นบั ตังแต่
้ วนั จดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสัญญาเช่า
อาคารและสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่อาคาร โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม
2580

ค่ าเช่ า

้ านวนในวันจด
กองทรัสต์ตกลงจะชําระค่าเช่าเป็ นเงินจํานวน 5,440 ล้ านบาท โดยชําระทังจํ
ทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่อาคาร

การส่ งมอบสิท ธิ
ครอบครอง

คู่สญ
ั ญาตกลงให้ สิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลเป็ นการส่งมอบ
การครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าอย่างสมบูรณ์ ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่กําหนดไว้
ในสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่อาคาร และได้ มีการชําระราคาตามที่กําหนดใน
สัญญาฉบับนี ้แล้ ว (“วัน ส่ งมอบสิท ธิค รอบครอง”)

การส่ งมอบสิท ธิต าม (1) ซีพีเอ็นพัทยาจะจัดให้ มีการดําเนินการเปลี่ยน และ/หรื อเพิ่มเติม ชื่อผู้รับประโยชน์ ตาม
สัญญาบริก ารและการ
กรมธรรม์ประกันภัยที่จัดทําขึ ้นสําหรับทรัพย์สินที่เช่าในส่วนโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั
รั บ ภาระค่ าใช้ จ่ าย
พัทยา บีช กับผู้รับประกันภัยเป็ นกองทรัสต์ สําหรับระยะเวลาประกันภัยที่เหลือของกรม
ธรรม์ประกันภัย โดยกองทรัสต์ตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่
เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องจากการโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ทังนี
้ ้ กองทรัสต์
จะร่ วมรับผิดชอบค่าเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาประกันภัยที่คงเหลือ
อยู่
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ซีพีเอ็นพัทยาจะจัดให้ มีการดําเนินการเปลี่ยน และ/หรื อเพิ่มเติม ชื่อผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ ประกันภัยที่จัดทําขึ ้นสําหรับทรัพย์ สินที่เช่าในส่วนโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา กับ
ผู้ รั บ ประกั น ภั ย เป็ นกองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้ เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น จากกองทรั ส ต์ สํ า หรั บ
ระยะเวลาประกัน ภัย ที่ เหลื อ ของกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย โดยกองทรั ส ต์ จ ะให้ ผ้ ูเช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์ สินจากกองทรั สต์ เป็ นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้ จ่าย หรื อค่าธรรมเนียมค่าใช้ จ่าย หรื อ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิ ดขึน้ หรื อเกี่ ยวเนื่องจากการโอนสิทธิ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
ดังกล่ า ว ทัง้ นี ้ กองทรั ส ต์ จ ะร่ วมรั บ ผิ ด ชอบค่า เบี ย้ ประกัน ภัย ตามสัด ส่วนระยะเวลา
ประกันภัยที่คงเหลืออยู่
(2) กองทรัสต์มีหน้ าที่บํารุ งรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุ งทรัพย์สินที่เช่าหรื อกระทําการใด ๆ
ทั ง้ ปวง เพื่ อ ให้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า อยู่ ใ นสภาพที่ ดี หรื อ เหมาะสมแก่ ก ารใช้ งานตาม
วัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ตลอดระยะเวลาการเช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
ทั ้งนี ้ เว้ นแต่การบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าหรื อกระทําการใด ๆ ทั ้ง
ปวงที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการดังกล่าวบนทรัพย์สินที่เช่าในส่วนโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ซึ่งควรจะทําหรื อได้ ทําแล้ วโดยผู้ให้ เช่าก่อนวันจดทะเบียนสิทธิ การเช่าตามสัญ ญาเช่า
อาคารตามแผนการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า ซึง่ ซีพีเอ็นพัทยาตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นดังกล่าวทังสิ
้ ้น
(3) เมื่ อจะต้ องมี การเปลี่ ยนแปลง เปลี่ย นแทน หรื อ เพิ่ มเติ มทรั พ ย์ สิน ที่ เช่ าตามแผนการ
ดําเนินการที่ได้ รับอนุมตั ิโดยกองทรัสต์ ซีพีเอ็นพัทยาจะดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยน
แทน หรื อเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของซีพีเอ็นพัทยา โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินที่
ั ญาฉบับนี ้
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นทรัพย์สินที่เช่าภายใต้ สญ
นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยาเพิ่มมูลค่าสิทธิการเช่าหากซีพีเอ็นพัทยาได้
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่าแล้ วเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมูลค่าสิทธิการเช่าส่วนที่เพิ่มดังกล่าวจะเป็ นไปตามสัดส่วน
ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในทรัพย์สินที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติม
ดังกล่าว
(4) ตราบเท่ าที่ เซ็น ทรั ล พัฒ นา และ/หรื อ บุค คลใด ๆ ที่ เซ็น ทรั ลพัฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ป ฏิ บัติ
หน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์แทน ยังคงปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช กองทรัสต์ยินยอม
ให้ สิทธิในการจัดเก็บเงินหรื อประโยชน์ ตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ ยวเนื่องกับการ
ให้ บริ การงานระบบที่กองทรัสต์เป็ นผู้มีสิทธิ ครอบครองดังกล่าวทั ้งหมดในศูนย์ การค้ า
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช แก่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนา
เสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทน เพื่อให้ เซ็นทรัล
พัฒ นา และ/หรื อ บุค คลใด ๆ ที่ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ เป็ น ผู้บ ริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ แ ทน มี สิ ท ธิ ในการเก็ บ ผลประโยชน์ ทัง้ หมดจากการ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ให้ บริ การแก่ลูกค้ าและคู่สัญญาบริ การในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช จากการให้ บริ การร่วมแก่คสู่ ญ
ั ญาบริการในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช ได้ แก่ บริ การส่วนกลาง บริ การไอเย็น และบริ การดูดควัน ค่านํ ้าประปาและค่า
ไฟฟ้า (ตามมิเตอร์ ของผู้เช่าพื ้นที่แต่ละราย) เป็ นต้ น และนําผลประโยชน์ดงั กล่าวไปชําระ
หนี ้หรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับการใช้ ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร
และสิ่งปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และในการให้ บริ การดังกล่าว
ได้ แ ก่ ค่ า นํ า้ ประปา ค่ า ไฟฟ้ า เป็ น ต้ น กับ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ บุค คลที่
เกี่ยวข้ องอื่นใด (ถ้ ามี) แทนกองทรัสต์ ทั ้งนี ้ ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ
ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทน
มิได้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แล้ ว กองทรัสต์ยินยอมให้
เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย มีสิทธิ ในการใช้ งาน
ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช ในการให้ บริ การและจัดเก็บผลประโยชน์จากการให้ บริ การร่ วมดังกล่าว
จากผู้เช่าพื น้ ที่เฉพาะในพื น้ ที่ที่ซีพีเอ็นพัทยามีสิทธิ ครอบครองอยู่ โดยเซ็นทรัลพัฒ นา
และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย จะต้ องนําส่งค่าบริ การดังกล่าวตาม
สัด ส่ ว นที่ ซี พี เอ็ น พัท ยาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลใด ๆ ที่ ก องทรั ส ต์
มอบหมายเพื่อให้ กองทรัสต์สามารถชําระหนี ้หรื อค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง
กับการใช้ ระบบสาธารณูปโภคในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในศูนย์การค้ าซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บี ช และในการให้ บริ การดังกล่าว แก่ หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อบุคคลที่
ั ญาได้
เกี่ยวข้ องอื่นใด (ถ้ ามี) แทนคูส่ ญ
(5) ตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญ ญาฉบับนี ้ กองทรัสต์ตกลงยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา
และ/หรื อ บุ ค คลใด ๆ ที่ เ ซ็ น ทรั ล พั ฒ นาเสนอชื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เ ป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์แทน ใช้ ทรัพย์สินที่เช่าในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช ในการให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะของ
สัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) ที่มิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์ สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ รวมถึง
ั ญา และผู้เช่าพื ้นที่ในส่วนที่อยู่ภายใต้ สิทธิครอบครองของซีพีเอ็นพัทยา เพื่อ
ลูกค้ า คู่สญ
ใช้ ในการประกอบกิจการของตน โดยไม่มีคา่ ตอบแทน
เหตุผ ิด นัด หรือ เหตุ
แห่ งการเลิก สัญญา

คูส่ ญ
ั ญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ซีพีเอ็นพัทยาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
หรือผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้
(2) ในกรณีซีพีเอ็นพัทยาปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระ
หนี ้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของส่วน
ของผู้ถือหุ้นของซีพีเอ็นพัทยา และอาจนําซีพีเอ็นพัทยาไปสู่สภาวะล้ มละลาย หรื อฟื น้ ฟู
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กิจการ โดยซีพเี อ็นพัทยาไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็จสิ ้น
(3) ในกรณี ที่ซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสัง่ ให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของซีพีเอ็นพัทยา
ซึง่ กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพัทยาในการชําระหนี ้ หรื อ
ปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้
(4) ในกรณีที่กองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ
ผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้
(5) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าอาคาร
(6) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(7) (ก) ในกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดที่กําหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ
กองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ซีพีเอ็นพัทยาทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
แล้ ว
(ข) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีซีพีเอ็น
พัทยา และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันลงมติให้ เลิกกองทรัสต์ เว้ นแต่ในกรณีที่การลง
มติของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็ นประโยชน์โดยรวม
แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ ซึ่ งไม่ ใช่ ซี พี เอ็น พัท ยา และ/หรื อ กลุ่ม บุค คล
เดียวกัน และเป็ นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์
เพื่อประโยชน์ของข้ อ (ข) นี ้ “กลุ่ม บุค คลเดีย วกัน ” ให้ เป็ นไปตามนิยามที่กําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม
(8) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิก
กองทรัสต์ โดยที่กองทรัสต์มิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบัติผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/
หรื อกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิ ดของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ
เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อไม่ใช่
ความผิดของผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินจากกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้ แจ้ งให้ ซีพีเอ็นพัทยา
ทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยที่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายมีหน้ าที่
ร่ วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ระงับโดยผล
จากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ เท่าที่ไม่
ขัดต่อกฎหมายหรื อคําสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บงั คับอยู่ในขณะนั ้น เช่น
การจัดตังหรื
้ อจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที่ที่กองทรัสต์มีอยู่ตามสัญญา
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ฉบับนี ้แล้ วก็ตาม
(9) ในกรณี ที่ ที่ ดิ น อัน เป็ นที่ ตัง้ ของทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ตามสัญ ญาเช่ า อาคารทั ง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจ เพื่อการเวนคืน
ตามประกาศหรื อกฎหมายอันเกี่ยวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอื่น ๆ ซึง่ ทําให้ กองทรัสต์
ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ อย่างมีนยั สําคัญ
(10) ในกรณีที่ไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาเช่าอาคารภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในสัญญาเช่าอาคาร
(11) ในกรณี ที่สญ
ั ญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บงั คับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่า
อาคาร
ผลของการผิด นัด หรื อ (1) ในกรณีที่ซีพีเอ็นพัทยาจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
ผ ล อั น เ กิ ด จ าก เ ห ตุ
หรือผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที และ
แห่ งการเลิก สัญญา
ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือ (Straight Line) รวมถึงเงิน
หรื อผลประโยชน์ อื่นใดที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(2) ในกรณีที่ซีพีเอ็นพัทยาปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรื อภาระผูกพัน หรื อภาระ
หนีส้ ินอื่นใด กับบุคคลใด ๆ และถูกศาลสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสั่งให้ ล้มละลาย
หรื อ อยู่ ใ นขัน้ ตอนการเลิ ก บริ ษั ท การชํ า ระบั ญ ชี หรื อ ศาลมี คํ า สั่ง ให้ ฟื ้ น ฟู กิ จ การ
กองทรัสต์มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทันที และในกรณี ที่กองทรัสต์ใช้ สิทธิ ใน
การเลิ ก สัญ ญาฉบับ นี ้ ซี พี เอ็ น พั ท ยาจะต้ อ งชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า คงเหลื อ
(Straight Line) รวมถึ ง เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ซี พี เอ็ น พั ท ยาได้ รั บ ไว้ ใ นนาม
กองทรั สต์ ให้ แก่ กองทรัสต์ ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่ าที่ เหลืออยู่ และค่าขาด
ประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ทัง้ นี ้ ไม่ตดั สิทธิของกองทรัสต์ในการเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ ้นนั ้น เว้ นแต่เหตุผิดนัดของซี
พี เอ็ น พัท ยาดัง กล่ าวเกิ ดจากการที่ ก องทรั ส ต์ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ าที่ ห รื อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที่
ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี ้
(3) ในกรณีที่กองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ
ผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ ซีพีเอ็นพัทยามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที โดยซี
พีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์
(4) ในกรณี ที่ (ก) ครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์ สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ หรื อ
(ข) คู่สญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา หรือ (ค) มีการเลิกกองทรัสต์ตามรายละเอียดที่กําหนดใน
สัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ หรื อ (ง) ในกรณี ที่ มี ก ฎหมาย หรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
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สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิกกองทรัสต์โดยที่กองทรัสต์มิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบตั ิผิด
กฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิด
ของซี พี เอ็ น พัท ยา และ/หรื อ เซ็ น ทรั ล พัฒ นาในฐานะผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ให้ ถือ
ว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย
ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้
โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทั ้งนี ้ เว้ น
แต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่
ให้ เลิกกองทรัสต์ เนื่องจากความผิดของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อ
ให้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ เป็ น ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ทน และ/หรื อ ความผิ ด ของผู้เช่ า ช่ ว ง
ทรั พย์ สิ นจากกองทรั สต์ กองทรัสต์ มี สิทธิ บ อกเลิ กสัญ ญาฉบับ นี ไ้ ด้ ทัน ที และซีพีเอ็น
พัท ยาจะต้ อ งชํ าระคื น ค่ าเช่ าทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า คงเหลื อ (Straight Line) รวมถึ งเงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วน
ของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์จากการที่กองทรัสต์ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(5) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ โดยในการลงมติดงั กล่าวมีซีพีเอ็นพัทยา
และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันลงมติให้ เลิกกองทรัสต์ ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดย
ที่ ซี พี เอ็ น พัท ยาจะต้ อ งชํ า ระคื น ค่ าเช่ าทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าคงเหลื อ (Straight Line) ให้ แ ก่
กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใด
ที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ ในนามกองทรัสต์ให้ แก่กองทรัสต์ตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
เช่าที่เหลืออยู่ รวมถึงค่าขาดประโยชน์ จากการที่กองทรัสต์ ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ ซึ่ง
ทรัพย์สินที่เช่าตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
ทัง้ นี ้ หากเป็ นกรณี ที่การลงมติของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็ น
ประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์และเป็ นไปตามความประสงค์ของกองทรัสต์ ให้ ถือว่า
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย ค่า
สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่คสู่ ญ
เช่าทรัพย์สินที่เช่าหรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ได้ โดย
้ ้ เว้ นแต่
ซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ ทังนี
คูส่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(6) ในกรณีที่ที่ดินอันเป็ นที่ตั ้งของทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าอาคารทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ที่สําคัญตกอยู่ภายใต้ เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน กองทรัสต์
มีสิทธิ พิจารณาว่าจะให้ สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงหรื อไม่ โดยกองทรัสต์จะพิจารณาจาก
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าวว่ามีนยั สําคัญเพียงใด ซึ่งในกรณีที่กองทรัสต์เห็นควร
ให้ สัญ ญาฉบับนีส้ ิ ้นสุดลง ซีพีเอ็นพัทยาจะต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์ สินที่เช่าคงเหลือ
(Straight Line) รวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับไว้ แทนกองทรัสต์
(ถ้ ามี) ให้ แก่กองทรั สต์ ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่ เหลืออยู่ตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(7) ในกรณีที่ (ก) ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสัญญาเช่าอาคาร หรื อ (ข)
สัญญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บงั คับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าอาคาร และ
เหตุการณ์ ดงั กล่าวไม่ได้ เกิดจากเหตุผิดนัดหรื อผิดสัญญาของซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อ
เซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทน และ/หรื อผู้เช่า
ช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าอาคาร และ/หรื อสัญญาเช่าช่วง
พื ้นที่ ซีพีเอ็นพัทยามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที โดยที่ซีพีเอ็นพัทยาไม่ต้องชําระ
คืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์
อย่างไรก็ ดี ในกรณี ที่ (ก) ไม่ สามารถจดทะเบี ย นสิ ทธิ ก ารเช่ าอาคารตามสัญ ญาเช่า
อาคาร หรือ (ข) สัญญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บงั คับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
เช่าอาคาร และเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิ ดจากเหตุผิดนัดหรื อผิดสัญ ญาของซีพีเอ็นพัทยา
และ/หรื อเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ และ/หรื อบุคคล
ใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ แทน และ/
หรื อ ผู้เช่ าช่ วงทรั พ ย์ สิ น จากกองทรั ส ต์ ตามที่ ร ะบุไว้ ในสัญ ญาเช่ า อาคาร และ/หรื อ
สัญญาเช่าช่วงพื ้นที่ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี ้ได้ ทนั ที โดยที่ซีพีเอ็นพัทยา
จะต้ องชํ า ระคื น ค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า คงเหลื อ (Straight Line) รวมถึ ง เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์ อื่นใดที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ รับ ไว้ แทนกองทรัสต์ (ถ้ ามี ) ให้ แก่ กองทรัสต์ ตาม
สัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที่ เหลืออยู่ และค่าขาดประโยชน์ จากการที่กองทรัสต์ ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์ซงึ่ ทรัพย์สินที่เช่าตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
(8) ทัง้ นี ้ หากเหตุก ารณ์ ดังกล่าวมิได้ เกิ ดขึน้ เนื่องจากคู่สัญ ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ ป ฏิ บัติ
หน้ าที่หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ผิดพลาด หรื อปฏิบตั ิบกพร่องต่อหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ ให้ ถือ
ว่าสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง โดยที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย
หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ โดยซีพีเอ็นพัทยาไม่
ั ญาจะตกลงกัน
ต้ องชําระคืนค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือให้ แก่กองทรัสต์ เว้ นแต่ค่สู ญ
เป็ นอย่างอื่น
(9) เมื่อสัญญาเช่าฉบับนีส้ ิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนตามสภาพที่เป็ นอยู่ ณ เวลานั ้น พร้ อมกับพร้ อม
กับส่วนควบและอุปกรณ์ ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตรากับทรัพย์สินที่เช่า รวมทังจะส่
้ ง
มอบเงินหรื อทรั พ ย์ สิ นอื่ น ใดที่ กองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้เช่า ช่วงทรั พ ย์ สิ น จากกองทรัส ต์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ได้ รับไว้ แทนซีพีเอ็นพัทยา (ถ้ ามี) ให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงการคืนเงินประกันการเช่าที่
กองทรัสต์ได้ รับจากผู้เช่าพื ้นที่ และ/หรื อผู้พกั อาศัย (ถ้ ามี) ในทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่า
พื ้นที่ และ/หรือผู้พกั อาศัย (ถ้ ามี) หรื อซีพีเอ็นพัทยา (แล้ วแต่กรณี)
พร้ อมกันนี ้ ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง กองทรัสต์
จะใช้ ความพยายามในการดําเนินการส่งมอบสิทธิประโยชน์ (ที่ส่งมอบได้ และ/หรื อไม่
ละเมิดสิทธิ ของผู้อื่น และไม่รวมถึงเงินประกันการเช่า) ที่กองทรัสต์ได้ รับไว้ ล่วงหน้ าซึ่ง
เกี่ ยวเนื่องกับทรัพย์ สินที่เช่า ทัง้ ก่ อนและในวันที่สัญ ญาฉบับนีส้ ิ ้นสุดลง ให้ แก่ซีพีเอ็น
พัทยาหรื อผู้มีสิทธิได้ รับเงินโดยเร็ ว และซีพีเอ็นพัทยาตกลงชําระคืนกองทรัสต์ในเงินหรื อ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ซึ่งกองทรัสต์ได้ ชําระไปอันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินที่เช่าสําหรับระยะเวลา
ภายหลังจากที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง ให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ซี
พีเอ็นพัทยาได้ รับแจ้ งจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(10) ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว กองทรัสต์สงวน
สิทธิ ที่จะใช้ ป ระโยชน์ ในทรัพย์ สินที่ เช่าจนกว่าสัญ ญาฉบับนี ส้ ิ น้ สุด ลงและกองทรัสต์
ได้ รับ ชํ าระค่าเสี ย หาย ค่าเช่าทรัพย์ สินที่ เช่าคงเหลื อ (Straight Line) รวมถึงเงิน หรื อ
ผลประโยชน์ อื่ น ใดดัง กล่ า วจากซี พี เอ็ น พัท ยาแล้ ว เสร็ จ โดยกองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถ
เรี ยกร้ องค่าเสียหาย ค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือรวมถึงเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดจาก
ซีพีเอ็นพัทยาสําหรับระหว่างระยะเวลานี ้ เว้ นแต่กองทรัสต์จะพิสจู น์ได้ ว่ากองทรัสต์ได้ รับ
ความเสี ย หายจากเหตุดัง กล่ า วเกิ น กว่ า ผลประโยชน์ ที่ ก องทรั ส ต์ ได้ รับ สํ า หรั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาดังกล่าว ซีพเี อ็นพัทยายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกล่าว
ทั ้งนี ้ คําว่า “ค่ าขาดประโยชน์ ” ข้ างต้ น ให้ อ้างอิงจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์ สินตามที่
ปรากฏในรายงานการประเมินค่าของบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินล่าสุดก่อนเกิดเหตุผิดนัด
หรื อเหตุแห่งการเลิกสัญญา หักด้ วยค่าเช่าทรัพย์สินที่เช่าคงเหลือที่ได้ รับ (Straight Line) โดย
ค่า ขาดประโยชน์ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ งด้ วยรายการที่ มี ผ ลกระทบเนื่ องจากการที่ ก องทรั ส ต์ ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดในสัญญาฉบับนี ้ ทั ้งนี ้
ค่าขาดประโยชน์จะต้ องไม่จํานวนตํ่ากว่าศูนย์
คํารั บ รองของ
กองทรัส ต์

ณ วันทําสัญญานี ้ กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพัทยาว่า กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ที่จัดตั ้งขึน้
โดยชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติท
รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ โดยทรัสตีของกองทรัสต์มี
อํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทําเอกสาร และการดําเนินการอื่น
ใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี ้

คํารั บ รองของซีพ ีเ อ็น
พัท ยา

ณ วันจดทะเบียน ซีพีเอ็นพัทยารับรองแก่กองทรัสต์วา่
(1) ซีพเี อ็นพัทยาเป็ นบริ ษัทจํากัดที่จดั ตังและดํ
้
ารงอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย
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(2) ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า
(3) ซีพีเอ็นพัทยามีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา การจัดทําเอกสาร
และการดํ า เนิ น การอื่ น ใดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญานี ้ ตลอดจนกระทํ า การต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี ้ และการกระทําดังกล่าวไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของ
บริษัท
(4) การที่ซีพีเอ็นพัทยาเข้ าทําสัญญานี ้หรื อปฏิบตั ิตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญานี ้ ไม่เป็ น
การขัดแย้ งหรื อฝ่ าฝื นข้ อกําหนด เงื่อนไข หรื อคํารับรองใด ๆ ที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ ทําหรือจะ
ทําความตกลงกับบุคคลอื่น
(5) ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อพิ พาทหรื อได้ รับคําบอกกล่าวถึ งกรณี พิพาท หรื อมี คดีความกับ
บุคคลใด ๆ หรื ออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการทางศาล หรื ออยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการอนุญาโตตุลาการใด ที่เกี่ยวเนื่องกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า หรื อสิทธิและ
หน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ สินที่เช่า และมิได้ ผิดนัดหรื อผิดสัญญา
หรื อเข้ าทําสัญญา หรื อก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ หรื อฝ่ าผืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่เช่า หรื อสิทธิและหน้ าที่ของซีพีเอ็นพัทยาตามสัญญาฉบับนี ้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สินที่เช่าที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการให้ เช่าทรัพย์สินที่เช่าโดย
ซีพเี อ็นพัทยาหรื อการใช้ ทรัพย์สินที่เช่าของกองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
(6) ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อตัวแทนที่ได้ รับ อนุญ าตจากซีพีเอ็นพัทยาให้ เปิ ดเผยข้ อมูล ได้
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับทรัพย์ สินให้ แก่กองทรัสต์แล้ วทัง้ หมด โดยข้ อมูลดังกล่าว
เป็ นข้ อมูลที่เป็ นจริ งและถูกต้ องทุกประการ
(4)

สรุ ป สาระสําคัญของร่ างสัญญาซือ้ ขายทรั พ ย์ ส ิน

ผู้ข าย

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพ เี อ็น พัท ยา”)

ผู้ซ อื ้

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัส ต์ ”)

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ซ อื ้ ขาย

อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทั ้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั ้งอุปกรณ์อื่น
ใดที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้พกั อาศัยและ
ผู้ใช้ บริ การอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ทัง้ ในส่วนของอาคารศูนย์ การค้ าและอาคารโรงแรม ซึ่งตัง้ และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่
บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื ้นที่ ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติวัล
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพื ้นผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรื อบริ เวณภายในพื ้นที่เช่าของผู้
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เช่าพื ้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึ่งซีพีเอ็นพัทยา
เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์ รวมทัง้ สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ สินดังกล่าว (แล้ วแต่
กรณี) แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ราคาซือ้ ขาย

กองทรัสต์จะชําระราคาซื ้อขายเป็ นเงินจํานวน 75 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) โดยชําระ
ทั ง้ จํ า นวนภายในวัน ที่ มี ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารตามสัญ ญาเช่ า อาคารต่ อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเช่าอาคาร

การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น คู่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลเป็ นการโอนอย่าง
ั ญาตกลงให้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื ้อขายภายใต้ สญ
ทรั พ ย์ ส นิ
สมบูรณ์ ในวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่า
ช่ ว งพื น้ ที่ อ าคาร และได้ มี ก ารชํ า ระราคาตามที่ กํ า หนดในสัญ ญาฉบั บ นี แ้ ล้ ว (“วั น โอ น
กรรมสิท ธิ์”)
เห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อ เห ตุ ก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ สัญญานี ้อาจสิ ้นสุดลงได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
แห่ งการเลิก สัญญา
(1) คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายตกลงกันเลิกสัญญา
(2) ในกรณีที่ซีพีเอ็นพัทยา จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้
หรื อผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
(3) ในกรณี ที่ซีพีเอ็นพัทยาถูกศาลสัง่ พิทักษ์ ทรัพย์ หรื อถูกศาลสั่งให้ ล้มละลาย หรื ออยู่ใน
ขั ้นตอนการเลิกบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง่ ฟื น้ ฟูกิจการของซีพีเอ็นพัทยา ซึ่ง
กองทรั สต์ เห็นว่ามี ผลกระทบต่อความสามารถของซีพีเอ็นพัทยาในการชํ าระหนี ้ หรื อ
ปฏิบตั ติ ามสัญญานี ้ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
(4) ในกรณี ที่ไม่มีการดําเนินการจดทะเบียนเช่าตามสัญญาเช่าอาคารและสัญญาเช่าช่วง
พื ้นที่อาคารภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาเช่าอาคาร
(5) ในกรณี ที่สญ
ั ญาเช่าอาคารสิ ้นผลใช้ บังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไว้ ในสัญ ญาเช่า
อาคารและสัญญาเช่าช่วงพื ้นที่อาคาร
ผลของการผิด นัด หรื อ เมื่อมีการเลิกสัญญา ให้ ถือว่าคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายปราศจากภาระหน้ าที่ซึ่งจะต้ องผูกพันกัน
ผ ล อั น เ กิ ด จ าก เ ห ตุ ตามสัญญาฉบับนี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่รวมถึงภาระหน้ าที่ใด ๆ ซึง่ เกิดก่อนการเลิกสัญญา และย่อมไม่
แห่ งการเลิก สัญญา
ั ญา
ตัดสิทธิในการเรียกร้ องค่าเสียหาย ในกรณีที่การผิดสัญญานั ้น เกิดจากความผิดของคูส่ ญ
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการไม่ได้ รับโอน ครอบครอง หรื อใช้ ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ สัญ ญาเช่ า อาคาร และ/หรื อ สัญ ญาเช่ า ช่ ว งพื น้ ที่ อ าคารสิ น้ สุ ด ลง
กองทรัสต์ตกลงจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ซื ้อขายกันตามสัญญาฉบับนีห้ รื อทรัพย์ สินอื่นใดที่มี
การใช้ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน ให้ แก่ซีพีเอ็นพัทยา และซีพีเอ็นพัทยาตกลงซื ้อทรัพย์สิน
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ดังกล่าวจากกองทรัสต์ ตามสภาพของทรัพ ย์ สินที่มีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนัน้ ในราคา
ต้ นทุนของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้ วยค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้ นตรง (Straight Line) ที่คิดตาม
ระยะเวลา 5 ปี หรือตามราคาอื่นใดตามที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
คํารั บ รองของ
กองทรัส ต์

(1) ณ วันทําสัญญานี ้ กองทรัสต์รับรองแก่ซีพีเอ็นพัทยาว่า กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ที่จดั ตั ้ง
ขึ น้ โดยชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญ ญั ติ ท รั ส ต์ เพื่ อ ธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์
โดยทรัสตีของกองทรัสต์มีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดทํา
เอกสาร และการดําเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี ้
(2) กองทรั สต์ ตกลงให้ สิทธิ แก่ซีพีเอ็นพัทยา ลูกค้ า คู่สัญ ญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้เช่า
พื น้ ที่ รายอื่นในอาคารและสิ่ง ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรั ลเฟสติ วัล พัท ยา บี ช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่มิได้ เช่าพื ้นที่ภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา จากกองทรัสต์ ใช้ ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
ตามธุรกิ จ ปกติ ตามภาระผูก พัน ที่ มี อ ยู่ก่ อ น หรื อ ตามที่ คู่สัญ ญาได้ ต กลงกัน ไว้ โดย
กองทรัสต์และซีพีเอ็นพัทยาจะร่ วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้ จ่ายสําหรับทรัพย์สินร่ วมกัน
ตามที่จะได้ ตกลงกันต่อไป

คํารั บ รองของซี พ ี เ อ็ น ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซีพีเอ็นพัทยารับรองต่อกองทรัสต์วา่
พัท ยา
(1) ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นบริ ษัทจํากัดที่ จดั ตั ้งขึ ้นและดํารงอยู่อย่างสมบูรณ์ ตามกฎหมายของ
ประเทศไทย
(2) ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ และมี สิทธิ โดยสมบูรณ์ ในการขายทรั พย์ สิน โดย
ปราศจากภาระผูกพัน หรือการนําไปเป็ นหลักประกันโดยประการอื่นใด
(3) ซีพีเอ็นพัทยามีอํานาจในการเข้ าทําสัญญา การปฏิบตั ิตามสัญญา จัดทําเอกสาร และ
การดําเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ ตลอดจนกระทําการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สัญญานี ้ และการกระทําดังกล่าวไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริษัท
(4) การที่ซีพีเอ็นพัทยาเข้ าทําสัญญานี ้หรื อปฏิบตั ิตามความผูกพันใด ๆ ในสัญญานี ้ ไม่เป็ น
การขัด แย้ งหรื อฝ่ าฝื น ข้ อกํ าหนด เงื่อนไข หรื อ คํารั บ รองใด ๆ ที่ ซีพี เอ็นพัทยา ได้ ทํา
ความตกลงไว้ กบั บุคคลอื่น
(5) นับแต่วนั ทําสัญญาฉบับนี ้ถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ ซีพีเอ็นพัทยาไม่มีข้อพิพาท หรื อได้ รับคํา
บอกกล่าวถึงกรณี พิพาท หรื อมีคดีความกับบุคคลใด ๆ หรื ออยู่ในระหว่างการดําเนิน
กระบวนการทางศาล หรื ออยู่ในระหว่างการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรื อสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ที่เกี่ยวเนื่อง
กับ ทรั พ ย์ สิน และมิ ได้ ผิ ด นัด หรื อ ผิ ด สัญ ญา หรื อ เข้ าทํ าสัญ ญา หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ภาระ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผูกพันใด ๆ หรื อฝ่ าผืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรื อสิทธิและหน้ าที่ของซีพีเอ็น
พัท ยาตามสัญ ญาฉบับ นี ท้ ี่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ส่ ง ผลกระทบในทางลบอย่ างมี
นัยสําคัญต่อการซื ้อขายทรัพย์สินโดยซีพีเอ็นพัทยาหรื อการใช้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
(6) ซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อตัวแทนที่ได้ รับ อนุญ าตจากซีพีเอ็นพัทยาให้ เปิ ดเผยข้ อมูล ได้
้
โดยข้ อมูลดังกล่าวเป็ น
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์แล้ วทังหมด
ข้ อมูลที่เป็ นจริ งและถูกต้ องทุกประการ
(5)

สรุ ป สาระสําคัญของร่ างสัญญาก่ อ ตัง้ สิท ธิแ ละการกระทําการ

คู่ส ัญญา

(1) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (“เซ็น ทรั ล พัฒนา”) และ
(2) บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัส ต์ ”)

การใช้ ช่ อื และ/หรื อ
เครื่อ งหมายการค้ า
และ/หรือ เครื่อ งหมาย
บริก าร

ตลอดระยะเวลาที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบัติ
หน้ าที่ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ แทนเซ็นทรัลพัฒ นาตามข้ อกํ าหนดแห่ง
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ยังคงปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
และตราบเท่าที่กองทรัสต์ยงั คงลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ/หรือโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมดังต่อไปนี ้
(1) ให้ กองทรัสต์ใช้ ชื่อ และ/หรื อเครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อเครื่ องหมายบริ การ และ/หรื อ
ตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื่ องหมายอื่นใดที่ใช้ ในการสื่อความหมาย
ให้ ประชาชนทัว่ ไปเข้ าใจว่าทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ลงทุนในหรื อมีไว้ นั ้น เป็ นทรัพย์สินของ
เซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒ นาที่เกี่ ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช ทัง้ นี ้ ให้ รวมถึงชื่อ และ/หรื อเครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อเครื่ องหมาย
บริ ก าร และ/หรื อ ตราสัญ ลั ก ษณ์ และ/หรื อ รู ป ภาพ และ/หรื อ เครื่ อ งหมายอื่ น ใดที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที่เซ็นทรัลพัฒนาและบริ ษัทในเครื อ
เซ็นทรัลพัฒนาจะได้ มีในอนาคตด้ วย
(2) ใช้ ความพยายามอย่ า งสู ง สุ ด เพื่ อ ให้ กองทรั ส ต์ และ/หรื อ ผู้ เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น จาก
กองทรั สต์ สามารถใช้ ชื่อ และ/หรื อเครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อเครื่ องหมายบริ การ
และ/หรื อตราสัญ ลักษณ์ และ/หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื่ องหมายอื่นใดที่ใช้ ในการสื่อ
ความหมายให้ ประชาชนทั่วไปเข้ าใจว่าทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ลงทุนในหรื อมีไว้ นัน้ เป็ น
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึง่ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา และ/หรื อเครื่ องหมายของ
เครือโรงแรมอื่นใดที่บริ หารอาคารโรงแรม
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อนึ่ง ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ แทนเซ็นทรัลพัฒนาตามข้ อกําหนดแห่งสัญ ญา
แต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ตามสัญญา
แต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีชอีกต่อไป กองทรัสต์จะ
ดําเนินการระงับการใช้ ชื่อ และ/หรื อเครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อเครื่ องหมายบริ การ และ/
หรื อตราสัญลักษณ์ และ/หรื อรู ปภาพ และ/หรื อเครื่ องหมายอื่นใดดังกล่าว โดยกองทรัสต์จะ
ดําเนินการดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรื อบุคคลใด
ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อให้ ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์แทน
ดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช
ค่ าใช้ จ่ ายที่เ กี่ยวข้ อ ง เซ็นทรัลพัฒ นาในฐานะผู้สนับสนุนของกองทรัสต์ (Sponsor) ตกลงรับ ผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายที่
กับ การลงทุน ใน
เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนเพิ่มของกองทรัสต์ เพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช
ทรั พ ย์ ส นิ เพิ่ม เติม ของ และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตามที่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ ายเห็นชอบร่ วมกัน
กองทรัส ต์
การดํารงอัต ราส่ วน
การถือ หุ้น

ตลอดระยะเวลาที่ สัญ ญาเกี่ ยวกับ การลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บี ช และ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ยังมีผลใช้ บังคับ เซ็นทรัลพัฒนาจะไม่ขาย จําหน่าย โอนสิทธิ หรื อก่อ
ภาระผูกพันใด ๆ ซึง่ หุ้นของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด (“เซ็น ทรั ล พระราม 2”)
และ/หรื อซีพีเอ็นพัทยา และ/หรื อของบริ ษัท ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล จํากัด (“ซีพ ีเ อ็น พัท ยา โฮ
เทล”) ที่เซ็นทรัลพัฒนาถืออยู่ให้ แก่บุคคลหรื อนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทดังกล่าว ดังนี ้
- ในเซ็นทรัลพระราม 2 ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 51 ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมด
ของเซ็นทรัลพระราม 2
- ในซีพีเอ็นพัทยา ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 75 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของซีพี
เอ็นพัทยา และ
- ในซี พี เอ็ น พัท ยา โฮเทล ในอัต ราไม่ ตํ่ า กว่า ร้ อยละ 99.99 ของหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทั ้งหมดของซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล

การควบคุม การปฏิบ ัต ิ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงควบคุม ดูแล และดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ นในการป้องกันและเยียวยา
ตามสัญญา
เพื่ อให้ (ก) ซี พีเอ็น พัทยา ซึ่งเป็ น เจ้ าของกรรมสิ ท ธิ์ ในทรัพ ย์ สิน ที่ เช่าตามสัญ ญาลงทุน ใน
โครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล พั ท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา และ/หรื อ (ข) เซ็ น ทรั ล
พระราม 2 ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิท ธิ์ ในที่ดิน และมี สิทธิ ครอบครองในที่ดินอันเป็ นที่ ตัง้ ของ
โครงการเซ็น ทรั ล เฟสติ วัล พัท ยา บี ช และโรงแรมฮิ ล ตัน พัทยา ตาม สัญ ญาเช่ าที่ ดิ น กับ
บุคคลภายนอก สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับเซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรื อ (ค)
ซี พี เอ็น พัท ยา โฮเทล ซึ่งเป็ นผู้เช่ าช่วงทรัพย์ สิน จากกองทรั ส ต์ ปฏิ บัติตามข้ อ กํ าหนดและ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เงื่อนไขในสัญญาที่ บุคคลดังกล่าวเป็ นคู่สัญ ญาอย่างเคร่ งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพี ยง
สัญ ญาเช่ าที่ ดิ น กับ บุค คลภายนอก สัญ ญาเช่ าที่ ดิ น และสัญ ญาเช่ าช่ ว งที่ ดิน กับ เซ็ นทรั ล
พระราม 2 สัญ ญาลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
สัญญาจัดหาประโยชน์ในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทั ้งเอกสารและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่อง
และเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา และ/หรื อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งมีบริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจ
ควบคุมมีความเกี่ ยวข้ องหรื อเข้ าเป็ นคู่สัญ ญาในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
โรงแรมฮิ ล ตัน พั ท ยา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เซ็ น ทรั ล พัฒ นาจะใช้ ค วามพยายามอย่ า งสุด
ความสามารถในการป้ องกันและเยียวยา (รวมถึงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ใด ๆ
ได้ แก่ การให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทย่อย การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นของบริ ษัทย่อยกรณีที่มีการเพิ่ม
ทุน เป็ นต้ น อนึ่ง การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน ให้ แ ก่ ซี พี เอ็ นพัทยา โฮเทล จะไม่ ได้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการรับประกันรายได้ ให้ แก่กองทรัสต์ แต่จะเป็ นการใช้ เงินเพื่อสนับสนุน
และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล) ทั ้งนี ้ เพื่อมิให้ ซีพี
เอ็นพัทยา และ/หรื อเซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรื อซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ผิดนัด กระทําการฝ่ า
ฝื น เงื่ อ นไข หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด เหตุแห่ ง การเลิ ก สัญ ญา หรื อ กระทํ า ผิ ด ข้ อ สัญ ญาใด ๆ ตามที่
กําหนดไว้ ในสัญญา
การจัด หาผู้เ ช่ าช่ วง
ทรั พ ย์ ส นิ จาก
กองทรัส ต์ หรื อ การ
เข้ าเป็ นผู้เ ช่ าช่ ว ง
ทรั พ ย์ ส นิ จาก
กองทรัส ต์

ตราบเท่าที่กองทรัสต์ยงั คงลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา และภายใต้ เงื่อนไขในสัญ ญาจ้ าง
บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ฉบับปั จจุบนั ซึง่ ได้ เข้ าทํากับบริ ษัทในกลุ่มฮิลตัน ยังมีผลใช้ บงั คับ
(ซึ่งปั จจุบนั คงเหลือประมาณ 8 ปี ) (“สัญ ญาจ้ างบริ ห ารโรงแรม”) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) หากซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล ได้ จําหน่าย จ่าย หรื อโอน ซึ่ง (ก) สิทธิ และ/หรื อหน้ าที่ใด ๆ
ตามสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม หรื อ (ข) กรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า หรื อสิทธิครอบครองใด
ๆ บนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวเนื่องกับโรงแรมฮิลตัน พัทยา อันเข้ าเงื่อนไขการโอน
สิทธิของซีพเี อ็นพัทยาตามสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม หรือ
(2) ในกรณี ที่ อ าคารและสิ่ งปลูก สร้ างในโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา เสี ย หายทัง้ หมดหรื อ ถูก
ทําลายเกินกว่าร้ อยละ 25 ของพื ้นที่ทั ้งหมด และเป็ นเหตุให้ สญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรม
สิ ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาจ้ างบริ หารโรงแรม และโดยที่กองทรัสต์ได้ ทํา
การซ่อมแซม และ/หรื อก่อสร้ างอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในส่วน
ที่ได้ รับความเสียหายหรื อถูกทําลายเพื่อทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างตามสัญญาเช่า
อาคาร ภายในระยะเวลา 36 เดือนนับจากวันที่สญ
ั ญาจ้ างบริ หารโรงแรมสิ ้นสุดลง ทังนี
้ ้
ไม่วา่ ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล จะยังคงเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์หรื อไม่ก็ตาม
เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมที่จะจัดหาผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินจากกองทรัสต์รายใหม่ และ/หรื อ
ดําเนินการให้ ซีพีเอ็นพัทยา โฮเทล หรือผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจากกองทรัสต์รายใหม่ดงั กล่าว เข้ า
ทําสัญ ญาจ้ างบริ หารโรงแรมฉบับใหม่กับบริ ษัทในกลุ่มฮิลตัน ทัง้ นี ้ ผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินจาก
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
กองทรัสต์รายใหม่ที่เซ็นทรัลพัฒนาจะจัดหามานั ้นจะต้ องมีเซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้น ทัง้ หมดของบริ ษั ทดังกล่าว และในกรณี ที่เซ็นทรัลพัฒ นาไม่
สามารถดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นได้ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมที่จะเข้ าทําสัญ ญาจ้ าง
บริหารโรงแรมฉบับใหม่กบั บริ ษัทในกลุ่มฮิลตันเอง
(6)

สรุ ป สาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าช่ วงอาคารและสัญญาเช่ าช่ ว งงานระบบ

ผู้เ ช่ าช่ วง

บริษัท ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จํากัด (“ผู้เ ช่ าช่ วง”)

ผู้ใ ห้ เ ช่ าช่ วง

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัส ต์ ”)

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ าช่ วง

1. อาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตั ้งอยู่เลขที่ 333/101 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยา
สาย 1 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้ วย อาคารโรงแรม
(ทัง้ หมด) และพื น้ ที่ จ อดรถยนต์ ภ ายในอาคารเฉพาะส่ วนของโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา
(ทังหมด)
้
ซึง่ คิดเป็ นพื ้นที่ที่จะเช่าช่วงประมาณ 49,686 ตารางเมตร
2. งานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณู ป โภค ระบบโทรศัพ ท์ ลิ ฟ ท์ บัน ไดเลื่ อ น ระบบปรั บ
อากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดนํา้ เสีย และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่ง
ติดตั ้งและใช้ งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทั ้งสิทธิใด ๆ
ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี)

ระยะเวลาการเช่ า

สัญญาเช่าช่วงฉบับแรกจะมีกําหนดระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์เข้ าเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า
ในทรัพย์สินที่เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาเช่าอาคาร จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (“วัน ที่ส ัญญา
ฉบับ นีม้ ผี ลใช้ บ ังคับ ”)

เงื่อ นไขในการต่ อ อายุ 1. คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้ คํ ามั่น แก่ คู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายว่า เมื่ อ สัญ ญาเช่ าช่ วงครบ
สัญญาเช่ าช่ ว งเมื่อ
กํ าหนด และคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้ ใช้ สิทธิ เรี ยกให้ คู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่งต่ออายุ
สัญญาเช่ าช่ ว งครบ
้
ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงต่อไปอีก 3 คราว ๆ ละไม่เกิน
สัญญาเช่าช่วง คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนันจะต่
กําหนด
3 ปี (สิ น้ สุ ด ไม่ เกิ น วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2569) ทั ง้ นี ้ ภายใต้ เงื่ อ นเวลาที่ ร ะบุ ใ นข้ อ 2
้ าเช่าคงที่และ
ด้ านล่างนี ้ โดยคู่สญ
ั ญาตกลงให้ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่า และค่าเช่า ทังค่
ค่าเช่าแปรผัน รวมทังเงื
้ ่อนไขในการต่ออายุของสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุเหมือนกันกับ
ที่กําหนดไว้ ในสัญ ญาเช่าช่วงฉบับแรก ทัง้ นี ้ ในการใช้ สิทธิ ในข้ อ 1 นี ้ คู่สัญ ญาฝ่ ายที่
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ า
ประสงค์จะให้ การเช่าช่วงดําเนินต่อไปจะต้ องแจ้ งให้ ค่สู ญ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาเช่าช่วงหรือระยะเวลาการเช่าที่ได้ ตอ่ ออกไป ทังนี
้ ้ ยกเว้ นกรณีการต่อ
อายุสัญ ญาเช่าช่วงฉบับแรก คู่สัญ ญาฝ่ ายที่ ป ระสงค์ จะให้ ก ารเช่ าช่ วงดํ าเนิ น ต่อไป
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
จะต้ องแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 3 วันก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าช่วง
2. คู่สัญญาตกลงว่าเงื่อนไขในการต่ออายุของสัญ ญาเช่าช่วงตามข้ อ 1 จะใช้ ได้ ไม่เกิน 3
คราว นับจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ โดยการต่ออายุครัง้ สุดท้ ายจะครบกําหนด
ภายในปี ที่ 6 นับ จากวันที่ สัญ ญาเช่ าช่ วงฉบับ ต่ออายุฉบับ แรกมี ผลใช้ บังคับ (“วั น ที่
สัญ ญาเช่ าช่ ว งฉบับ ต่ อ อายุฉ บับ แรกมีผ ลใช้ บ ัง คับ ”) และสัญ ญาเช่าช่วงฉบับต่อ
อายุฉบับสุดท้ ายจะสิ ้นสุดภายในวันที่ครบกําหนดปี ที่ 9 นับจากวันที่สญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับ
ต่ออายุฉบับแรกมีผลใช้ บงั คับ
3. ภายหลัง จากที่ สิ น้ สุด ระยะเวลาการเช่ า ที่ ได้ ต่ อ ออกไปตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 1 – ข้ อ 2
ั ญาเช่าช่วงฉบับต่อ
ข้ างต้ น หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งยังคงประสงค์ที่จะต่ออายุสญ
อายุฉบับสุดท้ ายต่อไป คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ประสงค์จะให้ การเช่าช่วงดําเนินต่อไปจะต้ องแจ้ ง
ให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดื อ นก่ อ นวัน ครบกํ า หนดระยะเวลาการเช่ า ที่ ไ ด้ ต่ อ ออกไป ทั ง้ นี ้ ในกรณี ที่ มี
บุค คลภายนอกแจ้ งความประสงค์ ต่อ กองทรั ส ต์ ที่ จ ะเช่ าช่ วงทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าช่ วง โดย
ข้ อเสนอเรื่ องราคาและเงื่อนไขการเช่าที่ สําคัญ ของบุคคลดังกล่าวดีกว่าข้ อเสนอเรื่ อง
ราคาและเงื่อนไขการเช่าที่สําคัญของผู้เช่าช่วง กองทรัสต์จะเจรจากับผู้เช่าช่วง เพื่อให้ ผ้ ู
เช่าช่วงพิจารณาและปรับเปลี่ยนข้ อเสนอของผู้เช่าช่วงเพื่อเสนอให้ กองทรัสต์พิจารณา
ต่อไป อย่างไรก็ดี กองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะเสนอการดําเนินการดังกล่าวเพื่อให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิก่อน
4. (1) ในกรณี ที่กองทรัสต์ ได้ ใช้ สิทธิ ในการต่ออายุสญ
ั ญาตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 1 แต่ผ้ ูเช่า
ช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อพ้ นวิสยั ด้ วยเหตุขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ ซึ่ง
เป็ น เหตุในการเลิ กสัญ ญาของสัญ ญาฉบับ นี ้ และ/หรื อ เหตุอื่ น ใดที่ มิ ได้ เกิ ด จาก
ความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้เช่าช่วง อันทําให้ ผ้ ูเช่าช่วงไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ ให้ ถือ
ว่าผู้เช่าช่วงไม่มีหน้ าที่ที่จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไป
(2) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1
แต่ผ้ เู ช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรือพ้ นวิสยั แต่ผ้ เู ช่าช่วงยังคงสามารถเช่าช่วง
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ ชวั่ คราว ผู้เช่าช่วงและ
กองทรัสต์จะร่ วมกันหาผู้เช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงเพื่อประกอบ
ธุรกิ จ โรงแรมฮิ ลตัน พัท ยาต่อไปแทนผู้เช่ าช่ วง ทัง้ นี ้ ผู้เช่ าช่วงตกลงที่ จะเช่าช่วง
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปจนกว่าจะสามารถ
หาผู้เช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที่กองทรัสต์และผู้เช่า
ช่วงจะร่วมกันกําหนดเงื่อนไขของการเช่าช่วงที่ตอ่ ออกไป แต่ทั ้งนี ้ ระยะเวลาการเช่า
ที่ต่อออกไปดังกล่าวจะไม่เกิ น 180 วันนับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า
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โดยให้ ถือว่าผู้เช่าช่ วงไม่มี หน้ าที่ ที่จะเช่าช่วงทรั พย์ สินที่ เช่าช่วงต่อไปในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าว
(3) นอกจากกรณี ที่ระบุไว้ ใน (1) – (2) ข้ างต้ น หากผู้เช่าช่วงไม่ประสงค์ ที่จะต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงหรื อการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผู้เช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมาย
หรื อพ้ นวิสยั แต่ผ้ เู ช่าช่วงยังคงสามารถเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ ชวั่ คราว หากกองทรัสต์ร้องขอ ผู้เช่าช่วงและกองทรัสต์จะ
ร่ วมกันหาผู้เช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์ สินที่เช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
ฮิลตัน พัทยาต่อไปแทนผู้เช่าช่วง ทัง้ นี ้ ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะเช่าช่วงทรัพย์ สินที่เช่า
ช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปจนกว่าจะสามารถหาผู้เช่าช่วงราย
อื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที่กองทรัสต์และผู้เช่าช่วงจะร่ วมกัน
กําหนดเงื่อนไขของการเช่าช่วงที่ต่อออกไป แต่ทงนี
ั ้ ้ ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไป
ดังกล่าวจะไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า โดยให้ ถือว่าผู้
เช่าช่วงไม่มีหน้ าที่ที่จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไปภายหลังระยะเวลาดังกล่าว
(4) อนึ่ง ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ หากผู้เช่าช่วงมีข้อจํากัดทางกฎหมายหรื อพ้ นวิสยั โดยไม่
สามารถเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปได้
เลย คู่สัญ ญาตกลงว่าผู้เช่าช่ วงจะไม่เช่าช่วงทรั พย์ สินที่ เช่าช่วงต่อไปในระหว่าง
ระยะเวลาที่กองทรัสต์หาผู้เช่าช่วงรายอื่นมาเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงโดยไม่ถือ
เป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาของผู้เช่าช่วง
ค่ าเช่ า

เว้ นแต่กรณี ที่มีการเลื่อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้ นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
หรื อการเลื่อนชําระค่าเช่ากรณีปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามที่กําหนดไว้ ใน
สัญ ญาฉบับ นี ้ ผู้เช่าช่วงตกลงชํ าระค่าเช่าให้ แก่ กองทรัสต์ ตามข้ อกํ าหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาฉบับนี ้ โดยค่าเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ประกอบด้ วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้ แก่ ค่าเช่าคงที่
และค่าเช่าแปรผัน โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง โดยใช้ วิธีการคํานวณ
ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การคํานวณค่ าเช่ าตัง้ แต่ วัน ที่ส ัญญาฉบับ นีม้ ผี ลใช้ บ ังคับ จนถึงสิน้ ปี 2560
1.1 ค่ าเช่ าคงที่ (Fixed Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะชําระค่าเช่าคงที่ภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญา
ฉบับ นีม้ ีผลใช้ บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าคงที่ ต่อปี ของปี 2560
คํานวณจากค่าเช่าคงที่ต่อปี ของปี 2561 ปรับลดด้ วยอัตราร้ อยละ 3.5 ต่อปี โดย
แบ่ ง ชํ า ระจํ า นวนเท่ า ๆ กั น ในแต่ ล ะไตรมาส ยกเว้ น ไตรมาสแรกของการเริ่ ม
ระยะเวลาการเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ ให้ ใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการ
เช่าจริ ง โดยไตรมาสแรกของการเริ่ มระยะเวลาการเช่าจะคิดตามอัตราส่วนของ
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จํานวนวัน จากค่าเช่าคงที่รายไตรมาส หารด้ วยจํานวนวันในไตรมาสนัน้ ๆ คูณ
ด้ วยจํานวนวันนับจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับจนถึงวันที่สิ ้นไตรมาส
1.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะชําระค่าเช่าแปรผันภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส โดยใช้
หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญา
ฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้ วิธีการคํานวณที่กําหนดใน
ข้ อ 2.2 ด้ านล่างนี ้
2. การคํานวณค่ าเช่ าในกรณี ท่ ีม ีก ารต่ อ อายุส ัญ ญาเช่ าช่ ว ง ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม
2561 จนถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
2.1 ค่ าเช่ าคงที่ (Fixed Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงจะชํ าระค่าเช่าคงที่ภ ายใน 45 วันนับ จากวัน สิน้ ไตรมาส โดยใช้
หลั ก เกณฑ์ คํ า นวณตามระยะเวลาการเช่ า จริ ง สํ า หรั บ ช่ ว งเวลาตัง้ แต่ วัน ที่ 1
มกราคม 2561 จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี ต ามที่ระบุในตาราง
ด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี

ค่ าเช่ าคงที่ร ายปี (บาท)

2561

199,500,000

2562

206,482,500

2563

213,709,388

2.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะชําระค่าเช่าแปรผันภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส โดยใช้
หลั ก เกณฑ์ คํ า นวณตามระยะเวลาการเช่ า จริ ง สํ า หรั บ ช่ ว งเวลาตั ง้ แต่ วัน ที่ 1
มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้ เกณฑ์ ยอด
สะสม กล่าวคือ ในรอบปี บัญ ชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผันของไตรมาสปั จจุบนั คํานวณ
จาก ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ ้นสุดไตรมาสปั จจุบัน หักด้ วย ค่าเช่าแปรผัน
สะสม ณ วัน ที่ สิ น้ สุด ไตรมาสที่ แล้ ว ของปี เดี ย วกัน โดยค่า เช่า แปรผัน ดัง กล่ า ว
คํานวณได้ ดงั นี ้
ค่าเช่าแปรผัน = ร้ อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง )
โดยที่
ก = รายได้ รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมในรอบไตรมาสสะสมนั ้น ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุ ร กิ จ เฉพาะ หรื อ ภาษี อื่ น ใดในทํ า นองเดี ย วกั น ค่ า บริ ก าร (Service
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Charge) ที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้ รั บ บริ ก าร รายได้ ห รื อ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการ
จําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับจากการประกันภัย (ยกเว้ น
ค่าสินไหมทดแทนซึง่ ได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance)) เงิ น ค่ า ทดแทนการเวนคื น อสัง หาริ ม ทรั พ ย์
และดอกเบี ้ยรับ
ข = ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ใน
รอบไตรมาสสะสมนัน้ ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอาหาร และเครื่ องดื่ม
ต้ นทุ น วัต ถุ ดิ บ และของใช้ ในการดํ า เนิ น งาน (Operating Supplies)
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการดําเนินงานทดแทน
ของเดิมหรื อเพิ่มเติม ต้ นทุนเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นที่จ่าย
ให้ แก่ ลูกจ้ างและพนักงาน ต้ น ทุน และค่าใช้ จ่ายฝึ ก อบรมลูก จ้ างและ
พนัก งาน ต้ น ทุ น และค่ าใช้ จ่ า ยด้ า นการโฆษณาและประชาสัม พัน ธ์
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ให้ อยู่ในสภาพดี ค่าเบี ้ยประกันภัย ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ (ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คล) ค่าธรรมเนียมในการบริหารงานและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ผ้ ู บริ ห ารโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา เรี ย กเก็ บ และต้ น ทุน และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ในการดํ า เนิ น งานและประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมฮิ ล ตัน
พัทยา ทั ้งนี ้ ไม่รวมถึงภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้ เงินทุนที่กัน
ไว้ ในอดีตของซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้ าของทรัพย์ สินเดิม และดอกเบี ้ย
จ่ า ย ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เกี่ ย วกั บ การกู้ ยื ม เงิ น หรื อ การจัด หาเงิ น ที่ ไม่ ใ ช่
ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ ยวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ค = เงินสํารองสําหรับ การซ่อมแซม ปรับปรุ ง จัดหาเพื่อทดแทนหรื อจัดหา
เพิ่ ม เติ ม เฟอร์ นิ เจอร์ อุป กรณ์ และพาหนะต่ าง ๆ ของโรงแรมฮิ ล ตัน
พัท ยา (FF&E Reserve Deduction) ตามที่ ร ะบุ ในสัญ ญาจ้ างบริ ห าร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งทําระหว่างผู้เช่าช่วงกับผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน
พัทยา
ง = ค่าเช่าคงที่ในรอบไตรมาสสะสมนั ้น ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 1.1 ข้ อ 2.1
(แล้ วแต่กรณี) บวกด้ วยค่าเช่าตามสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์
หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิน้ สุดไตรมาสปั จจุบันที่คํานวณตามสูตรดังกล่าวมี
จํานวนน้ อยกว่าศูนย์ ให้ ถือว่าค่าเช่าแปรผันดังกล่าวเท่ากับศูนย์ และหาก ค่าเช่าแปรผัน
สะสม ณ วันที่สิ ้นสุดไตรมาสปั จจุบนั ที่คํานวณตามสูตรดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ
50 ของค่าเช่าคงที่สะสม ณ วันที่สิน้ สุดไตรมาสปั จจุบัน ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวจะถูก
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ปรับลดให้ มีจํานวนร้ อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่สะสม ณ วันที่สิ ้นสุดไตรมาสนัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ หากค่ า เช่ าแปรผัน สะสม ณ วัน ที่ สิ น้ สุด ไตรมาสที่ แ ล้ ว ที่ ผ้ ูเช่ า ช่ ว งได้ ชํ า ระแก่
กองทรัสต์ มีจํานวนมากกว่าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ ้นสุดไตรมาสปั จจุบนั ที่ผ้ เู ช่า
ช่วงควรจะชําระตามผลลัพธ์ ที่ได้ จ ากการคํานวณตามสูตรในข้ อ 2.2 ตามข้ อมูลทาง
การเงินของผู้เช่าช่วงที่ปรากฏในรายงานทางการเงินที่จัดทําโดยผู้เช่าช่วงสําหรับการ
คํานวณค่าเช่าแปรผันรายไตรมาส กองทรัสต์ ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผันในส่วนที่ได้ รับ
ชําระเงินไว้ เกินดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าแปรผันของไตรมาสถัดไปที่กองทรัสต์มีสิทธิ
ได้ รับ จากผู้เช่าช่วงจนกระทั่ง ยอดค่าเช่ าแปรผันดัง กล่ าวที่ ก องทรั สต์ รับ ชํ าระเกิ นจะ
คงเหลือเป็ นศูนย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสุดท้ าย กองทรัสต์ตกลงจะนํายอดคงเหลือของ
ค่าเช่าแปรผันที่กองทรัสต์ได้ รับชําระเกินทังหมดที
้
่เหลืออยู่ดงั กล่าวไปหักกลบกับค่าเช่า
คงที่ของไตรมาสสุดท้ ายที่กองทรั สต์ มีสิทธิ ได้ รับจากผู้เช่าช่วง อย่างไรก็ ดี หากค่าเช่า
คงที่ในไตรมาสสุดท้ ายมีจํานวนเงินน้ อยกว่าค่าเช่าแปรผันที่กองทรัสต์ได้ รับชําระเกิ น
ทังหมดที
้
่เหลืออยู่ กองทรัสต์ตกลงจะนําเงินค่าเช่าแปรผันที่ได้ รับไว้ เกินทั ้งหมดคืนให้ แก่
ผู้เช่าช่วงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผ้ สู อบบัญชีรับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปี
บัญชีของผู้เช่าช่วง
นอกจากนี ้ หากค่ า เช่ า แปรผัน ที่ ก องทรั ส ต์ ได้ รั บ สํ า หรั บ รอบปี บัญ ชี ใด ๆ มี จํ า นวน
มากกว่าหรื อน้ อยกว่าค่าเช่าแปรผันสําหรับรอบปี บญ
ั ชีเดียวกันที่กองทรัสต์ควรจะได้ รับ
ตามผลลัพธ์ ที่ได้ จากการคํานวณตามสูตรในข้ อ 2.2 ตามข้ อมูลทางการเงินของผู้เช่าช่วง
ที่ปรากฏในรายงานทางการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีของผู้เช่าช่วงสําหรับปรับปรุ งค่า
เช่าแปรผันประจํารอบปี บญ
ั ชี กองทรัสต์จะชําระคืนค่าเช่าที่ได้ รับไว้ เกิน หรื อผู้เช่าช่วงจะ
จ่ายชํ าระค่าเช่าที่ชําระไว้ ขาด (แล้ วแต่กรณี ) ภายใน 15 วัน นับ จากวันที่ผ้ ูสอบบัญ ชี
รับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีของผู้เช่าช่วง
3. การคํานวณค่ าเช่ าในกรณีท่ มี ีก ารต่ อ อายุส ัญ ญาเช่ าช่ ว งครั ง้ ที่ส องและครั ง้ ที่ส าม
เมื่อ สัญญาเช่ าช่ ว งฉบับ ต่ อ อายุฉ บับ แรกครบกําหนด
ในกรณี ที่ มี ก ารต่ออายุสัญ ญาเช่ าช่วงเมื่ อสัญ ญาเช่ าช่ วงฉบับ ต่ออายุฉ บับ แรกครบ
กําหนด คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ค่าเช่าคงที่สําหรับสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 2 (วันที่ 1
มกราคม 2564 ถึ งวันที่ 31 ธัน วาคม 2566) และสัญ ญาเช่ าช่วงฉบับ ต่ ออายุค รั ง้ ที่ 3
(วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 ค่ าเช่ าคงที่ (Fixed Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงจะชํ าระค่าเช่าคงที่ภ ายใน 45 วันนับ จากวัน สิน้ ไตรมาส โดยใช้
หลั ก เกณฑ์ คํ า นวณตามระยะเวลาการเช่ า จริ ง สํ า หรั บ ช่ ว งเวลาตัง้ แต่ วัน ที่ 1
มกราคม 2564 จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปี ต ามที่ระบุในตาราง
ด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
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ปี

ค่ าเช่ าคงที่ร ายปี (บาท)

2564

221,189,216

2565

228,930,839

2566

236,943,418

2567

245,236,438

2568

253,819,713

2569

262,703,403

3.2 ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ผู้เช่าช่วงตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผันภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส โดยใช้
หลั ก เกณฑ์ คํ า นวณตามระยะเวลาการเช่ า จริ ง สํ า หรั บ ช่ ว งเวลาตั ง้ แต่ วัน ที่ 1
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้ วิธีการคํานวณที่กําหนดในข้ อ
2.2
อนึ่ง ในกรณีที่ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ชําระค่าเช่าคงที่ และ/หรือค่าเช่าแปรผันมีการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงไป กองทรัสต์
และผู้เช่าช่วงตกลงจะพิจารณาและหารื อข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระ
ค่าเช่าคงที่ และ/หรื อค่าเช่าแปรผัน ต่อไป
ในกรณี ที่ ผ้ ูเช่ า ช่ ว งไม่ มี ค วามสามารถในการชํ า ระค่ าเช่ า ได้ เต็ม จํ า นวนเมื่ อ ถึ ง
กําหนดชําระแล้ ว ให้ ถือว่าค่าเช่าในจํานวนที่กองทรัสต์ไม่ได้ รับชําระเป็ นค่าเช่าค้ าง
ชํ าระ (Accrued Rental Revenue) และให้ ผ้ ูเช่ าช่ วงชํ าระค่าเช่ าค้ างชําระให้ แก่
กองทรั สต์ ภ ายใน 30 วัน นับ จากวันที่ ถึงกํ าหนดชํ าระ อนึ่ง การค้ างชําระค่าเช่า
ดังกล่าว ผู้เช่าช่วงจะต้ องชําระดอกเบี ย้ จากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี
โดยคํานวณตามจํ านวนเงินที่ ค้างชํ าระและจํ านวนวัน นับ ตัง้ แต่วัน ที่ ถึงกํ าหนด
ชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็ จสิ ้น เว้ นแต่การค้ างชําระค่าเช่าครัง้ แรกต่อปี และผู้เช่าช่วง
ได้ ชําระค่าเช่าค้ างชํ าระดังกล่าวแล้ วภายใน 30 วันนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ทั ้งนี ้ หากผู้เช่าช่วงชําระค่าเช่าค้ างชําระครัง้ แรกต่อปี เกินกําหนดระยะเวลา 30 วัน
ดังกล่าว ผู้เช่าช่วงจะต้ องชําระดอกเบี ย้ จากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี
โดยคํานวณตามจํ านวนเงินที่ ค้างชํ าระและจํ านวนวัน นับ ตัง้ แต่วัน ที่ ถึงกํ าหนด
ชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็ จสิ ้น ทังนี
้ ้ เงื่อนไขดังกล่าวในวรรคนี ้ไม่ใช้ บงั คับกับกรณี
การเลื่ อ นการชํ า ระค่ า เช่ า หรื อ การยกเว้ นค่ า เช่ า บางส่ ว นหรื อ ทั ง้ หมดอั น
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรื อการเลื่อนการชําระค่าเช่าในเดือ นที่มีปรั บ ปรุ งหรื อ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)
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การเลื่อ นการชําระค่ า
เช่ าอัน เนื่อ งมาจาก
เหตุส ุด วิส ัย

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
ให้ ผ้ เู ช่าช่วงเลื่อนชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทั ้งหมดในระหว่างไตรมาสนัน้ โดยไม่ถือเป็ นเหตุผิด
นัดผิดสัญญาโดยฝ่ ายผู้เช่าช่วง ทังนี
้ ้ ผู้เช่าช่วงยังคงมีหน้ าที่ในการชําระค่าเช่าส่วนที่ยังคงมี
ความสามารถในการชําระ (“ค่ าเช่ าส่ ว นที่ม ีค วามสามารถในการชําระ”) (ถ้ ามี) สําหรับ
ไตรมาสนันตามหลั
้
กเกณฑ์การคํานวณที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
1. ในกรณี ที่ (1) เกิ ดเหตุสุดวิสัยที่มี ผลกระทบต่อทรั พย์ สินที่ เช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณ
ใกล้ เคี ยงกับ สถานที่ ตัง้ ของทรั พ ย์ สิ นที่ เช่าช่วง ซึ่งไม่อาจป้อ งกัน ได้ ถึงแม้ ว่าบุคคลที่
ประสบหรื อใกล้ จะประสบเหตุนั ้นจะได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทัว่ ไป
จะทํ า ได้ ในฐานะและภาวะเช่ น นัน้ เช่ น อัค คี ภัย นํ า้ ท่ วม แผ่ น ดิ น ไหว อุบัติ เหตุที่ ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ว่าจะ
ในเดือนที่เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา และ (3) ทําให้ รายได้ ค่า
ห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํ่ากว่ารายได้
ค่ า ห้ อ งพั ก เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นสํ า หรั บ ช่ ว งระยะเวลาเดี ย วกัน ในปี ก่ อ นหน้ า เท่ า กั บ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 50
2. ในกรณี ที่ (1) เกิดเหตุสุดวิสยั ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่เช่าช่วง เช่น
การบัญญัติกฎหมายหรื อการดําเนินการอื่นใดของรัฐ สงคราม ข้ อจํากัดทางกฎหมาย
จลาจล การก่อการร้ าย โรคระบาด หรื อสาเหตุใด ๆ ที่มีผลทํานองเดียวกันซึ่งคู่สญ
ั ญาที่
ได้ รับ ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนิ นกิ จการโรงแรมฮิ ลตัน
พัทยา ไม่ว่าจะในเดือนที่เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา และ (3)
ทําให้
(ก) รายได้ ค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลดลงตํ่ากว่ารายได้ คา่ ห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
หน้ า เท่ากับ หรือมากกว่า ร้ อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 50 และ
(ข) รายได้ เฉลี่ ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที่ อยู่ในกลุ่ม การแข่งขันที่ มีมาตรฐาน
เดี ย วกัน ในเมื อ งพัท ยา ลดลงตํ่ า กว่ารายได้ เฉลี่ ย ต่ อ ห้ อ งสํ าหรั บ ช่ว งระยะเวลา
เดี ย วกันของโรงแรมและรี สอร์ ตที่ อยู่ในกลุ่ม ดัง กล่าวในปี ก่ อ นหน้ า เท่ากับ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 15 (ถ้ ามี)
3. ในกรณีที่ (1) เกิดเหตุสดุ วิสยั ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่เช่าช่วง เช่น
การบัญญัติกฎหมายหรื อการดําเนินการอื่นใดของรัฐ สงคราม ข้ อจํากัดทางกฎหมาย
จลาจล การก่อการร้ าย โรคระบาด หรื อสาเหตุใด ๆ ที่มีผลทํานองเดียวกันซึ่งคู่สญ
ั ญาที่
ได้ รับ ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนิ นกิ จการโรงแรมฮิ ลตัน
พัทยา ไม่ว่าจะในเดือนที่เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา และ (3)
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ทําให้
(ก) รายได้ ค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลดลงตํ่ากว่ารายได้ คา่ ห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
หน้ า เท่ากับ หรือมากกว่า ร้ อยละ 50 และ
(ข) รายได้ เฉลี่ ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที่ อยู่ในกลุ่ม การแข่งขันที่ มีมาตรฐาน
เดี ย วกัน ในเมื อ งพัท ยา ลดลงตํ่ า กว่ารายได้ เฉลี่ ย ต่ อ ห้ อ งสํ าหรั บ ช่ ว งระยะเวลา
เดี ย วกันของโรงแรมและรี สอร์ ตที่ อยู่ในกลุ่ม ดัง กล่าวในปี ก่ อ นหน้ า เท่ากับ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้ อยละ 30 (ถ้ ามี)
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าช่วงได้ รับผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ในช่วงระยะเวลาเดียวกันใน
ปี ก่อนหน้ าด้ วยเช่นกัน ให้ นํารายได้ ค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อ
รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันใน
เมืองพัทยา (แล้ วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของปี ปัจจุบนั เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง
ระยะเวลาเดีย วกัน ของปี ล่าสุด ก่ อนหน้ าปี ดังกล่าว ซึ่งเป็ นปี ที่ท รั พ ย์ สิ นที่ เช่าช่วงไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสัย หรื อการปิ ดปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีตา่ ง ๆ ข้ างต้ นแทน
นอกจากนี ้ ผู้เช่าช่ วงจะต้ องใช้ ค วามพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลี่ยต่อห้ องของ
โรงแรมและรี สอร์ ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยา เพื่อประโยชน์
ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ ้นหรื อไม่ โดยในกรณี ที่ไม่สามารถหารายได้ เฉลี่ยต่อ
ห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้ าได้ หรื อไม่สามารถหารายได้ ค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือน
ที่นํามาใช้ ในการอ้ างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ลา่ สุดก่อนหน้ าได้ กองทรัสต์และผู้เช่า
ช่ ว งจะตกลงร่ ว มกัน ในการใช้ ข้ อ มูล ที่ เป็ น มาตรฐาน หลัก เกณฑ์ หรื อ อัต ราส่ ว นอื่ น ใดที่
สามารถหาได้ จ ากธุ รกิ จ โรงแรมทั่วไปมาเป็ น หลัก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาแทน อนึ่ง หาก
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ ค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรม
ฮิ ล ตัน พัท ยาเป็ น หลัก และในกรณี ที่ก องทรั ส ต์ แ ละผู้เช่ าช่ วงกํ าหนดโรงแรมในกลุ่ม การ
แข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยามากกว่าหนึ่งแห่ง ให้ คํานวณรายได้ เฉลี่ยต่อห้ อง
ของกลุม่ การแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลี่ย (Simple Average) ของรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องของแต่ละ
โรงแรมและรี สอร์ ตที่อยู่ในกลุม่ ดังกล่าว
การยกเว้ น ค่ าเช่ าอัน
เนื่อ งมาจากเหตุ
สุด วิส ัย

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ในระหว่างไตรมาสใด กองทรัสต์ยินยอม
ยกเว้ นค่าเช่าบางส่ วนหรื อ ทัง้ หมดในระหว่างไตรมาสนัน้ ให้ แก่ ผ้ ูเช่ าช่ วง โดยผู้เช่ าช่ วงไม่
จําเป็ นต้ องชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทั ้งหมดของช่วงระยะเวลานั ้น โดยไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิด
สัญ ญาโดยฝ่ ายผู้เช่ าช่ วง อย่ า งไรก็ ดี ผู้เช่ าช่ วงยัง คงมี ห น้ า ที่ ในการชํ าระค่ า เช่ าส่ ว นที่ มี
ความสามารถในการชําระ (ถ้ ามี) ในระหว่างไตรมาสนันตามหลั
้
กเกณฑ์การคํานวณที่กําหนด
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ไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
1. ในกรณี ที่ (1) เกิ ดเหตุสุดวิสัยที่มี ผลกระทบต่อทรั พย์ สินที่ เช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณ
ใกล้ เคี ยงกับ สถานที่ ตัง้ ของทรั พ ย์ สิ นที่ เช่าช่วง ซึ่งไม่อาจป้ องกัน ได้ ถึงแม้ ว่าบุคคลที่
ประสบหรื อใกล้ จะประสบเหตุนั ้นจะได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทัว่ ไป
จะทํ า ได้ ในฐานะและภาวะเช่ น นัน้ เช่ น อัค คี ภัย นํ า้ ท่ วม แผ่ น ดิ น ไหว อุบัติ เหตุที่ ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ว่าจะ
ในเดือนที่เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา และ (3) ทําให้ รายได้ ค่า
ห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํ่ากว่ารายได้
ค่ า ห้ อ งพั ก เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นสํ า หรั บ ช่ ว งระยะเวลาเดี ย วกัน ในปี ก่ อ นหน้ า เท่ า กั บ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 50
2. ในกรณีที่ (1) เกิดเหตุสดุ วิสยั ไม่ว่าในประเทศหรื อต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงโดยตรงหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานที่ตงของทรั
ั้
พย์สินที่เช่าช่วง เช่น
การบัญญัติกฎหมายหรื อการดําเนินการอื่นใดของรัฐ สงคราม ข้ อจํากัดทางกฎหมาย
จลาจล การก่อการร้ าย โรคระบาด หรื อสาเหตุใด ๆ ที่มีผลทํานองเดียวกันซึ่งคู่สญ
ั ญาที่
ได้ รับ ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และ (2) ส่งผลต่อการดําเนิ นกิ จการโรงแรมฮิ ลตัน
พัทยา ไม่ว่าจะในเดือนที่เกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีผลต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา และ (3)
ทําให้
(ก) รายได้ ค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ลดลงตํ่ากว่ารายได้ คา่ ห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนสําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี ก่อน
หน้ า เท่ากับ หรือมากกว่า ร้ อยละ 50 และ
(ข) รายได้ เฉลี่ ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที่ อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่ มีมาตรฐาน
เดี ย วกัน ในเมื อ งพัท ยา ลดลงตํ่ า กว่ารายได้ เฉลี่ ย ต่ อ ห้ อ งสํ า หรั บ ช่ วงระยะเวลา
เดี ย วกัน ของโรงแรมและรี ส อร์ ตที่ อ ยู่ในกลุ่มดังกล่าวในปี ก่ อ นหน้ า เท่ากับ หรื อ
มากกว่า ร้ อยละ 30 (ถ้ ามี)
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าช่วงได้ รับผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ในช่วงระยะเวลาเดียวกันใน
ปี ก่อนหน้ าด้ วยเช่นกัน ให้ นํารายได้ ค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อ
รายได้ เฉลี่ยต่อห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันใน
เมืองพัทยา (แล้ วแต่กรณี) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของปี ปัจจุบนั เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง
ระยะเวลาเดีย วกัน ของปี ล่าสุด ก่ อนหน้ าปี ดังกล่าว ซึ่งเป็ นปี ที่ท รั พ ย์ สิ นที่ เช่าช่วงไม่ได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสัย หรื อการปิ ดปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาตามกรณีตา่ ง ๆ ข้ างต้ นแทน
นอกจากนี ้ ผู้เช่าช่ วงจะต้ องใช้ ค วามพยายามโดยสุจริ ตในการหารายได้ เฉลี่ยต่อห้ องของ
โรงแรมและรี สอร์ ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยา เพื่อประโยชน์
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ในการพิจารณาว่าได้ มีเหตุสดุ วิสยั เกิดขึ ้นหรื อไม่ โดยในกรณี ที่ไม่สามารถหารายได้ เฉลี่ยต่อ
ห้ องของโรงแรมและรี สอร์ ตที่อยู่ในกลุ่มการแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยาในช่วง
ระยะเวลาเดียวกันของปี ล่าสุดก่อนหน้ าได้ หรื อไม่สามารถหารายได้ ค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือน
ที่นํามาใช้ ในการอ้ างอิงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ลา่ สุดก่อนหน้ าได้ กองทรัสต์และผู้เช่า
ช่ ว งจะตกลงร่ ว มกัน ในการใช้ ข้ อ มูล ที่ เป็ น มาตรฐาน หลัก เกณฑ์ หรื อ อัต ราส่ ว นอื่ น ใดที่
สามารถหาได้ จ ากธุ รกิ จ โรงแรมทั่วไปมาเป็ น หลัก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาแทน อนึ่ง หาก
คู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ พิจารณาจากรายได้ ค่าห้ องพักเฉลี่ยต่อเดือนของโรงแรม
ฮิ ล ตัน พัท ยา เป็ น หลัก และในกรณี ที่ กองทรั สต์ แ ละผู้เช่าช่วงกํ าหนดโรงแรมในกลุ่มการ
แข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันในเมืองพัทยามากกว่าหนึ่งแห่ง ให้ คํานวณรายได้ เฉลี่ยต่อห้ อง
ของกลุม่ การแข่งขัน โดยอาศัยค่าเฉลี่ย (Simple Average) ของรายได้ เฉลี่ยต่อห้ องของแต่ละ
โรงแรมและรี สอร์ ตที่อยู่ในกลุม่ ดังกล่าว
การคํานวณค่ าเช่ าใน
กรณีท่ มี ีเ ลื่อ นหรื อ การ
ยกเว้ น การชําระค่ าเช่ า
อัน เนื่อ งมาจากเหตุ
สุด วิส ัย

ในกรณี ที่ มีก ารเลื่ อ นหรื อ ยกเว้ นการชํ าระค่าเช่ าอัน เนื่ อ งมาจากเหตุสุด วิสัย ซึ่งเกิ ดขึน้ ใน
ระหว่างไตรมาสใด ให้ ผ้ เู ช่าช่วงมีสิทธิเลื่อนหรื อได้ รับการยกเว้ นการชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อ
ทั ้งหมดอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ของเดือนที่เกิดเหตุการณ์สําหรับไตรมาสนัน้ อย่างไรก็ดี ผู้
เช่าช่วงยังคงมีหน้ าที่ในการชําระค่าเช่าของเดือนที่เกิดเหตุการณ์สําหรับไตรมาสนัน้ หากเมื่อ
คํานวณตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่อไปนี ้แล้ วพบว่าผู้เช่าช่วงยังคงมีความสามารถในการชําระค่า
้ โดยการชําระค่าเช่าในส่วนนี ้จะต้ องไม่กระทบต่อความสามารถใน
เช่าสําหรับไตรมาสนันได้
การประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยาของผู้เช่าช่วง โดยค่าเช่าส่วนที่มีความสามารถในการ
ชําระให้ คํานวณตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
ค่าเช่าส่วนที่มีความสามารถในการชําระ = กก – ขข – คค – จ
โดยที่
กก = รายได้ รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทั ้งทางตรงและทางอ้ อมใน
รอบไตรมาสนั ้น ๆ ทั ้งนี ้ ไม่รวมถึงภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใด
ในทํานองเดียวกัน ค่าบริ การ (Service Charge) ที่เรี ยกเก็บจากผู้รับบริ การ รายได้
หรื อ เงิ น ที่ ได้ รั บ จากการจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ ได้ รั บ จากการ
ประกันภัย (ยกเว้ นค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้ รับจากการประกันภัยธุรกิ จหยุดชะงัก
(Business Interruption Insurance)) เงิ น ค่าทดแทนการเวนคื น อสัง หาริ ม ทรั พ ย์
และดอกเบี ้ยรับ
ขข = ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิ จโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ในรอบไตร
มาสนั ้น ๆ ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอาหาร และเครื่ องดื่ม ต้ นทุนวัตถุดิบและของ
ใช้ ในการดํ า เนิ น งาน (Operating Supplies) ต้ น ทุน และค่ าใช้ จ่ า ยในการจัด หา
อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการดําเนินงานทดแทนของเดิมหรื อเพิ่มเติม ต้ นทุนเงินเดือน ค่าแรง
และผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างและพนักงาน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรม
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ลูก จ้ างและพนัก งาน ต้ น ทุนและค่าใช้ จ่ายด้ านการโฆษณาและประชาสัม พัน ธ์
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบํารุ งรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ให้ อยู่ในสภาพดี ค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้ นภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล) ค่าธรรมเนียมในการบริ หารงานและค่าใช้ จ่ายที่ผ้ บู ริ หารโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา เรี ยกเก็บ และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในการดําเนินงานและประกอบ
ธุรกิ จโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงภาษี มูลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ หรื อ
ภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้ เงินทุนที่
กัน ไว้ ในอดี ต ของซี พี เอ็น พัท ยาในฐานะเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น เดิ ม และดอกเบี ย้ จ่า ย
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรื อการจัดหาเงินที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา
คค = เงิ น สํ ารองสํ า หรั บ การซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง จัด หาเพื่ อ ทดแทนหรื อ จัด หาเพิ่ ม เติ ม
เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา (FF&E Reserve
Deduction) ตามที่ระบุในสัญ ญาจ้ างบริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งทําระหว่างผู้
เช่าช่วงกับผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
จ = เงินสํารองสําหรับรายการตามข้ อ ขข และ คค สําหรับช่วงเวลา 45 วันนับจากวันที่
สิ ้นสุดไตรมาสนั ้น ๆ
การชําระค่ าเช่ าใน
กรณีท่ มี กี ารเลื่อ นการ
ชําระเนื่อ งจากเหตุ
สุด วิส ัย

หากในไตรมาสใดที่ มี ก ารเลื่ อ นการชํ า ระค่ าเช่ าบางส่วนหรื อ ทัง้ หมดอัน เนื่ อ งมาจากเหตุ
สุดวิสยั ให้ ผ้ เู ช่าช่วงชําระค่าเช่าส่วนที่มีความสามารถในการชําระในรอบไตรมาสนั ้น ๆ (ถ้ ามี)
โดยใช้ หลักเกณฑ์ การคํานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ ที่ระบุในหัวข้ อ “การคํ านวณค่าเช่ าใน
กรณี ทีม่ ีเลือ่ นการชําระค่าเช่าอันเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิ สยั ”
ทั ้งนี ้ หากในไตรมาสใด ๆ ซึง่ เป็ นไตรมาสที่พ้นเหตุการณ์ในกรณีที่มีการเลื่อนการชําระค่าเช่า
บางส่วนหรื อทั ้งหมดอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ให้ ผ้ เู ช่าช่วงชําระค่าเช่าในรอบไตรมาสของ
เหตุการณ์ปกติดงั กล่าวนั ้นให้ แก่กองทรัสต์ตามลําดับการชําระหนี ้ดังต่อไปนี ้
1. ค่าเช่าผิดนัดใด ๆ (ถ้ ามี)
2. ค่าเช่าคงที่ของเหตุการณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ๆ
3. ค่าเช่าแปรผันของเหตุการณ์ปกติในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ๆ (ถ้ ามี)
4. ค่าเช่าคงที่สว่ นที่ได้ มีการเลื่อนการชําระเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั (ถ้ ามี)
5. ค่าเช่าแปรผันส่วนที่ได้ มีการเลื่อนการชําระเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั (ถ้ ามี)
6. ดอกเบี ้ยของค่าเช่าผิดนัดใด ๆ (ถ้ ามี)
อนึ่ง หากในรอบไตรมาสสะสมใด ๆ ซึ่งเป็ นไตรมาสที่พ้นเหตุการณ์ ในกรณี ที่มีการเลื่อนการ
ชําระค่าเช่าบางส่วนหรื อทั ้งหมดอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั และผู้เช่าช่วงยังคงมีกําไรสุทธิ
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หลังหักภาษี ซึ่งคงเหลือหลังจากที่ได้ มีการคํานวณค่าเช่าตามเหตุการณ์ ปกติตามที่ ระบุใน
สัญ ญาแล้ ว ผู้เช่ าช่ ว งตกลงที่ จ ะชํ า ระค่ า เช่ า ส่ ว นที่ ได้ มี ก ารเลื่ อ นการชํ าระเนื่ อ งจากเหตุ
สุดวิสยั ตามข้ อ 4 และข้ อ 5 ข้ างต้ น ในรอบไตรมาสสะสมดังกล่าวจนถึงวันที่สิ ้นสุดระยะเวลา
การเช่าตามสัญญาฉบับนี ้ (ทั ้งนี ้ ให้ เงื่อนไขในข้ อนี ้บังคับใช้ กับวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า
ของสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุโดยอนุโลม) อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ตกลงให้ ผ้ ูเช่าช่วงไม่ต้อง
ชําระดอกเบี ้ยจากการผิดนัดชําระค่าเช่าในงวดใด ๆ หรื อค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการค้ าง
ชําระค่าเช่าหรื อการชําระค่าเช่าล่าช้ าใด ๆ อันเกิดขึ ้นหรื อเป็ นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการเลื่อน
การชําระอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ดังกล่าว
ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วง ผู้เช่าช่วงจะต้ องไม่ค้างชําระค่าเช่าไม่ว่าทั ้งหมด
หรื อ บางส่ ว น หากผู้เช่ า ช่ วงมี ค่ า เช่ า ค้ า งชํ าระ ผู้เช่ าช่ วงจะต้ อ งชํ าระค่า เช่ า ค้ า งชํ าระแก่
กองทรัสต์ให้ เสร็จสิ ้นก่อนที่สญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุจะมีผลใช้ บงั คับ
โรงแรมและรีส อร์ ต ที่
อยู่ใ นกลุ่ม การแข่ งขัน
ที่ม ีม าตรฐานเดียวกัน
ในเมือ งพัท ยา

ให้ หมายถึง โรงแรมและรี สอร์ ตที่อยู่ในกลุม่ การแข่งขันที่มีมาตรฐานเดียวกันกับโรงแรมฮิลตัน
พัทยา ในเมืองพัทยา ตามที่กองทรัสต์และผู้เช่าช่วงอาจกําหนดหรื อตกลงกันขึ ้น และจะได้
ระบุในงบประมาณการดําเนินการประจําปี (Annual Operating Budget) ของโรงแรมฮิลตัน
ั ญาจะได้ ตกลงกันในแต่ละปี ภายหลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ
พัทยา หรื อที่ค่สู ญ
โดยอาจพิจารณาจากสถานที่และระยะห่างจากโรงแรมฮิลตัน พัทยา รายละเอียดลักษณะ
ของทรั พ ย์ สิ น โดยละเอี ย ด หรื อ หลัก เกณฑ์ อื่ น ๆ ที่ ก องทรั ส ต์ จะสามารถนํ ามาใช้ ในการ
เทียบเคียงได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าวขึ ้น อาทิเช่น โรงแรมที่ตั ้งอยู่บนถนนพัทยาสาย
2 และถนนพัทยา-นาเกลือ และมีระดับราคาใกล้ เคียงกัน เป็ นต้ น

หน้ าที่ข องกองทรั ส ต์

1. กองทรัสต์จะดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าอาคารส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าช่วงใน
สภาพที่เป็ นอยู่ ณ วันเริ่มระยะเวลาการเช่า
2. กองทรั ส ต์ จ ะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หรื อ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้ าง หรื อส่วนประกอบที่สําคัญของ
อาคาร (Structural Repairs) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ นทุ น (Capital Expenditure) ซึ่ ง ไม่ ใ ช่
ค่าใช้ จ่ายที่เป็ น FF&E รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายที่เป็ น FF&E ในส่วนที่เกิน FF&E Reserve ทั ้งนี ้
ผู้เช่ า ช่ ว งจะเป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ า ยที่ เป็ น FF&E ในส่ ว นที่ ไม่ เกิ น FF&E Reserve
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่สญ
ั ญาฉบับนีส้ ิ ้นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาหรื อในกรณี ที่
สัญญาจ้ างบริ หารโรงแรมฮิลตันพัทยาสิ ้นสุดลง แล้ วแต่อย่างใดจะเกิดขึ ้นภายหลัง ผู้เช่า
ช่วงตกลงที่จะส่งมอบเงินที่คงเหลือในบัญชีซงึ่ สํารองเป็ นค่าใช้ จ่ายที่เป็ น FF&E ทังหมด
้
ให้ แก่กองทรัสต์หรื อบุคคลที่กองทรัสต์กําหนด
นอกจากนี ้ ผู้เช่าช่วงยินยอมให้ กองทรัสต์ปรับปรุงค่าเช่าคงที่หากกองทรัสต์ได้ ดาํ เนินการ
ปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้ าง หรื อส่วนประกอบ
ที่สําคัญของอาคาร (Structural Repairs) แล้ ว โดยคู่สญ
ั ญาตกลงที่จะร่ วมกันพิจารณา
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ค่าเช่าใหม่ โดยกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูเช่าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่กองทรัสต์ได้ ดําเนินการปรับปรุงหรื อซ่อมแซม
ใหญ่ (Renovation) ดังกล่าว หรือระยะเวลาใดที่คสู่ ญ
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกัน
3. หากกองทรัสต์ได้ ดําเนินการปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ในรอบปี บญ
ั ชีใด
ๆ กองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงเลื่อนชําระค่าเช่าในเดือนที่มีปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมใหญ่
(Renovation) ในระหว่างไตรมาสนั ้น โดยไม่ถือเป็ นเหตุผิดนัดผิดสัญญาโดยผู้เช่าช่วง
และผู้เช่าช่วงจะต้ องชําระค่าเช่าในส่วนนีภ้ ายในรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน โดยการชําระค่า
เช่าจะไม่สร้ างปั ญหาสภาพคล่องแก่ผ้ เู ช่าช่วงและไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ าที่ในการดูแล
รักษาทรัพย์สินที่เช่าช่วง
ทั ง้ นี ้ ผู้ เช่ า ช่ ว งจะต้ องระบุ แ ผนการปรั บ ปรุ ง หรื อ ซ่ อ มแซมใหญ่ (Renovation) ใน
งบประมาณ การดํ า เนิ น การประจํ า ปี (Annual Operating Budget) ซึ่ ง ได้ แจ้ งให้
กองทรั ส ต์ ท ราบ และงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ ป็ นทุ น ประจํ า ปี (Annual Capital
Expenditure Budget) ของโรงแรมฮิลตัน พัทยาที่ได้ รับอนุมตั ิจากคู่สญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ าย
ร่วมกันแล้ ว
4. เมื่อจะต้ องมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่าช่วง กองทรัสต์จะ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่าช่วงด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
กองทรัสต์ โดยให้ ถือว่าทรัพย์ สินที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ น
ทรัพย์สินที่เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
5. กองทรัสต์ จะดําเนินการร่ วมกับ ผู้ให้ เช่าภายใต้ สัญ ญาเช่าอาคารดังต่อไปนี ้ โดยจะใช้
ความพยายามดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้
ั ญาจะได้ ตกลงร่ วมกัน ทังนี
้ ้ หากมีเหตุขดั ข้ องประการใด
บังคับ หรื อระยะเวลาใดที่ค่สู ญ
กองทรัสต์จะแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าช่วงทราบโดยพลัน
(ก) ดําเนินการให้ มีการแปลงหนี ้ใหม่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าห้ องพัก และสัญญาบริ การต่าง
ั ญาภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าว โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่
ๆ เพื่อให้ ผ้ ูเช่าช่วงเข้ าเป็ นคู่สญ
สัญญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ
(ข) ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นตามสมควรเพื่อให้ ผ้ เู ช่าช่วงสามารถประกอบธุรกิจโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา และได้ รับผลประโยชน์ จากธุรกิ จดังกล่าวบนทรัพย์ สินที่เช่าช่วงได้
อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ
6. กองทรัสต์ จะไม่กระทําการใด ๆ ให้ เกิดการรอนสิทธิ หรื อกระทําการใด ๆ ที่มีผลหรื อจะ
ส่งผลทําให้ ผ้ เู ช่าช่วงไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าช่วงได้ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อ
บางส่วน
7. หากมีผลประโยชน์ใด ๆ ได้ แก่ ค่าเช่ารับล่วงหน้ า และรายได้ รับล่วงหน้ าอื่นใด (ถ้ ามี) ซึ่ง
รวมถึงเงินประกันที่เกิดขึ ้นจากทรัพย์สินที่เช่าช่วง ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ที่ผ้ เู ช่าช่วงควรจะ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ได้ รับจากผู้พกั อาศัย และผู้ให้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่าอาคารได้ รับไว้ ล่วงหน้ าทั ้งก่อนและ
ในวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ กองทรัสต์จะดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ เช่าภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
อาคารแจ้ งให้ ผ้ เู ช่าช่วงทราบและส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงภายใน 30
วันนับ จากวันที่ สัญ ญาฉบับ นี ม้ ี ผลใช้ บังคับ หรื อในกรณี ที่ ผ้ ูให้ เช่ าภายใต้ สัญ ญาเช่า
อาคารได้ รั บ ผลประโยชน์ ดั ง กล่ า วภายหลัง จากวัน ที่ สั ญ ญาฉบับ นี ม้ ี ผ ลใช้ บั ง คั บ
ั ญาเช่าอาคารส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ ผ้ ใู ห้ เช่าภายใต้ สญ
ให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วงภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ รับผลประโยชน์ดงั กล่าว
หน้ าที่ข องผู้เ ช่ าช่ วง

1. ผู้เช่าช่วงจะต้ องใช้ ความพยายามอย่างสูงสุดเยี่ยงผู้ประกอบกิจการโรงแรมโดยทัว่ ไปใช้
ในการคัดเลือกและการจ้ างบุคคลใดเพื่อเข้ าบริหารกิจการโรงแรม ฮิลตัน พัทยา หรื อเพื่อ
เข้ าปฏิ บัติ ง านหรื อ หน้ า ที่ ใด ๆ ภายใต้ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการเช่ าช่ ว งตามที่ ระบุ ไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้ โดยจะต้ องเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั ้งการดูแลทรัพย์สินที่เช่า
ช่วงให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาการเช่า
2. เพื่อให้ ทรัพย์สินที่เช่าช่วงอยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์
ดั ง ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในสั ญ ญาฉบั บ นี ้ ผู้ เช่ า ช่ ว งจะรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล (Maintenance)
้
พย์สินที่เช่าช่วงในกรณีที่จําเป็ น
ซ่อมแซม (Repairs) หรื อการกระทําใด ๆ ทังปวงบนทรั
ตามความรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญา เพื่อให้ ทรัพย์สินที่เช่าช่วงมี
ลักษณะเป็ นโรงแรม โดยให้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถื อเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายจากการ
ดําเนินงานตามงบประมาณการดําเนินการ (Operating Budget) ซึง่ ได้ แจ้ งให้ กองทรัสต์
ทราบ และงบประมาณค่าใช้ จ่ายที่เป็ นทุน (Capital Expenditure Budget) ที่ค่สู ญ
ั ญา
ทังสองฝ่
้
ายร่วมกันอนุมตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี ้
3. ผู้เช่าช่วงจะปฏิบัติตามข้ อกํ าหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี ้ สัญญาเช่าที่ดิน และ
สัญญาเช่าอาคารอย่างเคร่ งครัด และผู้เช่าช่วงจะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการผิดนัด
หรื อผิดสัญ ญา หรื ออาจเป็ นการผิดนัดหรื อผิดสัญ ญาเช่าที่ ดินและสัญ ญาเช่าอาคาร
หรื อ เงื่อ นไขใด ๆ หรื อ กระทํ าการใด ๆ อัน อาจทํ าให้ สัญ ญาเช่ าที่ ดิน และสัญ ญาเช่ า
อาคารถูกบอกเลิกหรื อเพิกถอนโดยผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่าอาคาร
และผู้เช่าช่วงจะบอกกล่าวให้ กองทรัสต์ทราบเป็ นหนังสือทันทีที่เกิดเหตุการณ์ ใด ๆ อัน
เป็ นการผิดนัดหรื อผิดสัญญา หรื ออาจเป็ นการผิดนัดหรื อผิดสัญญาเช่าที่ดินและสัญญา
เช่าอาคาร หรื อเงื่อนไขใด ๆ หรื อการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให้ สญ
ั ญาเช่าที่ดินและ
สัญญาเช่าอาคารถูกบอกเลิกหรื อเพิกถอนโดยผู้ให้ เช่าตามสัญญาเช่าที่ดินและสัญญา
เช่าอาคารดังกล่าว
4. ผู้เช่ า ช่ ว งต้ อ งไม่ ก ระทํ าการหรื อ ยิ น ยอมให้ บุ ค คลใดบุค คลหนึ่ งกระทํ าการใด ๆ บน
ทรัพย์ สินที่เช่าช่วง ซึ่งเป็ นการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย หรื อการกระทําดังกล่าวอาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้ รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีลกั ษณะเป็ น
ที่ น่ารั งเกี ย จหรื อ ก่ อให้ เกิ ด ภยัน ตราย ความเสียหาย หรื อความเดื อดร้ อนรํ า คาญแก่
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บุคคลภายนอกและกองทรัสต์ และกรณี ที่เกิดปั ญหาหรื อความเสียหายดังกล่าว ผู้เช่า
ช่วงมีหน้ าที่ที่จะต้ องใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ ไขปั ญหาหรื อความเสียหาย
ดังกล่าว รวมถึงการทําความตกลงและเยียวยาความเสียหายที่เกิ ดขึ ้นจากการกระทํา
ของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น
5. ผู้เช่าช่วงตกลงจะไม่จ่ายเงินปั นผลหรื อลดทุนจดทะเบียนของผู้เช่าช่วง หากผู้เช่าช่วงมี
ค่ า เช่ า ค้ า งชํ า ระต่ อ กองทรั ส ต์ ในกรณี ที่ มี เลื่ อ นหรื อ การยกเว้ น การชํ า ระค่ า เช่ า อัน
เนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั และ/หรื อในกรณีที่ผ้ เู ช่าช่วงผิดนัดหรื อผิดสัญญาตามเงื่อนไขที่
กําหนดในสัญญาฉบับนี ้
6. ผู้เช่าช่วงตกลงจะไม่ก่อหนีห้ รื อภาระผูกพันใด ๆ เว้ นแต่การก่อหนีห้ รื อภาระผูกพันอัน
เกิดขึ ้นในทางการค้ าปกติของผู้เช่าช่วง หรื อเนื่องจากหรื อเพื่อวัตถุประสงค์ของการเช่า
ช่ ว งที่ ระบุ ไว้ ในสัญ ญาฉบับ นี แ้ ละธุร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ น้ จากการ
ดําเนินการของกิจการโรงแรม หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี ้หรื อสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้เช่าช่วงตกลงจะดํารงสัดส่วนของหนี ้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของผู้เช่า
ช่ว งไว้ ในอัต ราไม่ เกิ น 2 ต่อ 1 โดยคํ านวณเฉพาะการก่ อ หนี ซ้ ึ่งเป็ นการกู้ยื ม เงิ น จาก
สถาบันการเงินหรื อการออกตราสารหนี ้ โดยไม่รวมถึงการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น
7. ผู้เช่าช่วงตกลงจะจัดให้ มีและจะดํารงไว้ ซึ่งใบอนุญ าตต่าง ๆ ที่สําคัญ ต่อการประกอบ
กิจการโรงแรมตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี ้
8. ผู้เช่าช่วงจะไม่ก่อให้ เกิดภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินที่เช่าช่วง
9. ผู้เช่าช่วงจะต้ องรับผิดชดใช้ และกระทําการใด ๆ อันเป็ นการป้องกันให้ กองทรัสต์ปลอด
จากการเรี ยกร้ องใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ทรัพย์สินที่เช่าช่วงเพื่อการประกอบธุรกิจของผู้
เช่าช่วง และ/หรื อการละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่หรื อภาระผูกพันในส่วนของผู้เช่าช่วง
ตามที่ระบุในสัญญานี ้ รวมถึงการกระทําของตัวแทน และ/หรื อบริ วารของผู้เช่าช่วง ใน
กรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ถูก ฟ้ อ งร้ อง ถู ก เรี ย กร้ องให้ รั บ ผิ ด หรื อ ถูก ดํ า เนิ น คดี เนื่ อ งจากเหตุ
ดังกล่าว ผู้เช่าช่วงจะปลดเปลื ้องความรับผิดให้ แก่กองทรัสต์โดยทันที โดยค่าใช้ จ่ายของ
ผู้เช่าช่วงแต่เพียงฝ่ ายเดียว ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายของผู้เช่าช่วงในส่วนนี ้ไม่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายตาม
งบประมาณการดํ าเนิ นการ (Operating Budget) ซึ่งได้ แจ้ งให้ ก องทรั ส ต์ ทราบ หรื อ
งบประมาณค่าใช้ จ่ายที่เป็ นทุน (Capital Expenditure Budget) ที่ค่สู ญ
ั ญาทั ้งสองฝ่ าย
ได้ ร่วมกันอนุมตั ิ
10. การกระทําที่สําคัญบางประการ เช่น การขายหรื อโอนกิจการของผู้เช่าช่วงทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น, การก่อหลักประกันในทรัพย์สินของผู้เช่าช่วง ซึง่ รวมถึง
ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา, การให้ เช่าช่วงทรัพย์ สินที่เช่า
ช่วงซึ่งคิดเป็ นพื น้ ที่เกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของพืน้ ที่ เช่าทัง้ หมดของทรัพย์ สินที่เช่าช่วงแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว เป็ นต้ น ผู้เช่าช่วงจะทําได้ ก็ต่อเมื่ อ (ก) ได้ รับความ
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ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ หรือ (ข) เป็ นกรณีที่ได้ ระบุไว้ ในงบประมาณ
การดําเนินการประจําปี (Annual Operating Budget) ซึ่งได้ แจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบแล้ ว
และงบประมาณค่าใช้ จ่ายที่เป็ นทุนประจําปี (Annual Capital Expenditure Budget)
ั ญาทังสองฝ่
้
ายแล้ ว
ของโรงแรมฮิลตัน พัทยาที่ได้ รับอนุมตั ิร่วมกันโดยคูส่ ญ
11. หน้ าที่อื่น ๆ ที่ระบุภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วง เช่น การจัดทําและนําส่งรายงานทางการเงิน
งบประมาณการดําเนินการและงบประมาณค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนให้ แก่กองทรัสต์ การชําระ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) เป็ นต้ น
การประกัน ภัย

1. ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าช่วงตกลงจะจัดให้ มีการทําประกันภัยดังต่อไปนี ้
1.1 ประกั น ความเสี่ ย งภั ย ในทรั พ ย์ สิ น (Property All Risks Insurance) ประกั น ภั ย
เครื่ อ งจั ก ร (Machinery Breakdown Insurance) ประกั น ภั ย ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก
(Business Interruption Insurance) แ ล ะ ป ระ กั น ภั ย ก่ อ ก า ร ร้ า ย (Political
Violence Insurance) กั บ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ที่ มี อ ยู่ ณ ปั จจุ บั น โดยระบุ ชื่ อ ให้
กองทรัสต์เป็ นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกับผู้เช่าช่วง รวมทังผู
้ ้ ให้ เช่าอาคารแก่กองทรัสต์
และบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนาหรือบริษัทในกลุม่ เซ็นทรัลพัฒนา ซึง่ วงเงินประกัน
ความเสี่ยงภัยในทรัพย์ สิน (Property All Risks Insurance) ต้ องครอบคลุมมูลค่า
ของทรัพย์สินทั ้งหมด (รวมฐานรากของอาคาร) ตามวิธีต้นทุนทดแทนใหม่ก่อนหัก
ค่าเสือ่ มราคา (Full Replacement Cost) (โดยไม่รวมมูลค่าที่ดิน)
1.2 ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอก (Public Liability Insurance) เพื่ อ
คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่ างกายหรื อชี วิต และความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึน้ ต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ทัง้ นี ้ ภายใต้ จํ า นวนทุ น ประกั น ข้ อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขของกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่
กองทรั สต์ และผู้เช่าช่วงเห็นชอบร่ วมกัน นอกจากนี ้ ผู้เช่าช่วงตกลงรั บผิดชอบในเบี ย้
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
2. ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะใช้ ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการร่ วมดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ น
เพื่อเรียกร้ องให้ บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนอันพึงได้ รับโดยเร็ว

ก าร โอ น สิ ท ธิ ก าร เช่ า 1. ตลอดอายุข องสัญ ญาฉบับ นี ้ ผู้เช่ า ช่ว งไม่ ส ามารถโอนสิ ท ธิ และ/หรื อ หน้ า ที่ ภ ายใต้
ช่ วงและการให้ เ ช่ าช่ ว ง
สัญญาฉบับนี ้ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ให้ แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้ รับความยินยอม
ล่วงหน้ าจากกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เว้ นแต่เป็ นการโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าที่
ดังกล่าวให้ แก่บ ริ ษั ท ในเครื อเซ็นทรั ลพัฒ นา ซึ่งมี คุณ สมบัติและมี ความสามารถที่จ ะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาฉบับนี ้ได้ ในกรณีที่กองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าช่วงโอนสิทธิ และ/
หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ผู้เช่าช่วงจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนยินยอมเข้ าผูกพัน
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนดในสัญญาฉบับนี ้ โดยระยะเวลาการเช่าที่โอนไปยังผู้รับโอน
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จะต้ องมีกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าช่วงที่เหลืออยู่
ตามสัญญาฉบับนี ้
ทังนี
้ ้ “บริ ษัท ในเครื อ เซ็น ทรั ล พัฒนา” หมายถึง (ก) บริ ษัทที่เซ็นทรัลพัฒนาถือหุ้นเกิน
กว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทนัน้ หรื อ (ข) บริ ษัทที่
บริ ษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของ
บริ ษัทนั ้น หรื อ (ค) บริ ษัทที่ถกู ถือหุ้นต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ้นของบริ ษัท
ตาม (ข) ในบริ ษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจํานวน
เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทที่ถกู ถือหุ้นนัน้ (ง)
บริ ษัทที่เซ็นทรั ลพัฒ นาหรื อบริ ษัทตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถื อหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทที่
ถูก ถื อ หุ้นนัน้ หรื อ (จ) บริ ษั ทที่ เซ็น ทรั ลพัฒ นาหรื อ บริ ษั ท ตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มี
อํานาจควบคุมในเรื่ องการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริ ษั ท
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์จากกิจการต่าง ๆ ของบริษัทนัน้
2. กองทรั ส ต์ ยิ น ยอมให้ ผู้ เช่ า ช่ ว งสามารถให้ เช่ า ช่ ว งพื น้ ที่ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ช่ ว งตาม
วัตถุประสงค์ของการเช่าช่วงตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
3. ตลอดอายุของสัญ ญาฉบับ นี ้ กองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถโอนสิท ธิ และ/หรื อ หน้ าที่ ภ ายใต้
สัญ ญาฉบับนี ้ ไม่ว่าบางส่วนหรื อทัง้ หมด ให้ แก่ บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้ รับความยินยอม
ล่วงหน้ าจากผู้เช่าช่วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทรั พ ย์ ส ิน เสีย หายและ 1. ในกรณี ที่ ที่ ดิ น อัน เป็ น ที่ ตัง้ ของทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ช่ ว งถู ก เวนคื น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ช่ ว ง
การถูก เวนคืน
เสียหายไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญโดยไม่ใช่ความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด ทําให้
ผู้เช่าช่วงไม่อาจใช้ ทรัพย์ สินที่เช่าช่วงเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้
ให้ ถื อว่าสัญ ญาฉบับ นีส้ ิน้ สุดลงในวัน ที่ ทรั พย์ สินดังกล่าวได้ รับความเสีย หายหรื อถูก
เวนคืน โดยที่ค่สู ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย เงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นใดจากคู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ เว้ นแต่ค่าเสียหายที่ เกิ ดขึน้ เนื่ องจากการ
ปฏิบตั ผิ ิดสัญญาก่อนวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เช่าช่วงเสียหายหรื อถูกเวนคืนบางส่วน และกองทรัสต์และผู้เช่าช่วง
มีความเห็นร่วมกันว่าทรัพย์สินที่เช่าช่วงซึ่งเสียหายหรื อถูกเวนคืนบางส่วนยังสามารถใช้
เพื่ อประโยชน์ ในการดํ าเนิน ธุรกิ จโรงแรมต่อ ไปได้ ให้ ถือว่าสัญ ญานี ย้ ังมี ผลใช้ บังคับ
ต่อไป เฉพาะในส่วนของทรั พ ย์ สินที่เช่ าช่ วงในส่วนที่ ไม่เสียหายและยังอยู่ในสภาพที่
สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ โดยให้ ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็ นทรัพย์ สินที่เช่าช่วงกัน
ตามสัญญาฉบับนี ้ต่อไปโดยคู่สญ
ั ญาจะร่ วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับ
อัต ราค่ าเช่ าให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพของทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ช่ ว งที่ เสี ย หายหรื อ ถูก เวนคื น
บางส่วนตามสมควร
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เห ตุ ผิ ด นั ด ห รื อ เห ตุ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ตามที่ระบุในกรณีดงั จะกล่าวต่อไปนี ้
แห่ งการเลิก สัญญา
(1) ในกรณีที่ผ้ เู ช่าช่วงจงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ
ผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้
(2) ในกรณีผ้ เู ช่าช่วงปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระหนี ้สิน
อื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมลู ค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าของส่วนของผู้
ถือหุ้นของผู้เช่าช่วง และอาจนําผู้เช่าช่วงไปสู่ภาวะล้ มละลาย หรื อฟื ้นฟูกิจการ โดยผู้
เช่าช่วงไม่สามารถทําการแก้ ไขเหตุดงั กล่าวให้ เสร็จสิ ้น
(3) เมื่อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้ น หรื อยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือ
ยิน ยอม สิทธิ ป ระโยชน์ ใด ๆ ที่ผ้ ูเช่าช่วงได้ รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ บุคคล
หรื อนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งผู้เช่าช่วงจําเป็ นต้ องมีไว้ หรื อใช้ ในการประกอบธุรกิจหลัก ของผู้
เช่าช่วงและเหตุดังกล่าวเป็ นเหตุที่ไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาที่
กองทรัสต์และผู้เช่าช่วงจะได้ ตกลงร่ วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา
(4) เมื่อผู้เช่าช่วงถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรื อคําสั่งของรัฐ หรื อเพราะกรณี อื่นใด
อันมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา
ฉบับนี ้ของผู้เช่าช่วง หรื ออํานาจในการดําเนินการหรื อประกอบธุรกิจ ของผู้เช่าช่วงต้ อง
เปลี่ ยนแปลงหรื อสะดุดลง หรื อทรั พย์ สิ นหรื อรายได้ ของผู้เช่าช่วง ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อ
บางส่วน ต้ องถูกยึด อายัด เวนคืน หรื อตกเป็ นของรัฐ ซึ่งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของผู้เช่าช่วงในการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้
(5) ในกรณี ที่ ผ้ ูเช่ า ช่ วงได้ ห ยุ ด ประกอบกิ จ การทั ง้ หมด หรื อ บางส่ ว นที่ สํ า คัญ ซึ่ ง ทํ า ให้
กองทรัสต์ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าช่วงได้ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินกิจการโรงแรมฮิลตัน พัทยา
(6) ในกรณี ที่ ผ้ ูเช่ า ช่ ว งถูก ศาลสั่ง พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ หรื อ ถูก ศาลสั่ง ให้ ล้ ม ละลาย หรื อ อยู่ใน
ขันตอนการเลิ
้
กบริ ษัท การชําระบัญชี หรื อศาลมีคําสัง่ ให้ ฟื้นฟูกิจการของผู้เช่าช่วง ซึ่ง
กองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบต่อความสามารถของผู้เช่าช่วงในการชําระหนี ้ หรื อปฏิบตั ิ
ตามสัญญานี ้
(7) ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้เช่าช่วง มีมติให้ ขาย
หรื อโอนกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บุคคลอื่น หรื อควบบริ ษัทกับบุคคล
อื่น ซึ่งกองทรัสต์เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อการชําระค่าเช่าหรื อ
การปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก
กองทรัสต์
(8) ในกรณีที่กองทรัสต์จงใจฝ่ าฝื นหรื อจงใจไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในสัญญานี ้ หรื อ
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ผิดคํารับรองที่ให้ ไว้ ในสัญญานี ้
(9) เมื่อกองทรัสต์ไม่สามารถเข้ าเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าในทรัพย์สินที่เช่าช่วงภายใต้ สญ
ั ญา
เช่ าอาคารได้ หรื อ กองทรั ส ต์ ไม่ มี สิ ท ธิ ในการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าช่ วงเนื่ อ งจากการเลิ ก
สัญญาเช่าอาคาร
(10) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในทรัพย์สินที่เช่าช่วงตามสัญญาฉบับนี ้
(11) คูส่ ญ
ั ญาตกลงเลิกสัญญา
(12) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่ ให้ เลิก
กองทรัสต์ โดยที่กองทรัสต์ มิได้ ฝ่าฝื น และ/หรื อปฏิบัติผิดกฎข้ อบังคับ กฎหมาย และ/
หรื อกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าช่วง และกองทรัสต์ได้
แจ้ งให้ ผ้ เู ช่าช่วงทราบถึงการเลิกกองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยที่ค่สู ญ
ั ญาทั ้ง
สองฝ่ ายมี หน้ าที่ร่วมกันและได้ ใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ ร่วมกันเพื่อไม่ให้ สัญ ญา
ฉบับนี ้ระงับโดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรื อจากคําสัง่ ของหน่วยงานใด
ๆ ของรัฐ เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อคําสัง่ ของหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช้ บงั คับอยู่
ในขณะนั ้น เช่น การจัดตั ้งหรื อจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหน้ าที่ที่กองทรัสต์มี
อยูต่ ามสัญญาฉบับนี ้แล้ วก็ตาม
(13) ในกรณี ที่ที่ดินอันเป็ นที่ตัง้ ของทรัพย์ สินที่เช่าช่วงทัง้ หมดหรื อบางส่วนที่สําคัญ ตกอยู่
ภายใต้ เขตเวนคื น หรื อ เขตสงวน หรื อ เขตสํ ารวจ เพื่ อ การเวนคื น ตามประกาศหรื อ
กฎหมายอันเกี่ ยวกับ การเวนคืนหรื อกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งทําให้ กองทรั สต์ ไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าช่วงได้ อย่างมีนยั สําคัญ
ผลของการผิด นั ด หรื อ 1. สัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา ผู้เช่าช่วงตกลงจะดําเนินการต่อไปนี ้
ผลอัน เกิด จากเหตุแ ห่ ง
1.1 ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าช่วงคืนให้ แก่กองทรัสต์ หรื อบุคคลที่กองทรัสต์กําหนดเพื่อ
การเลิก สัญญา
ประโยชน์ ของกองทรัสต์ในสภาพที่เหมาะสมและใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ดงั ที่
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้
1.2 ชําระค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาฉบับนี ้ โดย
คํานวณตามสัดส่วนจากระยะเวลาการเช่าจริ งให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 60 วันนับ
จากวันที่มีผลเป็ นการเลิกสัญญาฉบับนี ้
1.3 ส่งมอบผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ที่ผ้ เู ช่าช่วงได้ รับไว้ ล่วงหน้ า อาทิเช่น
ค่าเช่ ารั บ ล่วงหน้ า และรายได้ รับ ล่วงหน้ าอื่ น ๆ (ถ้ ามี ) รวมทัง้ เงินประกันให้ แก่
กองทรัสต์ หรือบุคคลที่กองทรัสต์กําหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
อนึ่ง (ก) ในกรณี ที่ผ้ ูเช่าช่วงได้ รับ ผลประโยชน์ดงั กล่าวภายหลังจากวันที่สญ
ั ญา
ฉบับนี ้สิ ้นสุดลง ผู้เช่าช่วงตกลงที่จะส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าว ให้ แก่ กองทรัสต์
หรื อบุคคลที่กองทรัสต์กําหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้ อกําหนดในข้ อนี ้
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และ (ข) ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดได้ รับ ผลประโยชน์ ใด ๆ ซึ่งเป็ น
ผลประโยชน์ที่ผ้ เู ช่าช่วงควรจะได้ รับก่อนวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้จะสิ ้นสุดลง กองทรัสต์
ตกลงที่จะดําเนินการให้ มีการส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ เู ช่าช่วง โดย
ทั ้งสองกรณีดงั กล่าว คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่งภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญ ญาฉบับนีจ้ ะสิน้ สุดลงหรื อวันที่ได้ รับ
ผลประโยชน์นั ้น (แล้ วแต่กรณี)
1.4 ให้ ความร่ ว มมื อ ตามจํ า เป็ นและสมควรเพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ ก องทรั ส ต์ กํ าหนดเพื่ อ
ประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ สามารถดํ า เนิ น กิ จ การโรงแรมได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม
กฎหมาย และ/หรื อ ตามที่ ห น่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกํ า หนด ภายในเวลาอัน
สมควรหลัง ได้ รั บ คํ า ร้ องขอจากกองทรั ส ต์ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ทั ง้ นี ้ โดยไม่
เรี ยกร้ องค่าตอบแทนใด ๆ จากกองทรัสต์ รวมทั ้งให้ ความช่วยเหลือกองทรัสต์หรื อ
บุคคลที่กองทรัสต์กําหนดเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ในการโอนหรื อการให้ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม หรื อการโอนสิทธิ และหน้ าที่ตามสัญญาต่าง ๆ
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้เช่าช่วงรายใหม่มาเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่า
ช่ ว งแทนได้ ผู้เช่ า ช่ ว งตกลงที่ จ ะเช่ าช่ ว งทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ช่ วงเพื่ อ ประกอบธุ รกิ จ
โรงแรมฮิลตัน พัทยาต่อไปจนกว่ากองทรัสต์จะสามารถหาผู้เช่าช่วงรายอื่นมาเช่า
ช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไปได้ โดยที่ระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไปดังกล่าวจะไม่
เกิน 180 วันนับจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลาการเช่า อย่างไรก็ดี ให้ ถือว่าผู้เช่า
ช่วงไม่มีหน้ าที่ที่จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าช่วงต่อไปในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
หากการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงโดยผู้เช่าช่วงมีข้อจํากัดหรื อพ้ นวิสยั
2. ในกรณีที่สญ
ั ญานี ้เลิกกัน คู่สญ
ั ญาย่อมไม่สิ ้นสิทธิในการเรี ยกค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหาย
ใด ๆ ที่ได้ มีอยู่ก่อนมีการเลิกสัญญา ค่าใช้ จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจากการ
เลิกสัญญา และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
อนึ่ง ในระหว่างระยะเวลาการเช่าตามสัญ ญานี ้และระยะเวลาใด ๆ ที่ได้ ขยายออกไป
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงกับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง หาก
ั ญาฝ่ ายนั ้น
ไม่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาใด ๆ ที่เกิดโดยคูส่ ญ
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(7)

สรุ ป สาระสําคัญของร่ างสัญญาเช่ าสังหาริม ทรั พ ย์

ผู้เ ช่ า

บริ ษัท ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จํากัด (“ผู้เ ช่ า”)

ผู้ใ ห้ เ ช่ า

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรัส ต์ ”)

ทรั พ ย์ ส นิ ที่เ ช่ า

อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทั ้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทั ้งอุปกรณ์อื่น
ใดที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวกให้ กับผู้พกั อาศัย และ/
หรื อผู้ใช้ บริ การอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งตัง้ และ/หรื อติดตรึงตราอยู่
บริ เวณภายนอกหรื อภายในพื ้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบน
พื ้นผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งกองทรัสต์เป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์
รวมทัง้ สิทธิ ใด ๆ ที่ เกี่ ยวกับ หรื อเกี่ ยวเนื่ องกับทรัพย์ สินดังกล่าว แต่ทัง้ นี ไ้ ม่ใช่ ท รั พย์ สิน ที่ มี
ลักษณะเป็ นส่วนควบของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ระยะเวลาการเช่ าและ
เงื่อ นไขในการต่ อ อายุ
สัญญาเช่ าเมื่อ สัญญา
เช่ าครบกําหนด

เป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ และคู่สญ
ั ญาตกลงต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าฉบับนี ้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบ
ระหว่างผู้เช่าและกองทรัสต์ โดยให้ สญ
ั ญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ที่ต่อออกไปนั ้นมีระยะเวลาการ
เช่าเท่ากับระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบที่ได้ ต่อ
ออกไปในแต่ละคราว

การส่ งมอบสิท ธิ
ครอบครอง

กองทรัสต์ตกลงส่งมอบสิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ผ้ เู ช่าในวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผล
ใช้ บงั คับ
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เว้ นแต่กรณี ที่มีการเลื่อนการชํ าระค่าเช่าและการยกเว้ นค่าเช่าอันเนื่ องมาจากเหตุสุดวิสัย
ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ ผู้เช่าตกลงชําระค่าเช่าสําหรับทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่กองทรัสต์
ตามข้ อ กํ าหนดและเงื่ อ นไขของสัญ ญาฉบับ นี ต้ ลอดระยะเวลาการเช่ า ซึ่ งมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
1. การคํานวณค่ าเช่ าตัง้ แต่ วัน ที่ส ัญญาฉบับ นีม้ ผี ลใช้ บ ังคับ จนถึงสิน้ ปี 2560
ผู้เช่ า ตกลงที่ จ ะชํ าระค่ า เช่ า ภายใน 45 วัน นับ จากวัน สิ น้ ไตรมาส โดยใช้ ห ลัก เกณฑ์
้ วนั ที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
ถึงวันที่ 31 ธัน วาคม 2560 โดยค่าเช่าต่อปี ของปี 2560 คํานวณจากค่าเช่ าต่อ ปี ของปี
2561 ปรับลดด้ วยอัตราร้ อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่งชําระจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ยกเว้ นไตรมาสแรกของการเริ่ มระยะเวลาการเช่าตามสัญ ญาฉบับ นี ้ ให้ ใช้ หลักเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง โดยไตรมาสแรกของการเริ่ มระยะเวลาการเช่าจะคิด
ตามอัตราส่วนของจํานวนวัน จากค่าเช่ารายไตรมาส หารด้ วยจํานวนวันในไตรมาสนั ้น ๆ
คูณด้ วยจํานวนวันนับจากวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับจนถึงวันที่สิ ้นไตรมาส
2. การคํานวณค่ าเช่ าในกรณีท่ มี ีก ารต่ อ อายุส ัญ ญาเช่ า ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2561
จนถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
ผู้เช่าตกลงจะชํ าระค่าเช่าคงที่ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์
คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง
วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี ตามที่ ระบุในตารางด้ านล่ าง โดยแบ่งชํ าระเป็ น
จํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี

ค่ าเช่ ารายปี (บาท)

2561

10,500,000

2562

10,867,500

2563

11,247,863

ในกรณีที่ผ้ เู ช่าไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าดังกล่าวได้ เต็มจํานวนเมื่อถึงกําหนด
ชํ า ระแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า ค่ า เช่ า ในจํ า นวนที่ ก องทรั ส ต์ ไ ม่ ได้ รั บ ชํ า ระเป็ นค่ า เช่ า ค้ างชํ า ระ
(Accrued Rental Revenue) และให้ ผ้ ูเช่าชํ าระค่าเช่าค้ างชําระให้ แก่กองทรัสต์ ภายใน
30 วันนับจากวันที่ถึงกํ าหนดชําระ ทั ้งนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณี การเลื่อนการชําระค่าเช่าหรื อ
การยกเว้ นค่าเช่าบางส่วนหรื อทังหมดอั
้
นเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั
อนึ่ง การค้ างชําระค่าเช่าดังกล่าว ผู้เช่าจะต้ องชําระดอกเบี ้ยจากการผิดนัดในอัตราร้ อย
ละ 15 ต่ อ ปี โดยคํ า นวณตามจํ านวนเงิ น ที่ ค้ า งชํ า ระและจํ า นวนวันนับ ตัง้ แต่ วัน ที่ ถึ ง
กําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ ้น เว้ นแต่การค้ างชําระค่าเช่าครัง้ แรกต่อปี และผู้เช่าได้
้ ้ หากผู้
ชําระค่าเช่าค้ างชําระดังกล่าวแล้ วภายใน 30 วันนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ ทังนี
เช่าชําระค่าเช่าค้ างชําระครัง้ แรกต่อปี เกินกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ผู้เช่าจะต้ อง
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ชําระดอกเบี ้ยจากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินที่ค้าง
ชําระและจํานวนวันนับตังแต่
้ วนั ที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ ้น
3. การคํานวณค่ าเช่ าในกรณีท่ ีม ีก ารต่ อ อายุส ัญ ญาเช่ าครั ง้ ที่ส องและครั ง้ ที่ส ามเมื่อ
สัญญาเช่ าฉบับ ต่ อ อายุฉ บับ แรกครบกําหนด
ในกรณี ที่ มี ก ารต่ อ อายุสัญ ญาเช่ า เมื่ อ สัญ ญาเช่ าฉบับ ต่ อ อายุฉ บับ แรกครบกํ าหนด
คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และสัญญาเช่าฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 3 (วันที่ 1 มกราคม 2567
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ผู้เช่าตกลงจะชําระค่าเช่าภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณ
ตามระยะเวลาการเช่าจริ งสําหรับ ช่วงเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปี ตามที่ระบุในตารางด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ
กันในแต่ละไตรมาส
ปี

ค่ าเช่ ารายปี (บาท)

2564

11,641,538

2565

12,048,992

2566

12,470,706

2567

12,907,181

2568

13,358,932

2569

13,826,495

การเลื่อ นการชําระค่ า
เช่ าและการยกเว้ น ค่ า
เช่ าอั น เนื่ อ งม าจ าก
เหตุส ุด วิส ัย

คู่สญ
ั ญาตกลงให้ นําข้ อสัญญาว่าด้ วย “การเลื อ่ นการชําระค่าเช่าอันเนือ่ งมาจากเหตุสดุ วิ สยั ”
“การยกเว้นค่าเช่าอันเนื ่องมาจากเหตุสุดวิ สยั ” “การคํ านวณค่าเช่าในกรณี ที่มีเลื ่อนหรื อการ
ยกเว้นการชํ าระค่าเช่าอันเนื อ่ งมาจากเหตุสดุ วิ สยั ” และ “โรงแรมและรี สอร์ ตที ่อยู่ในกลุ่มการ
แข่ งขันที ่มีมาตรฐานเดี ยวกันในเมื องพัทยา” ตามที่ กําหนดไว้ ในสัญ ญาเช่าช่วงอาคารมา
บังคับใช้ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับสัญญาฉบับนี ้

หน้ าที่ข องผู้เ ช่ า

1. เพื่อให้ ทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพที่ดีและเหมาะสมแก่การใช้ งานตามวัตถุประสงค์ดงั ที่
ระบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาฉบั บ นี ้ ผู้ เช่ า จะรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล (Maintenance) ซ่ อ มแซม
(Repairs) หรื อ การกระทํ า ใด ๆ ทั ง้ ปวงบนทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ในกรณี ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ให้
ทรัพย์สินที่เช่ามีลกั ษณะตามวัตถุประสงค์ของการเช่าตามที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้ โดย
ให้ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงานตามงบประมาณ
การดําเนินการ (Operating Budget) ซึง่ ได้ แจ้ งให้ กองทรัสต์ทราบ
2. เมื่ อ จะต้ องมี ก ารเปลี่ ย นแปลง เปลี่ ย นแทน หรื อ เพิ่ ม เติ ม ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ผู้ เช่ า จะ
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ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เช่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เช่า
และให้ ถือว่าทรัพย์สินที่ได้ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นทรัพย์สิน
ของผู้เช่า
หน้ าที่ข องกองทรั ส ต์

1. ในวันที่สญ
ั ญาฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ กองทรัสต์จะส่งมอบทรัพย์สนิ ที่เช่าในสภาพที่เป็ นอยู่
ณ วันเริ่ มระยะเวลาการเช่า
2. กองทรัสต์จะไม่กระทําการใด ๆ ให้ เกิดการรอนสิทธิหรื อกระทําการใด ๆ ที่มีผลหรื อจะ
ส่งผลทําให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน

การโอนสิท ธิก ารเช่ า
และการให้ เ ช่ าช่ ว ง

ั ญา
1. ตลอดอายุของสัญญาฉบับนี ้ ผู้เช่าไม่สามารถโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้ สญ
ฉบับนี ้ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ให้ แก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ า
จากกองทรั สต์ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เว้ นแต่เป็ นการโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าที่ดังกล่าว
ให้ แก่บริ ษัทในเครื อเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามสัญญาฉบับนี ้ได้ ในกรณีที่กองทรัสต์ยินยอมให้ ผ้ เู ช่าโอนสิทธิ และ/หรื อหน้ าที่ภายใต้
สัญญาฉบับนี ้ ผู้เช่าจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ รู ับโอนยินยอมเข้ าผูกพันตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
กํ า หนดในสัญ ญาฉบับ นี ้ โดยระยะเวลาการเช่ าที่ โอนไปยังผู้รับ โอนจะต้ องมี กํ า หนด
ระยะเวลาการเช่าไม่เกินกว่าระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาฉบับนี ้
2. ตลอดอายุข องสัญ ญาฉบับ นี ้ กองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถโอนสิ ทธิ และ/หรื อ หน้ า ที่ ภ ายใต้
สัญ ญาฉบับนี ้ ไม่ว่าบางส่วนหรื อทัง้ หมด ให้ แก่บุคคลใด ๆ โดยไม่ได้ รับ ความยินยอม
ล่วงหน้ าจากผู้เช่าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

เหตุผ ิด นัด และผลของ 1. เมื่อสัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่าช่วงงานระบบได้ สิ ้นสุดลง เว้ นแต่ค่สู ัญญาจะ
การผิด นัด
ตกลงกันเป็ นอย่างอื่น ให้ สัญ ญาฉบับนีส้ ิ ้นสุดลงด้ วยทันที โดยให้ การเรี ยกค่าเสียหาย
ค่าใช้ จ่าย เงิน หรื อประโยชน์ ตอบแทนอื่น ใดระหว่างคู่สัญ ญา เป็ นไปตามข้ อกํ าหนด
เกี่ยวกับเหตุผิดนัดหรื อผิดสัญญาที่เกิดขึ ้นจริ งภายใต้ สญ
ั ญาเช่าช่วงอาคารและสัญญา
เช่าช่วงงานระบบที่สง่ ผลให้ สญ
ั ญาดังกล่าวสิ ้นสุดลง
2. เมื่อคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่ วมกันโดยสมัครใจในการเลิกสัญญาฉบับนี ้
3. เมื่อสัญญาฉบับนี ้สิ ้นสุดลง ผู้เช่าตกลงจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาฉบับนี ้ หรื อ
ทรั พ ย์ สิ น อื่น ใดที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ในลัก ษณะเดี ย วกัน ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ หรื อ บุค คลที่
กองทรัสต์ กําหนดเพื่อประโยชน์ ของกองทรัสต์ ในสภาพที่เหมาะสมและใช้ งานได้ ตาม
วัตถุประสงค์ดงั ที่ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี ้โดยปราศจากภาระหน้ าที่หรื อภาระผูกพันใด ๆ
แต่ทัง้ นี ้ ผู้เช่ าไม่จําต้ องส่งมอบทรั พย์ สิ นที่ เช่าคื น ให้ แก่ กองทรั สต์ หากทรั พย์ สิ นที่ เช่า
ดังกล่ าวสูญ หายหรื อ เสื่ อ มสลายไปทัง้ หมดหรื อ ไม่ ส ามารถส่งมอบได้ เนื่ อ งจากเหตุ
สุดวิสยั หรือการใช้ งานตามปกติหรื อตามอายุการใช้ งานของทรัพย์สินที่เช่า หรื อทรัพย์สิน
ที่เช่าเสียหาย ไม่วา่ ทั ้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า และทําให้ ผ้ ู
ส่วนที่ 2 หน้ า 2 - 175
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เช่าไม่อาจใช้ ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปได้
4. กองทรั ส ต์ ต กลงซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ าภายใต้ สัญ ญาฉบับ นี ท้ ี่ ซี พี เอ็ น พั ท ยา โฮเทล เป็ น
ผู้ดําเนินการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแทน หรื อเพิ่มเติมภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี ้ ตามสภาพของ
ทรัพย์สินที่มีการใช้ งานจริ งอยู่ในขณะนั ้น ในราคาต้ นทุนของทรัพย์สินดังกล่าวหักด้ วยค่า
เสื่อมราคาโดยใช้ วิธีเส้ นตรง (Straight Line) ที่คิดตามระยะเวลา 5 ปี หรื อตามราคาอื่น
ใดตามที่ค่สู ญ
ั ญาได้ ตกลงกัน
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3.

ข้ อ พิพ าทหรือ ข้ อ จํากัด ในการใช้ ป ระโยชน์ ใ นอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ท่ ไี ม่ ใ ช่ ก ารได้ ม าจากการแปลงสภาพ
-ไม่มี-
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4.

การจัด หาประโยชน์ จ ากอสังหาริม ทรัพ ย์

4.1

ลัก ษณะการจัด หาประโยชน์ จ ากอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT

ในการรับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม CPNRF และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 กองทรัสต์
CPNREIT มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่ดําเนินการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการกําหนดนโยบาย
และกลยุท ธ์ ที่เหมาะสมในการบริ หารจัดการทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั สต์ CPNREIT เพื่ อสร้ างรายได้ ในเชิ งพาณิ ชย์ ให้ แก่
กองทรั สต์ CPNREIT และก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวม โดยผู้จัดการกองทรั สต์ จะทํ าสัญ ญา
แต่งตั ้งและว่าจ้ าง CPN ให้ ทําหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ในส่วนที่เป็ น
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน ทังนี
้ ้ CPN เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ (จากการที่ CPN เป็ นผู้
ถื อ หุ้น รายใหญ่ ร้ อยละ 99.99 และผู้มี อํ า นาจควบคุม ของผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ) โดย CPN มี ป ระสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานมานานกว่า 30 ปี สําหรับทรัพย์สินใน
ส่วนที่เป็ นโรงแรมนั ้น กองทรัสต์ CPNREIT จะให้ เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของ CPN โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะแต่งตังกลุ
้ ่มฮิลตัน ซึ่งเป็ นเครื อข่าย
การบริ หารจัดการโรงแรมในระดับนานาชาติ ตามเงื่อนไขสัญญาบริ หารโรงแรมที่มีอยู่ในปั จจุบนั ให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้บริ หาร
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับประโยชน์ในรู ปของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน
จากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่จะบริ หารทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนให้ ประสบความสําเร็ จในระยะ
ยาวและสามารถสร้ างผลตอบแทนในระดับที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีกลยุทธ์ ในการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนดังนี ้
- การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในแต่ ล ะปี โดยเปรี ย บเที ย บกับ งบประมาณ
ประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ในอดีต และหากผลประกอบการของกองทรัสต์
CPNREIT ไม่ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะวิ เคราะห์ เพื่ อ หาสาเหตุ รวมถึ ง
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานที่จําเป็ น เพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
- การวิเคราะห์ ข้อมูลตลาดและข้ อมูลลูกค้ าอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ย นสัดส่วนประเภทของร้ านค้ า
ภายในศูนย์การค้ าอย่างเหมาะสมต่อความต้ องการของลูกค้ า ควบคู่ไปกับการสรรหาร้ านค้ าใหม่ ๆ จากทั ้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่ อยกระดับ ให้ ศูนย์ ก ารค้ ามีความทันสมัย และสร้ างประสบการณ์ ใหม่ ๆ
ให้ กบั ลูกค้ า
- การดําเนินกลยุทธ์ ทางการตลาด โดยมุ่งเน้ นในการดึงดูดลูกค้ าเป้าหมายให้ เข้ ามาใช้ บริ การ เพื่อผลักดัน
ยอดขายให้ กับ ร้ านค้ า และสร้ างประสบการณ์ ที่ ดี ให้ แก่ ลูก ค้ า โดยการจัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การขายที่
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ดงั กล่าว โดยอาศัยข้ อมูลจากการวิจัยตลาดและการทํางานร่ วมกับห้ างสรรพสินค้ า
และบริ ษัทในเครื อเซ็นทรัล และพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ซึง่ จะดําเนินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมที่มีความ
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โดดเด่น แปลกใหม่ สร้ างสรรค์ (Signature Events) ซึ่งทัง้ หมดนี จ้ ะมี ก ารสื่อสารถึงลูก ค้ าผ่ านช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒ นาบุคลากรและยกระดับคุณ ภาพการให้ บ ริ การสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนการนํ าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า และลดต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การพัฒนาระบบ
จอดรถ จุดประชาสัมพันธ์ และห้ องนํ ้า เป็ นต้ น
- การสร้ างผลตอบแทนเพิ่มเติมจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ การปรับผังพื ้นที่และร้ านค้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์พื ้นที่
และการเพิ่มค่าเช่า รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุ งศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน เพื่อรักษาภาพลักษณ์
ที่ดแี ละความทันสมัยต่อผู้เช่าและลูกค้ า
- การกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การให้ มีความเหมาะสม
ทั ้งนี ้ หลังจากที่มีการโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และกองทรัสต์ CPNREIT
ได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่เข้ า
ลงทุน ดังกล่าว โดยลักษณะของการจัด หาประโยชน์ โดยกองทรัสต์ CPNREIT ขึน้ อยู่กับ ประเภทของทรั พ ย์ สิ น ว่าเป็ น
ศูนย์การค้ า/อาคารสํานักงาน หรื อโรงแรม โดยมีลกั ษณะของการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินแต่ละประเภทดังต่อไปนี ้
4.1.1

การจัด หาประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ ส ิน ประเภทศูน ย์ ก ารค้ าและอาคารสํานัก งาน

สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทศู น ย์ ก ารค้ า และอาคารสํ า นัก งาน กองทรั ส ต์ CPNREIT มี น โยบายในการจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทนี ้ โดยการนําพื ้นที่ของทรัพย์สินออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า รวมถึงการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการ
ให้ เช่ า พื น้ ที่ โดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะแต่ ง ตัง้ CPN ให้ ทํ า หน้ า ที่ ผ้ ู บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดย CPN จะจัด การและ
บริ หารงานที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ การนําทรัพย์สินไปจัดหาประโยชน์ในรู ปของการให้ เช่าพื ้นที่ รวมถึงการ
ให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่าพืน้ ที่ ตามนโยบายและแผนธุรกิจของผู้จัดการกองทรัสต์ การจัดหาผู้เช่าพื ้นที่ภายใน
โครงการ การติ ดต่อ ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเช่าพื น้ ที่ การจัดเก็บ ค่าเช่าและค่าบริ การเพื่อ นําส่ง
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนการบํารุ งรักษาและซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ อยู่ในสภาพที่ดี
และพร้ อมจัดหาประโยชน์ ทั ้งนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่าพื ้นที่/ผู้รับบริ การ โดยตรง โดยสัญญาที่
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําโดยส่วนใหญ่ จะมีความเป็ นมาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขหลักของสัญ ญาที่
คล้ ายคลึงกันสําหรับผู้เช่าพื ้นที่และผู้รับบริการทุกราย
จากรู ปแบบการจัดหาประโยชน์ดงั ที่กล่าวข้ างต้ น รายได้ หลักที่กองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับจากการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานจะเป็ นรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การซึ่งเกิดจากการนําพืน้ ที่ของ
ทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน ออกให้ เช่าและให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับ
การให้ เช่าพื ้นที่ แก่ลกู ค้ าที่เป็ นผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกและบริการประเภทต่าง ๆ (สําหรับศูนย์การค้ า) และลูกค้ าที่เป็ น
องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน (สาขาของธนาคารพาณิชย์และห้ องค้ าหลักทรัพย์) สถาบันการศึกษา (เช่น
โรงเรี ยนกวดวิชา สถาบันภาษา ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ) ฯลฯ (สําหรับอาคารสํานักงาน) โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะ
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คิดค่าเช่าและค่าบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ เช่าพื ้นที่ ตามขนาด ที่ตั ้งของพื ้นที่เช่า รู ปแบบการเช่า ระยะเวลาที่เช่าและ
ประเภทธุรกิจของผู้เช่า โดยอ้ างอิงจากรายการอัตราค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การ (Price List) ของแต่ละศูนย์ โดยกองทรัสต์
CPNREIT จะยังมีรายได้ อื่น ๆ ในรูปของรายได้ ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ เช่น ค่าบริ การที่จอดรถ และ
ค่าป้ายโฆษณา เป็ นต้ น
4.1.2

การจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ ส ิน ส่ ว นที่เ ป็ นโรงแรม

ภายหลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา กองทรัสต์
CPNREIT จะให้ เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่ว (โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ เช่าเหมา) แก่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ร้ อยละ 99.99 ของ CPN เพื่อนําไปจัดหาประโยชน์ ต่อ ไป โดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะยังคงแต่งตั ้งกลุ่มฮิ ลตันซึ่งเป็ น
เครื อ ข่ายการบริ หารโรงแรมในระดับ นานาชาติ ตามเงื่ อนไขสัญ ญาบริ ห ารโรงแรมที่ มีอ ยู่ในปั จ จุบัน ให้ ทํ าหน้ าที่ เป็ น
ผู้บริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ต่อไปตามเดิม ในการนําทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ออกให้ เช่าช่วงแก่ซี
พีเอ็น พัทยา โฮเทล กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําสัญญาเช่าช่วงฉบับแรกหลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งมีอายุสญ
ั ญาตั ้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับจนถึงสิ ้นปี 2560 โดยเมื่อสิ ้นสุดสัญญาเช่าช่วง
ั ญาได้ อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี
ดังกล่าว ทั ้งกองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สามารถใช้ สิทธิในการต่ออายุสญ
โดยมีการคิดค่าเช่าทั ้งในรูปแบบค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent) และค่าเช่าแปรผัน (Variable Rent)
ทั ้งนี ้ ค่าเช่าที่กองทรัสต์ CPNREIT จะได้ รับจากการให้ เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งอยู่
ในรู ปแบบค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน โดยค่าเช่าจะประกอบไปด้ วยค่าเช่าคงที่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทั ้งหมด
อันเป็ นการลดความเสี่ยงบางส่วนของความผันผวนของรายได้ คา่ เช่าอันเนื่องจากผลการดําเนินงานของโรงแรมและเป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยประมาณการกําไรก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี ้ยและภาษีเงินได้ หัก
เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุ ง (FF&E Reserve Deduction) สําหรับปี 2561 มีจํานวนประมาณ 296 ล้ านบาท
(อ้ างอิงจากประมาณการงบกํ าไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติฐานสําหรับ
ช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถสร้ างความมัน่ ใจได้ ว่า
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา จะมีผลการดําเนินงานและกํ าไรที่
เพียงพอในการจ่ายชําระค่าเช่าคงที่ในปี 2561 จํานวน 210 ล้ านบาท ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ประกอบกับทําเลที่ตั ้ง
และศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินอันจะส่งผลถึงความสามารถในการเติบโตของผลการดําเนินงานของทรัพย์สินใน
อนาคต โดยรายละเอี ยดการจัด หาผลประโยชน์ สําหรั บ ทรัพย์ สิ นหลักส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิ ล ตัน พัทยา ภายหลังจากที่
กองทรัสต์ CPNREIT ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินส่วนนี ้แล้ ว เป็ นดังนี ้
เว้ นแต่กรณีที่มีการเลื่อนการชําระค่าเช่าและการยกเว้ นค่าเช่าอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการเลื่อนชําระค่า
เช่ากรณีปรับปรุงหรื อซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาเช่าช่วง ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงชําระค่า
เช่ า ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ตามข้ อกํ า หนดและเงื่ อ นไขของสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง โดยค่ า เช่ า ภายใต้ สัญ ญาเช่ า ช่ ว ง
ประกอบด้ วยค่าเช่า 2 ส่วน ได้ แก่ ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ ง
โดยใช้ วิธีการคํานวณ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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(1)

การคํานวณค่ าเช่ าตัง้ แต่ วัน ที่ส ัญญาเช่ าช่ ว งมีผ ลใช้ บ ังคับ จนถึงสิน้ ปี 2560
(1.1) ค่ าเช่ าคงที่ (Fixed Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที่สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ
และสังหาริ มทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริงสําหรับช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่าคงที่
ต่อปี ของปี 2560 คํานวณจากค่าเช่าคงที่ต่อปี ของปี 2561 ปรับลดด้ วยอัตราร้ อยละ 3.5 ต่อปี โดยแบ่ง
ชําระจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส ยกเว้ นไตรมาสแรกของการเริ่ มระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญา
เช่าช่วง ให้ ใช้ หลักเกณฑ์ คํานวณตามระยะเวลาการเช่าจริ ง โดยไตรมาสแรกของการเริ่ มระยะเวลาการ
เช่าช่วงจะคิดตามอัตราส่วนของจํานวนวัน จากค่าเช่าคงที่รายไตรมาส หารด้ วยจํานวนวันในไตรมาส
นั ้น ๆ คูณด้ วยจํานวนวันนับจากวันที่สญ
ั ญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันที่สิ ้นไตรมาส
(1.2) ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงที่จะชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง และ
งานระบบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตั ้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าช่วงมีผลใช้ บงั คับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้ วธิ ีการคํานวณที่
กําหนดในข้ อ (2.2) ด้ านล่างนี ้

(2)

การคํานวณค่ าเช่ าตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
(2.1) ค่ าเช่ าคงที่ (Fixed Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที่สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ
และสังหาริ มทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริ งสําหรับช่วงเวลาตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราต่อปี ตามที่
ระบุในตารางด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
2561
2562
2563

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

(2.2) ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วันนับ จากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์ คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะคํานวณโดยใช้ เกณฑ์
ยอดสะสม กล่าวคือ ในรอบปี บญ
ั ชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผันของไตรมาสปั จจุบนั คํานวณจากค่าเช่าแปรผัน
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สะสม ณ วันที่สิน้ สุดไตรมาสปั จจุบัน หักด้ วย ค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ ้นสุดไตรมาสที่แล้ วของปี
เดียวกัน โดยค่าเช่าแปรผันดังกล่าวคํานวณได้ ดงั นี ้
ค่าเช่าแปรผัน = ร้ อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง )
โดยที่
ก

=

รายได้ รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทังทางตรงและทางอ้
้
อมในรอบไตร
มาสสะสมนั ้น ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานอง
เดียวกัน ค่าบริ การ (Service Charge) ที่เรี ยกเก็บจากผู้รับบริ การ รายได้ หรื อเงินที่ได้ รับ
จากการจําหน่ายทรัพย์สิน ค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับจากการประกันภัย (ยกเว้ นค่าสินไหม
ทดแทนซึ่งได้ รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ และดอกเบี ้ยรับ

ข

=

ต้ น ทุน และค่าใช้ จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิ จ โรงแรมฮิ ลตัน พัท ยา ในรอบไตรมาส
สะสมนั ้น ได้ แก่ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอาหาร และเครื่ องดื่ม ต้ นทุนวัตถุดิบและของใช้ ใน
การดําเนินงาน (Operating Supplies) ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ ที่ใช้ ใน
การดําเนินงานทดแทนของเดิมหรือเพิ่มเติม ต้ นทุนเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นที่
จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างและพนักงาน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรมลูกจ้ างและพนักงาน ต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายด้ านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา
ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้ อยู่ในสภาพดี ค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล) ค่าธรรมเนียมในการบริ หารงาน
และค่าใช้ จ่ายที่ผ้ บู ริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา เรี ยกเก็บ และต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ใน
การดําเนิ นงานและประกอบธุรกิ จโรงแรมฮิลตัน พัทยา ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงภาษี มูลค่าเพิ่ ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซม
โดยใช้ เงินทุนที่กนั ไว้ ในอดีตของซีพีเอ็นพัทยาในฐานะเจ้ าของทรัพย์สินเดิม และดอกเบี ้ย
จ่าย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรื อการจัดหาเงินที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการทํา
ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ค

=

เงินสํารองสําหรับการซ่อมแซม ปรับปรุ ง จัดหาเพื่อทดแทนหรื อจัดหาเพิ่มเติมเฟอร์ นิเจอร์
อุปกรณ์ และพาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา (FF&E Reserve Deduction) ตามที่
ระบุในสัญ ญาจ้ างบริ หารโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา ซึ่งทํ าระหว่างซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล กับ
ผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ง

=

ค่าเช่าคงที่ในรอบไตรมาสสะสมนั ้น ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ (1.1) ข้ อ (2.1) (แล้ วแต่กรณี)

ถ้ าค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ ้นสุดไตรมาสปั จจุบนั ที่คํานวณตามสูตรดังกล่าวมีจํานวนน้ อยกว่าศูนย์
ให้ ถือว่าค่าเช่าแปรผันดังกล่าวเท่ากับศูนย์ และหากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ ้นสุดไตรมาสปั จจุบนั ที่
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คํ า นวณตามสูต รดัง กล่ าวมี จํ านวนเกิ น กว่าร้ อยละ 50 ของค่าเช่า คงที่ ส ะสม ณ วัน ที่ สิ น้ สุด ไตรมาส
ปั จจุบนั ค่าเช่าแปรผันดังกล่าวจะถูกปรับลดให้ มีจํานวนร้ อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่สะสม ณ วันที่สิ ้นสุด
ไตรมาสนั ้น ๆ
ทั ้งนี ้ หากค่าเช่าแปรผันสะสม ณ วันที่สิ ้นสุดไตรมาสที่แล้ วที่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ได้ ชําระแก่กองทรัสต์
CPNREIT มี จํ า นวนมากกว่ า ค่ า เช่ า แปรผั น สะสม ณ วัน ที่ สิ น้ สุด ไตรมาสปั จจุ บั น ที่ ซี พี เอ็ น พั ท ยา
โฮเทล ควรจะชําระตามผลลัพธ์ ที่ได้ จากการคํานวณตามสูตรในข้ อ (2.2) ตามข้ อมูลทางการเงินของซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล ที่ปรากฏในรายงานทางการเงินที่จดั ทําโดยซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล สําหรับการคํานวณ
ค่าเช่าแปรผันรายไตรมาส กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําค่าเช่าแปรผันในส่วนที่ได้ รับชําระเงินไว้ เกิน
ดังกล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าแปรผันของไตรมาสถัดไปที่กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิ ได้ รับจากซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล จนกระทั่งยอดค่าเช่าแปรผันดังกล่าวที่กองทรัสต์ CPNREIT รับชําระเกินจะคงเหลือเป็ น
ศูนย์ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสุดท้ ายของรอบปี บญ
ั ชี กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนํายอดคงเหลือของค่า
เช่าแปรผันที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับชําระเกินทั ้งหมดที่เหลืออยู่ดงั กล่าวไปหักกลบกับค่าเช่าคงที่ของ
ไตรมาสสุดท้ ายที่กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้ รับจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล อย่างไรก็ดี หากค่าเช่าคงที่
ในไตรมาสสุดท้ ายมี จํานวนเงินน้ อยกว่าค่าเช่าแปรผันที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับชําระเกินทัง้ หมดที่
เหลืออยู่ กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงจะนําเงินค่าเช่าแปรผันที่ได้ รับไว้ เกินทั ้งหมดคืนให้ แก่ซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผ้ สู อบบัญชีรับรองรายงานทางการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีของซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล
นอกจากนี ้ หากค่าเช่าแปรผันที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับสําหรับรอบปี บญ
ั ชีใด ๆ มีจํานวนมากกว่าหรือ
น้ อยกว่าค่าเช่าแปรผันสําหรับรอบปี บัญ ชีเดียวกันที่กองทรัสต์ CPNREIT ควรจะได้ รับตามผลลัพธ์ ที่ได้
จากการคํ านวณตามสูต รในข้ อ (2.2) ตามข้ อ มูล ทางการเงิ น ของซี พี เอ็น พัท ยา โฮเทล ที่ ป รากฏใน
รายงานทางการเงินที่ รับรองโดยผู้สอบบัญ ชีของซีพีเอ็น พัท ยา โฮเทล สําหรั บปรั บ ปรุ งค่าเช่าแปรผัน
ประจํารอบปี บัญ ชี กองทรัสต์ CPNREIT จะชําระคืนค่าเช่าที่ได้ รับไว้ เกิน หรื อซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะ
จ่ายชําระค่าเช่าที่ชําระไว้ ขาด (แล้ วแต่กรณี) ภายใน 15 วัน หลังวันที่ผ้ สู อบบัญชีรับรองรายงานทางการ
เงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ข้อกําหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับการชําระค่าเช่าคงที่
และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผันมีการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงไป กองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
ตกลงจะพิจารณาและหารื อข้ อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระค่าเช่าคงที่ และ/หรื อ ค่าเช่าแปรผัน
ต่อไป
ในกรณีที่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ไม่มีความสามารถในการชําระค่าเช่าดังกล่าวได้ เต็มจํานวนเมื่อถึงกําหนด
ชําระแล้ ว ให้ ถือว่าค่าเช่าในจํานวนที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ รับชําระ เป็ นค่าเช่าค้ างชําระ (Accrued
Rental Revenue) และให้ ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ชําระค่าเช่าค้ างชําระให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT ภายใน
30 วันนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นกรณี การเลื่อนการชําระค่าเช่าหรื อการยกเว้ นค่าเช่า
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บางส่วนหรื อทั ้งหมดอันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั หรื อการเลื่อนการชําระค่าเช่าในเดือนที่มีปรับปรุ งหรื อ
ซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)
อนึ่ง การค้ างชําระค่าเช่าดังกล่าว ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะต้ องชําระดอกเบี ้ยจากการผิดนัดในอัตราร้ อย
ละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินที่ค้างชําระและจํานวนวันนับตั ้งแต่วนั ที่ถึงกําหนดชําระจนถึง
วันที่ชําระเสร็ จสิ ้น เว้ นแต่การค้ างชําระค่าเช่าครัง้ แรกต่อปี และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ได้ ชําระค่าเช่าค้ าง
ชําระดังกล่าวแล้ วภายใน 30 วันนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ ทั ้งนี ้ หากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ชําระค่าเช่า
ค้ างชําระครัง้ แรกต่อปี เกินกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะต้ องชําระดอกเบี ้ย
จากการผิดนัดในอัตราร้ อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณตามจํานวนเงินที่ค้างชําระและจํานวนวันนับตั ้งแต่
วันที่ถงึ กําหนดชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ ้น
(3)

การคํานวณค่ าเช่ าในกรณีท่ มี ีก ารต่ อ อายุส ัญญาเช่ าช่ วงเมื่อ สัญญาเช่ าช่ ว งครบกําหนด

เนื่องจากสัญญาเช่าช่วงฉบับแรกหลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน มีอายุสญ
ั ญา ตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญาเช่า
ช่วงมีผลบังคับใช้ จนถึงสิ ้นปี 2560 โดยเมื่อสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วงดังกล่าว ทั ้งกองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็น พัทยา
โฮเทล สามารถใช้ สิทธิในการต่ออายุสัญ ญาได้ อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี ซึ่งค่าเช่าของสัญ ญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 1
(ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จะเป็ นไปตามรายละเอียดในข้ อ 2 โดยในกรณี ที่มีการต่ออายุ
สัญญาเช่าช่วงดังกล่าวอีก เมื่อสัญญาเช่าช่วงครบกําหนด คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ค่าเช่าคงที่สําหรับสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุ
ครัง้ ที่ 2 (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) และสัญญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง้ ที่ 3 (ตั ้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(3.1) ค่ าเช่ าคงที่ (Fixed Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าคงที่สําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง งานระบบ
และสังหาริ มทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์คํานวณตามระยะเวลาการเช่า
ช่วงจริ งสําหรับช่วงเวลาตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ในอัตราต่อปี ตามที่
ระบุในตารางด้ านล่าง โดยแบ่งชําระเป็ นจํานวนเท่า ๆ กันในแต่ละไตรมาส
ปี
2564
2565
2566
2567
2568
2569

ค่ าเช่ าคงที่ร ายปี (บาท)
232,830,754
240,979,830
249,414,124
258,143,619
267,178,645
276,529,898
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(3.2) ค่ าเช่ าแปรผัน (Variable Rent)
ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตกลงจะชําระค่าเช่าแปรผันสําหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง และงาน
ระบบ ภายใน 45 วันนับ จากวันสิน้ ไตรมาส โดยใช้ หลักเกณฑ์ คํานวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริ ง
สําหรับช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้ วิธีการคํานวณที่กําหนด
ในข้ อ (2.2)
ทั ้งนี ้ ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันจะถูกแบ่งสัดส่วนในสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้ องตามที่กองทรัสต์ CPNREIT และซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล จะตกลงกัน โดยมีรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ สัญญาเช่าช่วงอาคารและสัญญาเช่า
ช่วงงานระบบ และสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์
4.2

ค่ าตอบแทนที่ผ้ ูบ ริห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ จ ะได้ ร ับ จากกองทรัส ต์ CPNREIT

CPN ซึ่งเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการทําหน้ าที่ผ้ บู ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ สําหรับทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงาน โดยเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ตามสัญญาแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
1.

ค่าธรรมเนี ยมการเก็ บ ค่าเช่ าในนามของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับในอัตราไม่ เกิ นร้ อยละ 3.00 ของ
รายได้ ค่ า เช่ า สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT โดยรายได้ ค่าเช่ า สุท ธิ หมายถึ ง รายได้ ทัง้ หมดก่ อ นหัก
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ รวมถึงรายได้ ที่ได้ รับจาก
พื ้นที่ส่งเสริ มการขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
กิจการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยไม่รวม
เงิ น ชดเชย เงิ น ทดรองจ่ าย (Reimbursement) เช่ น เงิ น เฉลี่ ย ค่ า ภาษี โรงเรื อ น (ภาษี อื่ น ใดในทํ า นอง
เดียวกัน) ส่วนเฉลี่ยค่าเบี ้ยประกันที่ได้ รับจากผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วง แล้ วหักด้ วยอัตราส่วนลดค่าเช่า

2.

ค่านายหน้ า (Commission) ในการจัดหาผู้เช่าและการบริ ห ารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของกองทรั ส ต์
CPNREIT เมื่ อ มี ก ารทํ าสัญ ญาเช่ ากับ ผู้เช่ ารายใหม่ หรื อ มี ก ารต่ อ สัญ ญาเช่ าสํ าหรั บ สัญ ญาเช่ าทุก
ประเภท ทังสั
้ ญญาเช่าระยะสันและระยะยาว
้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ผู้เ ช่ าพืน้ ที่ใ นโครงการศูน ย์ ก ารค้ า
ค่ านายหน้ าซึ่งคํานวณจากอัต ราค่ า
เช่ ารายเดือ นของผู้เ ช่ ารายนัน้ ๆ
0.5 เดือน

1. ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2. ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 4 อัตรา
ขึ ้นอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าที่ทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี
0.5 เดือน
1.0 เดือน
- ผู้เช่าที่ทําสัญญาเช่าอายุ ตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไปแต่
ไม่ถงึ 3 ปี
- ผู้เช่าที่ทําสัญญาเช่าอายุตั ้งแต่ 3 ปี ขึ ้นไป
1.5 เดือน
- ผู้เช่าที่ทําสัญ ญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้เช่า ร้ อยละ 3.0 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ าที่
ได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า (ค่าเซ้ ง)
ได้ รับจากผู้เช่า

ผู้เ ช่ าพืน้ ที่ใ นอาคารสํานัก งาน
ค่ านายหน้ าซึ่งคํานวณจากอัต ราค่ า
เช่ ารายเดือ นของผู้เ ช่ ารายนัน้ ๆ
0.5 เดือน

1. ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2. ในกรณีทําสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ มี 3 อัตรา
ขึ ้นอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
0.5 เดือน
- ผู้เช่าที่ทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 3 ปี
1.0 เดือน
- ผู้เช่าที่ทําสัญญาเช่าอายุตงแต่
ั ้ 3 ปี ขึ ้นไป
- ผู้เช่าที่ทําสัญ ญาเช่าอายุมากกว่า 3 ปี และผู้เช่า ร้ อยละ 3.0 ของค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
ได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า (ค่าเซ้ ง)
ที่ได้ รับจากผู้เช่า

ทั ้งนี ้ ผู้บริ หารอสังหาริมทรัพย์จะคิดค่านายหน้ าสําหรับสัญญาที่มีอายุตั ้งแต่ 1 เดือนขึ ้นไป แต่จะไม่คิดค่า
นายหน้ าสําหรับสัญ ญาบริ การพืน้ ที่ส่งเสริ มการขาย (Promotion Area) และสัญ ญาที่เกี่ ยวข้ องกับสื่อ
โฆษณาต่าง ๆ เช่น Video Wall และ Light Box เป็ นต้ น
ทั ง้ นี ้ หากการทํ า สั ญ ญ าเช่ า ระหว่ า งกองทรั ส ต์ CPNREIT และผู้ เช่ า เป็ นไปในรู ป แบบอื่ น ใดที่
นอกเหนือจากกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขของการจ่ายค่า
นายหน้ า ตามที่เห็นสมควร
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4.3

3.

ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน (Investment Properties) จากรายงานมูล ค่ าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT ที่ รับ รอง
โดยทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละเดือน ซึ่งคํานวณ ณ วันสุดท้ ายของเดือน ทังนี
้ ้ ไม่รวมมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม

4.

ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.35 ของ
รายได้ สุท ธิ จ ากอสังหาริ ม ทรั พ ย์ (รายได้ สุท ธิ จากอสังหาริ ม ทรั พ ย์ (Net Property Income) หมายถึ ง
รายได้ ทงั ้ หมดที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับจากอสังหาริ มทรัพย์ หักด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่
เกิ ดขึน้ จากการจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ ไม่ รวมค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ ายของ
กองทรัสต์ CPNREIT เช่น ค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ น
ต้ น)

5.

ค่าธรรมเนียมจากการลงทุนเพิ่มเติมหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์จะได้ รับค่าธรรมเนียมจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของ
มูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนเพิ่ม และได้ รับค่าธรรมเนียมจากการจําหน่ายไปซึ่ง
ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในอั ต ราไม่ เกิ น ร้ อยละ 0.75 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT จํ า หน่ า ยไป ทั ง้ นี ้ เฉพาะการลงทุ น เพิ่ ม เติ ม หรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ ผ้ ู บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นผู้จดั หามาหรื อเสนอให้ กองทรัสต์ CPNREIT พิจารณา

6.

ค่าธรรมเนี ย มในการควบคุม งานด้ านการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์
CPNREIT ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนที่กองทรัสต์ CPNREIT จ่ายให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการควบคุมให้ มี
การดําเนิ นการของงานในด้ านการพัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรวมถึงการให้
คํ า แนะนํ า ด้ านการปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT เพื่ อ ให้
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีศกั ยภาพและสร้ างผลตอบแทนให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT
มากยิ่งขึ ้น (Value Enhancement) ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.0 ของมูลค่าต้ นทุนในการปรับปรุ ง และ/หรื อ
พัฒ นาทัง้ หมดของอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่ มีการปรั บปรุ ง และ/หรื อ พัฒ นา ทัง้ นี ้
ต้ นทุนการปรับปรุ ง และ/หรื อ พัฒนาดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนในการซื ้อพื ้นที่ซึ่งจะได้ ทําการปรับปรุ ง และ/
หรื อ พัฒนา คืนจากผู้เช่าเดิมด้ วย แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อื่น ๆ ทัง้ นี ้ ให้ ผ้ ูบ ริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เสนอโครงการปรับ ปรุ ง และ/หรื อ พัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ดังกล่าว พร้ อมทังค่
้ าธรรมเนียมในการควบคุมงาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อ
ผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นคราว ๆ ไป

ความเกี่ยวข้ อ งระหว่ างผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ ผู้บ ริห ารอสังหาริ ม ทรัพ ย์ แ ละผู้บ ริห ารโรงแรม

CPN ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน มีความสัมพันธ์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ จากการที่ CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 99.99 และผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 10
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กลุ่มฮิลตัน (ซึ่งเป็ นเครื อข่ายบริ หารโรงแรมในระดับนานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งจะได้ รับการแต่งตั ้ง
จากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตามเงื่อนไขสัญญาบริ หารโรงแรมที่มีอยู่ในปั จจุบัน ให้ ทําหน้ าที่ผ้ บู ริ หารโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ต่อไปตามเดิม ไม่ได้ มีความสัมพันธ์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์และ CPN แต่อย่างใด
4.4

อสังหาริ ม ทรั พ ย์ อ่ ืน ภายใต้ ก ารบริ ห ารจัด การของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละผู้บ ริ ห ารโรงแรมที่อ าจ
แข่ งขัน ในทางธุร กิจ กับ อสังหาริม ทรั พ ย์ ข องกองทรัส ต์ CPNREIT

4.4.1

ข้ อ มูล พืน้ ฐานทางธุร กิจ ของ CPN ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560
ชื่อ บริษัท
เลขทะเบียนนิต บิ ุค คล
ที่ต งั ้ บริษัท

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
0107537002443
อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์, 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วัน ที่จ ดทะเบียนจัด ตัง้ บริษัท
17 มิถนุ ายน 2523
ลัก ษณะการดําเนิน ธุร กิจ
พัฒนา บริ หารและให้ เช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าขนาดใหญ่ และ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น อาคารสํานักงาน โรงแรม อาคารที่พัก
อาศั ย และศู น ย์ อาห าร รวมทั ง้ ลงทุ น ในกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์และเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์
ทุน จดทะเบียน ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560 2,244 ล้ านบาท
4.4.2

ลัก ษณะและขอบเขตการดําเนิน ธุร กิจ

CPN ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2523 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและบริ หารศูนย์การค้ าขนาดใหญ่แบบ
ครบวงจร CPN เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2538 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
CPN มีทนุ ที่ออกและชําระแล้ วทังสิ
้ ้น 2,244 ล้ านบาท โดยมีบริ ษัท เซ็นทรัล โฮลดิ ้ง จํากัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของ CPN ประกอบด้ วยธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้ าขนาดใหญ่และธุรกิจให้ เช่าและให้ บริ การ
พื ้นที่ค้าปลีกภายในศูนย์การค้ า ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 CPN มีโครงการศูนย์การค้ าภายใต้ การบริ หารงานรวมทังสิ
้ ้น
30 โครงการ โดยแบ่งเป็ นโครงการที่เป็ นของ CPN 26 โครงการ และ โครงการที่ CPN ให้ เช่าแก่ กองทุนรวม CPNRF 4
โครงการ นอกจากนี ้ CPN ยังประกอบธุรกิจพัฒนา บริ หารและให้ เช่าพื ้นที่อาคารสํานักงาน อาคารที่พักอาศัย และธุรกิจ
โรงแรม ซึง่ เป็ นธุรกิจ สนับสนุนเพื่อเพิ่มประโยชน์จากการใช้ ที่ดิน การขยายฐานรายได้ และสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้ าให้ มี
ผู้ใช้ บริ การเพิ่ มมากขึ ้น พร้ อมกันนี ้ CPN ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่องและส่งเสริ มกัน อาทิ การให้ บริ การสวนนํ ้า ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์ สวนพักผ่อนและศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้ าบางโครงการ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ าที่เข้ า
มาใช้ บริ การ โดยการเปิ ดให้ บริ การนัน้ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของทําเลที่ตัง้ และความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายเป็ นสําคัญ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
4.4.3

การประกอบธุร กิจ ของ CPN แยกตามกลุ่ม ธุร กิจ (ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560)
การแบ่งธุรกิจของ CPN ตามแหล่งที่มาของรายได้ สามารถแบ่งได้ เป็ น 6 กลุม่ ธุรกิจ ดังนี ้
1)

ธุร กิจ ศูน ย์ ก ารค้ า

ธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก ารค้ าเป็ นธุ ร กิ จ หลั ก ซึ่ ง เป็ นที่ ม าของรายได้ โดยส่ ว นใหญ่ ข อง CPN รายได้ จากธุ ร กิ จ
ศูนย์การค้ านันประกอบไปด้
้
วยรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่ค้าปลีก รายได้ จากการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภคและระบบ
รั กษาความปลอดภัย รายได้ จากการให้ บ ริ ก ารรั กษาความสะอาดภายในศูนย์ ก ารค้ า รายได้ ค่าเช่ าและการ
ให้ บริ การพื ้นที่ศูนย์ ประชุมอเนกประสงค์และรายได้ จากการให้ บริ การสื่อโฆษณา นอกจากนี ้ CPN ยังมีรายได้
จากการเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กับ CPNRF จํานวน 4 โครงการ และรายได้ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ใน CPNRF การพัฒ นาโครงการศูน ย์ การค้ าของ CPN จะเริ่ มตัง้ แต่การจัดหาที่ ดินที่ เหมาะสมในการพัฒ นา
โครงการศูนย์การค้ า การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริ หารงานก่อสร้ าง
การบริ ห ารงานขาย ตลอดจนเป็ นผู้บ ริ หารศูน ย์ ก ารค้ าหลังจากที่ ศูน ย์ ก ารค้ าเปิ ด ให้ บ ริ ก ารแล้ ว รวมถึ งการ
ให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้ บริ การด้ านการรักษาความสะอาดภายใน
ศูนย์การค้ า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 CPN มีโครงการศูนย์ การค้ าภายใต้ การบริ หารงานรวมทัง้ สิน้ 30 โครงการ
โดยแบ่ งเป็ น โครงการที่ CPN เป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น จํ านวน 26 โครงการ และเป็ นโครงการที่ CPN ให้ เช่าแก่
กองทุนรวม CPNRF จํานวน 4 โครงการ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
โครงการศูน ย์ ก ารค้ าภายใต้ ก ารบริห ารงานของ CPN ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560
โครงการศูน ย์ ก ารค้ า
1. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
2. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
3. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

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

รู ป แบบการ
พัฒนาโครงการ
โดย CPN
ธันวาคม 2525 โครงการก่อสร้ าง
พฤศจิกายน 2536 โครงการก่อสร้ าง
มีนาคม 2538
โครงการก่อสร้ าง
ปี ที่เ ริ่ ม
ดําเนิน การ

กรกฎาคม 2538

โครงการก่อสร้ าง

มีนาคม 2539

โครงการซื ้อกิจการ

ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 12

หมายเหตุ
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
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โครงการศูน ย์ ก ารค้ า

ปี ที่เ ริ่ ม
ดําเนิน การ

รู ป แบบการ
พัฒนาโครงการ
โดย CPN

หมายเหตุ

6. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ตุลาคม 2540

โครงการก่อสร้ าง

7. เซ็นทรัลพลาซา บางนา
8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ธันวาคม 2544
ธันวาคม 2545

โครงการซื ้อกิจการ
โครงการก่อสร้ าง

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

ธันวาคม 2545
ธันวาคม 2546
พฤศจิกายน 2551
มกราคม 2552

โครงการซื ้อกิจการ
โครงการซื ้อกิจการ
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง

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

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

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

ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ท รั พ ย์ สิ น ที่ จ ะ ล ง ทุ น
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
-

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

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

-
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โครงการศูน ย์ ก ารค้ า
25. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
26. เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
27. เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต
28. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
29. เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์
30. เซ็นทรัลพลาซา
นครศรีธรรมราช

รู ป แบบการ
พัฒนาโครงการ
โดย CPN
สิงหาคม 2557 โครงการก่อสร้ าง
พฤษภาคม 2558 โครงการก่อสร้ าง
มิถนุ ายน 2558 โครงการซื ้อกิจการ
สิงหาคม 2558 โครงการก่อสร้ าง
พฤศจิกายน 2558 โครงการก่อสร้ าง
กรกฏาคม 2559 โครงการก่อสร้ าง
ปี ที่เ ริ่ ม
ดําเนิน การ

หมายเหตุ
-

ที่ม า: CPN

2)

ธุร กิจ อาคารสํานัก งาน

ธุรกิจอาคารสํานักงานเป็ นการพัฒนาอาคารสํานักงานให้ เช่าในบริ เวณโครงการศูนย์การค้ า เนื่องจากมี
อุปสงค์ที่ส่งเสริ มกันกับธุรกิจศูนย์ การค้ า และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กับโครงการจากการใช้ ประโยชน์ในที่ดินผืน
เดียวกันได้ อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ และบริหารที่จอดรถ ในการตัดสินใจที่จะพัฒนาอาคาร
สํานัก งานในบริ เวณโครงการศูนย์ ก ารค้ าใดนัน้ จะพิ จารณาจากความเหมาะสมของทํ า เลที่ ตัง้ อุป สงค์ และ
อุปทานของพื ้นที่อาคารสํานักงานในบริ เวณนั ้น ๆ เป็ นสําคัญ ซึง่ รายได้ จากธุรกิจอาคารสํานักงานนั ้นประกอบไป
ด้ วยรายได้ ค่าเช่าพืน้ ที่อาคารสํานักงาน รายได้ ค่าเช่าพืน้ ที่แก่ร้านค้ าปลีกภายในอาคารสํานักงาน และรายได้
จากการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาอาคารสํานักงานของ CPN เริ่ มจากการวิเคราะห์ความเป็ นไป
ได้ ของโครงการ การควบคุมออกแบบและบริ หารงานก่อสร้ าง การบริ หารงานขาย และการเป็ นผู้บริ หารอาคาร
สํานักงานหลังจากที่อาคารสํานักงานเปิ ดให้ บริ การแล้ ว รวมถึงการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษา
ความปลอดภัย และการให้ บริ การด้ านการรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 CPN มีอาคารสํานักงานภายใต้ การบริ หาร ในบริ เวณโครงการศูนย์ การค้ า
รวมทั ้งสิ ้น 7 โครงการ ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ เอและบี,
เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลเวิลด์ (อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์), เซ็นทรัลพลาซา
แจ้ งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (โดยแบ่งเป็ นโครงการที่ CPN เป็ นเจ้ าของ 4 โครงการ และ
โครงการที่ให้ เช่ากับกองทุนรวม CPNRF 2 โครงการ คือ อาคารสํานักงานปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และ B รวมทัง้
โครงการที่ให้ เช่ากับกองทุนรวม CPNCG จํานวน 1 โครงการ คือ อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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โครงการอาคารสํานัก งานภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ CPN ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560

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

ธันวาคม 2525
มีนาคม 2538

รู ป แบบการ
พัฒนาโครงการ
โดย CPN
โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง

3. อาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาว
เวอร์ B

มีนาคม 2549

โครงการก่อสร้ าง

โครงการอาคารสํานัก งาน

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

ปี ที่เ ริ่ ม
ดําเนิน การ

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

โครงการก่อสร้ าง
โครงการก่อสร้ าง

หมายเหตุ
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะโอนจาก
ก อ ง ทุ น ร ว ม CPNRF
ม า ยั ง ก อ ง ท รั ส ต์
CPNREIT
เป็ นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้
กองทุนรวม CPNCG
-

ที่ม า: CPN

3)

ธุร กิจ โรงแรม

CPN ดําเนิ น ธุรกิ จ โรงแรมในบริ เวณโครงการศูนย์ ก ารค้ าเนื่ องจากธุรกิ จ โรงแรมเป็ น ธุรกิ จที่มี อุป สงค์
ส่งเสริ มกันกับธุรกิจศูนย์ การค้ า และเป็ นธุรกิ จที่ เพิ่มมูลค่าให้ กับโครงการศูนย์ การค้ า ด้ วยการใช้ ที่ดินให้ เกิ ด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลักการในการพิจารณาลงทุนที่สําคัญประกอบด้ วย
ทําเล ที่ตงของโครงการ
ั้
อุปสงค์ อุปทาน และสภาวะแวดล้ อมของบริ เวณนั ้น ๆ รวมถึงศักยภาพการเติบโตของ
โครงการ ทัง้ นี ้ ธุ รกิ จ โรงแรมประกอบด้ ว ยห้ อ งพัก ห้ อ งสัม มนาและศูน ย์ ป ระชุม เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของ
อุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและอุต สาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition (การ
จัดการประชุมเชิงธุรกิจ การค้ าและจัดแสดงสินค้ านานาชาติ) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 CPN เป็ นเจ้ าของธุรกิจ
โรงแรมจํานวน 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา (ตั ้งอยู่
ในบริ เวณเดียวกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช) ทั ้งนี ้ CPN ได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัทที่มีความชํานาญด้ านการ
บริ หารโรงแรมคือบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และกลุ่มฮิลตัน เป็ นผู้บริ หารโรงแรมเซ็นทารา
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แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ตามลําดับ เพื่อการบริ หารจัดการให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
โครงการโรงแรมที่ CPN เป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ ส ิน ณ วัน ที่ 30 มิถ ุน ายน 2560
โครงการโรงแรม
1. โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอน
เวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
2. โรงแรมฮิลตัน พัทยา

ปี ที่เ ริ่ ม
ดําเนิน การ
เมษายน 2552

พฤศจิกายน 2553

ผู้บ ริ ห าร
โรงแรม
บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา
จํากัด (มหาชน)
กลุ่มฮิลตัน

หมายเหตุ
-

เป็ นส่วนหนึง่ ของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1

ที่ม า: CPN

4)

ธุร กิจ อาคารสําหรั บ พัก อาศัย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 CPN มีโครงการที่พักอาศัยภายใต้ การบริ หารงาน 1 โครงการ คือ โครงการ
เซ็นทรัล ซิตี ้ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึ่งตั ้งอยู่บริ เวณเดียวกับโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ซึ่ง
ให้ บริการที่พกั อาศัยประเภทห้ องชุดให้ เช่า
5)

ธุร กิจ สวนนํา้ และสวนพัก ผ่ อ น

ธุรกิจสวนนํา้ และสวนพักผ่อนเป็ นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจศูนย์ การค้ าซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของ CPN เพื่อให้
ศูนย์การค้ ามีความหลากหลายขององค์ประกอบและการให้ บริ การ วัตถุประสงค์ของการสร้ างสวนนํ ้าและสวน
พักผ่อนขึน้ ในบริ เวณโครงการศูนย์ การค้ านัน้ นอกจากจะเป็ นการดึงดูดให้ ลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การศูนย์ การค้ า
เพิ่มขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นการมอบความสุขให้ แก่ลกู ค้ าที่มาใช้ บริ การและตอบแทนชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียง ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่
กับความเพียงพอของที่ดินและพื ้นที่ภายในโครงการนั ้น ๆ ปั จจุบนั CPN เปิ ดให้ บริ การสวนนํ ้าบริ เวณชั ้น 6 ของ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา ภายใต้ ชื่อ “โพโรโระ อควาพาร์ ค กรุ งเทพฯ” เพื่อสร้ างประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
สีสนั ความสนุกให้ กับลูกค้ าทุกคนในครอบครัว ในส่วนของสวนพักผ่อน CPN เปิ ดให้ บริ การสวนพักผ่อนขนาด
ใหญ่แก่ประชาชนทัว่ ไปในบริ เวณโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายใต้ ชื่อ “เซ็นทรัล พาร์ ค” ประกอบด้ วย
สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และร้ านอาหารชันนํ
้ า
6)

ศูน ย์ อ าหาร

ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้ าเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยเสริ มให้ ศนู ย์การค้ ามีความครบครัน
วัตถุประสงค์หลักของธุรกิ จนี ้คือเพื่อให้ ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ าได้ รับความสะดวกในการเลือก
รับประทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และรวดเร็ว ในขณะที่ CPN จะได้ รับผลตอบแทนจาก
รายได้ จากการจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในบริ เวณศูนย์อาหาร
ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 16
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ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ใ นการดําเนิน ธุร กิจ ระหว่ างกองทรั ส ต์ CPNREIT และ CPN

แม้ ว่า ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะได้ กํ า หนดบทบาทและขอบเขตการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง CPN ในฐานะผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ในการบริ หารจัดการทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในส่วนที่เป็ นศูนย์ การค้ าและอาคาร
สํานักงาน อย่างระมัดระวัง ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ CPNREIT กับ CPN ก็ยังอาจเกิ ดขึน้ ได้
เนื่องจาก CPN ยังคงทําหน้ าที่ในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานแห่งอื่น ๆ ใน
หลาย ๆ พื ้นที่ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
อย่างไรก็ตาม ด้ วยความต้ องการของผู้เช่าพืน้ ที่ศูนย์ การค้ าและอาคารสํานักงานที่มีความแตกต่างกันในการ
เลือกสถานที่เช่า เช่น สถานที่ตั ้ง สิ่งอํานวยความสะดวก งบประมาณ ความสะดวกในการเดินทางและความสะดวกใน
การติดต่อทางธุรกิจ เป็ นต้ น ผู้เช่าพื ้นที่ (Tenants) จึงเป็ นผู้กําหนดว่าจะเช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าและ/หรื ออาคารสํานักงาน
ใด นอกจากนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะว่าจ้ าง CPN ให้ บริ หารทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ผ่านโครงสร้ างสัญญาที่
จะสร้ างแรงจูงใจให้ แก่ CPN ในการสร้ างผลกําไรในระดับที่ดีให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT อย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยลดความ
เสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวได้
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ กําหนดแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเปลี่ยนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
- กรณีที่อตั ราการให้ เช่าพื ้นที่เฉลี่ยในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนลดลงตํ่ากว่าร้ อยละ
50 เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่า 3 เดือน ผู้จัดการกองทรัสต์อาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาและลงมติให้ มีการเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ หากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มี
มติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั ้งหมดของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ มีการเลิก
สัญญา
ทั ้งนี ้ อัตราการให้ เช่าพื ้นที่ให้ คํานวณจากจํานวนพื ้นที่ที่ให้ เช่าจริ งหารด้ วยพื ้นที่ที่สามารถให้ เช่าได้ ทั ้งหมด โดย
จํานวนพื น้ ที่ ที่ให้ เช่ าได้ ทัง้ หมดไม่รวมพื น้ ที่ ส่ วนกลาง พื น้ ที่ จัดการประชุม และพื น้ ที่ ที่ ไม่ สามารถให้ เช่ าได้ ในขณะใด
ขณะหนึง่ เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเนื่องจากการซ่อมแซมและตกแต่งพื ้นที่ดงั กล่าว โดยใช้ ข้อมูลจากรายงานประจําเดือน
ในการคํานวณพื ้นที่ให้ เช่าดังกล่าว
สําหรับทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมซึ่งในปั จจุบนั CPN เป็ นเจ้ าของโครงการโรงแรม 2 โครงการ ได้ แก่ โรงแรม
ฮิ ลตัน พัท ยา (เป็ นส่ วนหนึ่ งของทรัพ ย์ สินที่ จะลงทุน เพิ่ มเติม ครัง้ ที่ 1) และโรงแรมเซ็น ทาราและคอนเวนชัน เซ็น เตอร์
อุดรธานี นั ้น ทั ้งสองโรงแรมมีพื ้นที่ที่อยู่ห่างไกลกันมาก รวมถึงทั ้งสองโรงแรมก็มีทีมผู้บริ หารโรงแรมที่ต่างกัน โดยโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา ได้ รับการบริ หารงานโดยกลุ่มฮิลตัน ในขณะที่โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ได้ รับการ
บริ หารงานโดยบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ทําให้ ทั ้งสองโรงแรมไม่ได้ แข่งขันกัน แต่อย่างใด
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ข้ อ มูล เกี่ยวกับ การบริห ารโรงแรมของกลุ่ม ฮิล ตัน ในประเทศไทย
จากข้ อมูลที่ได้ จาก http://hilton.co.th/thailand-hotels/index.html ในปั จจุบนั กลุ่มฮิลตัน มีการบริ หารโรงแรม

ทั ้งสิ ้น 10 โรงแรมในประเทศไทย (ซึ่งรวมถึงโรงแรมฮิลตัน พัทยา) โดยโรงแรมอื่นอีก 9 โรงแรมที่ไม่ใช่โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ตั ้งอยูใ่ นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของไทย ได้ แก่ กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย เกาะภูเก็ต และหัวหิน
4.6

ข้ อ มูล เกี่ยวกับ ซีพ เี อ็น พัท ยา โฮเทล

ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ จะเป็ นผู้เช่าหลักสําหรับทรัพย์สินหลักส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ นบริ ษัทย่อยร้ อย
ละ 99.99 ของ CPN ที่มีการจดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดทางธุรกิจที่สําคัญของซีพี
เอ็น พัทยา โฮเทล ดังต่อไปนี ้
ชื่อ บริษัท
วัต ถุป ระสงค์

บริ ษัท ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล จํากัด
เพื่อเป็ นผู้เช่าช่วงและประกอบธุรกิ จโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่ จะอยู่ภายใต้
กองทรัสต์ CPNREIT
ทุน จดทะเบียน ณ 30 กัน ยายน 2560 1,000,000 บาท (หนึ่งล้ านบาท) ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ จํานวน 100,000
หุ้น (หนึง่ แสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท (สิบบาท)
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์
2. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
3. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
4. นายสุทธิภคั จิราธิวฒ
ั น์
5. นายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล
6. นายปรี ชา เอกคุณากูล
ผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่
CPN ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 99.99

ทั ้งนี ้ ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ พิจารณาว่าซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล มีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าเช่าคงที่ เนื่องจากโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็ น
ั ้ ่ดีในเมืองพัทยาอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
โรงแรมที่มีผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดี โดยการมีทําเลที่ตงที
สําคัญของประเทศไทย จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของผลประกอบการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในอนาคต
ทั ้งนี ้ หลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะแต่งตั ้งกลุ่มฮิลตันให้ ทํา
หน้ าที่ผ้ บู ริ หารโรงแรมดังกล่าว อันเป็ นปั จจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําให้ ผลประกอบการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา
อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มฮิลตันซึ่งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริ หารโรงแรมในระดับ
นานาชาติ มีความคุ้นเคยและประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการโรงแรมดังกล่าวได้ อย่างประสบความสําเร็ จ ในช่วงที่ผ่าน
มา โดยการที่ผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ ของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล คือ CPN จะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนิ นกิ จการโรงแรมฮิลตัน
พัทยา เนื่องจาก CPN มีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมนี ้เป็ นอย่างดี โดย CPN สามารถนําประสบการณ์
ของทางบริ ษั ทที่ มี มาอย่างยาวนานในการพัฒ นาและบริ ห ารจัดการศูน ย์ การค้ าได้ อ ย่ างประสบความสํ าเร็ จ มาช่ วย
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของโรงแรมฮิลตัน พัทยา เนื่องจากอสังหาริ มทรัพย์ ทัง้ สองประเภทมีส่วนช่วยส่งเสริ มในการ
ดําเนินธุรกิจซึง่ กันและกัน
4.7

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้เ ช่ าช่ ว งทรั พ ย์ ส ิน หลัก ในส่ วนที่เ ป็ นโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา

กรณีที่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ จะเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา
หรื อมีการบอกเลิกสัญ ญาเช่าช่วงก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญ ญา กองทรัสต์ CPNREIT อาจต้ องใช้
เวลาในการหาบุคคลอื่น เพื่อเข้ ามาเป็ นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักดังกล่าวแทนซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจไม่
มีคณ
ุ สมบัติหรื อความสามารถเหมือนกับซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล รวมทัง้ กองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถหาผู้เช่าช่วง
รายใหม่มาทดแทน และจ่ายค่าเช่าได้ เทียบเท่ากับซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ของกองทรัสต์
CPNREIT และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในกรณี นี ้ ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าทํ า สั ญ ญาให้ เช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์และสัญ ญาให้ เช่าสังหาริ มทรัพย์ โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ยกเว้ นสัญญาเช่าช่วงฉบับแรก
หลังจากที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งจะมีอายุสญ
ั ญาตั ้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าช่วงมีผลบังคับ
ใช้ จนถึงสิ ้นปี 2560) โดยเมื่อสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าช่วงฉบับแรก คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายมีสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไป
ได้ อีก 3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยภายใต้ สญ
ั ญาก่อตั ้งสิทธิ และการกระทําการ CPN ตกลงจะควบคุม ดูแล และดําเนินการ
ใด ๆ ที่จําเป็ นในการป้องกันและเยียวยาเพื่อให้ ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
และเงื่อนไขในสัญญาที่ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เป็ นคูส่ ญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ ให้ ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัท ยา อี ก ต่ อไป ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ก ระบวนการในการพิ จ ารณาคัด เลื อ กผู้เช่ าช่ วงทรั พ ย์ สิ น รายใหม่ โดยคํ านึ งถึ ง
ประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ นอกจากนี ้ ด้ วยจุดเด่นของโรงแรมฮิลตัน พัทยาที่มี
ทําเลที่ตงที
ั ้ ่ดีในเมืองพัทยาซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย การจัดหาผู้เช่าช่วงทรัพย์สินรายใหม่มาทดแทน
ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล น่าจะสามารถดําเนินการได้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
4.8

ประมาณการรายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ ายของกองทุน รวม CPNRF/กองทรั ส ต์ CPNREIT สําหรั บ รอบระยะเวลา
12 เดือ น

4.8.1

ประมาณการงบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอีย ดรายได้ จ ากการลงทุน สุ ท ธิต ามสมมติฐ าน
สําหรั บ ช่ วงเวลาประมาณการตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561

ประมาณการงบกํ าไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิ ตามสมมติฐาน สํ าหรั บ
ช่วงเวลาประมาณการตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
CPN รี เทล โกรท และของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“ข้ อ มูล ทางการเงิน ตาม
สถานการณ์ ส มมติ”) ได้ รับการตรวจสอบโดยคุณบงกช อํ่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 แห่งบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์ สมมติได้ ถกู จัดทําขึ ้นเพื่อนําไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF และในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนการ
เสนอขายหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ CPNREIT ซึ่งจะเป็ น ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ที่จะถูกจัดตัง้ ขึน้ เพื่อ
รองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF และการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ทั ้งนี ้ ข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประกอบด้ วย
กรณีท่ ี 1: กองทุน รวม CPNRF ไม่ ม ีก ารแปลงสภาพเป็ นกองทรัส ต์ CPNREIT (“ทรั พ ย์ ส ิน ที่ม ีอ ยู่เ ดิม ภายใต้
กองทุน รวม CPNRF”)
กองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ มีการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่ม
อย่างไรก้ ดี กองทุนรวม CPNRF จะลงทุนในการปรับปรุ งทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
(“โครงการปรั บ ปรุ ง ”) โดยมีประมาณการต้ นทุนการปรับปรุ งจํานวนเงินรวม 700 ล้ านบาท ซึ่งจัดหา
แหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศเป็ นจํานวนเงินประมาณ 450 ล้ านบาท และ
กําไรสะสมของกองทุนรวม CPNRF เป็ นจํานวนเงินประมาณ 250 ล้ านบาท ดังนัน้ ประมาณการงบกําไร
ขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็ นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งเกิดจากการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมและเงินกู้ยืมดังกล่าว
กรณีท่ ี 2: กองทุน รวม CPNRF มีก ารแปลงสภาพเป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT
2.1

กองทุน รวม CPNRF มีก ารแปลงสภาพเป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT และไม่ ล งทุน ในทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะ
ลงทุน เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1 (“ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ีอ ยู่เ ดิม ภายใต้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT”)
ภายในเดื อนธัน วาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF จะมีก ารแปลงสภาพเป็ น กองทรั สต์ CPNREIT โดย
กองทรัสต์ CPNREIT จะถูกก่อตั ้งขึ ้นภายใต้ สญ
ั ญาก่อตังทรั
้ สต์ ซึ่งในวันที่ทํารายการดังกล่าว กองทรัสต์
CPNREIT จะแลกหน่วยทรัสต์กับทรัพย์สินและภาระหนี ้สินของกองทุนรวม CPNRF มูลค่าสุทธิ 29,112
ล้ านบาท โดยภายหลังจากการโอนทรัพย์ สินและภาระหนี ้สินของกองทุนรวม CPNRF แล้ วเสร็ จ บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF ภายใต้ กระบวนการชําระ
บัญชีนี ้ ผู้ชําระบัญชีจะนําส่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่กองทุนรวม CPNRF ได้ รับจากการ
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โอนทรัพ ย์ สิน และภาระหนี ส้ ิ น ให้ แก่ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวม CPNRF ที่ มี ชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่กําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT
นอกจากนี ้ กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในโครงการปรั บ ปรุ งซึ่งมี ป ระมาณการต้ น ทุน การปรั บ ปรุ ง
จํานวนเงินรวม 700 ล้ านบาท ซึง่ จัดหาแหล่งเงินทุนทั ้งหมดโดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
ดังนัน้ ประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็ นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์
CPNREIT ซึง่ เกิดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมและเงินกู้ยืมดังกล่าว
2.2

กองทุน รวม CPNRF จะมีก ารแปลงสภาพเป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT และลงทุน ในทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะ
ลงทุน เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1 (“ทรั พ ย์ ส นิ หลังการลงทุน เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1 ภายใต้ ก องทรัส ต์ CPNREIT”)
ภายในเดื อนธันวาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF จะมีการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ตาม
รายละเอียดในข้ อ 2.1 และจะลงทุนในทรั พย์ สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จํ านวนเงินไม่เกิ น 12,570
ล้ านบาท ซึง่ จัดหาแหล่งเงินทุนโดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
นอกจากนี ้ กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในโครงการปรั บ ปรุ งซึ่งมี ป ระมาณการต้ น ทุน การปรั บ ปรุ ง
จํานวนเงินรวม 700 ล้ านบาท ซึง่ จัดหาแหล่งเงินทุนทั ้งหมดโดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
ดังนัน้ ประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสมมติฐานจะเป็ นผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทรัสต์
CPNREIT ซึ่งเกิดจากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์ สินหลังการลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และเงินกู้ยืม
ดังกล่ าว ทัง้ นี ้ กองทรั ส ต์ CPNREIT จะให้ ซี พี เอ็น พัท ยา โฮเทล ซึ่งเป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของ CPN เช่าช่ วง
ทรัพย์สินหลักส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา

รายละเอียดข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ได้ แสดงไว้ ในหน้ าถัดไป ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ประมาณการงบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ
ตามสมมติฐาน สําหรั บ ช่ ว งเวลาประมาณการตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ี ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ี ทรั พ ย์ ส นิ ทัง้ หมด
อยู่เ ดิม ภายใต้ อยู่เ ดิม ภายใต้ หลังการลงทุน
กองทุน รวม กองทรัส ต์ เพิ่ม เติม ภายใต้
CPNREIT
กองทรัส ต์
CPNRF
CPNREIT
รายได้ จากการลงทุน
ศูน ย์ ก ารค้ าและอาคารสํานัก งาน
รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ อื่น (3)
รายรายได้ – ศูน ย์ ก ารค้ าและอาคารสํานัก งาน
โรงแรม
ค่าเช่าคงที่
ค่าเช่าแปรผัน
รวมรายได้ – โรงแรม
รวมรายได้ ข ัน้ ต้ น
ดอกเบี ้ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ ายของกองทุน รวม/กองทรั ส ต์
ค่าใช้ จ่ายบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน/กองทรัสต์และค่าใช้ จ่ายในการ
บริหาร
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จําหน่าย
ต้ นทุนการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่ าย
รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิก่ อ นปรั บ ปรุ ง
บวก: สภาพคล่องส่วนเกินที่เกิดจากการตัดจําหน่ายค่าใช้ จา่ ย
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
หัก : รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การที่มิได้ รับชําระเป็ นเงินสดจริง
เงิน สดสุท ธิท่ สี ามารถนํามาจ่ ายส่ ว นแบ่ งกําไร/ประโยชน์
ตอบแทน
ประมาณการอัตราการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทน
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3,922,605
208,384
4,130,989

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

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

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

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

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

(234,843)
(48,890)

(234,843)
(142,329)

(263,088)
(181,952)

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

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

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

-

20

93

-

-

(7,436)

3,368,993

3,300,948

3,774,784

90.1

98.7

98.2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(หน่วย: พันบาท)
ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ี ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ี ทรั พ ย์ ส นิ ทัง้ หมด
อยู่เ ดิม ภายใต้ อยู่เ ดิม ภายใต้ หลังการลงทุน
กองทุน รวม กองทรัส ต์ เพิ่ม เติม ภายใต้
CPNREIT
กองทรัส ต์
CPNRF
CPNREIT
(ร้ อยละ)
จํานวนลงทุน/หน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)
ประมาณการจ่ ายส่ วนแบ่ งกําไร/ประโยชน์ ต อบแทน (1)
ส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย (บาท)
อัตราผลตอบแทนสําหรับผู้ถือหน่วย (ร้ อยละ) (2)

2,212

2,212

2,212

3,035,355

3,259,638

3,705,844

1.3719

1.4733

1.6750

7.42

7.96

9.05

หมายเหตุ:
(1)
ประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกํ าไร
ขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(2)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคาหน่วยละ 18.5 บาท
(3)
รายได้ อื่น ได้ แก่ รายได้ จากค่าเบี ้ยประกันและภาษี โรงเรื อนที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ

ตามข้ อมูลจากข้ อ มูลทางการเงินตามสถานการณ์ ส มมติ ประมาณการประโยชน์ ตอบแทนต่อหน่วย (Cash
Distribution Per Unit หรื อ DPU) ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับหลังจากกองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (1.6750 บาทต่อหน่วย) จะเพิ่มขึ ้น 0.3031 บาทต่อหน่วย เมื่อเทียบกับประมาณการจ่ายส่วน
แบ่งกําไรของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่คาดว่าจะได้ รับหากกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ ทําการแปลงสภาพ
และลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 (1.3719 บาทต่อหน่วย)
ตามข้ อมูลจากข้ อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (Payout
Ratio) เพิ่มขึ ้นภายหลังจากการแปลงสภาพ และ ภายหลังจากการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 98.7 และ ร้ อยละ 98.2 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับประมาณการอัตราการจ่ายส่วนแบ่งกํ าไรของ
กองทุนรวม CPNRF หากกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ที่
ร้ อยละ 90.1 เนื่องจาก 1) กองทรัสต์ CPNREIT มีเพดานการกู้ยืมที่สงู กว่ากองทุนรวม CPNRF และ 2) การคํานวณกําไร
สุทธิ สําหรับ การจ่ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถหักสํารองการคืนเงินต้ นจ่ายการกู้ยืมเงินได้
ในขณะที่การคํานวณกํ าไรสุทธิสําหรับการจ่ายส่วนแบ่งกํ าไรของกองทุนรวม CPNRF ไม่สามารถหักสํารองดังกล่าวได้
ส่งผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถบริ หารจัดการเงินสดได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ผ่านความสามารถในการเก็บ
เงินสํารองสําหรับรายจ่ายฝ่ ายทุนต่อปี ที่น้อยลงและผ่านการระดมเงินจากการกู้ยืมสําหรับค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุนในอนาคตแทน
ได้ ม ากขึน้ อย่ า งไรก็ ดี ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ นได้ วิเคราะห์ ผ ลกระทบหากกองทรั ส ต์ CPNREIT คงระดับ อัต ราการจ่ าย
ประโยชน์ตอบแทน ในระดับเดียวกับกรณีกองทุนรวม CPNRF ไม่ได้ ทําการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ที่ ร้อยละ 90.1 สํ าหรั บ ช่ วงเวลาประมาณการตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 โดย
สามารถสรุปผลกระทบได้ ดงั ต่อไปนี ้
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(หน่ ว ย: ร้ อ ยละ)
กรณีฐาน
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วย (1)
กรณีป รั บ ปรุ งอัต ราการจ่ ายประโยชน์ ต อบแทน
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหน่วย (1)

ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ีอ ยู่เ ดิม
ภายใต้
กองทรัส ต์ CPNREIT

ทรั พ ย์ ส นิ ทัง้ หมดหลังการ
ลงทุน เพิ่ม เติม ภายใต้
กองทรัส ต์ CPNREIT

98.7
7.96

98.2
9.05

90.1
7.27

90.1
8.31

หมายเหตุ:
(1)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคาหน่วยละ 18.5 บาท

ทั ้งนี ้ ข้ อมูลประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยและอัตราการเพิ่มขึ ้นของประมาณการ
จ่ายส่วนแบ่ งกํ าไร/ประโยชน์ ตอบแทนต่อ หน่ วย ซึ่งได้ แ สดงในตารางเป็ นเพี ย งการประมาณการเพื่ อแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสัม พัน ธ์ กับ ข้ อ มูล อื่ น ๆ ในตารางเท่ านัน้ ผู้ก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ หรื อ บุ ค คลใด ๆ มิ ได้ รับ ประกัน ผลการดํ าเนิ น งานของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรือประมาณการจ่ายส่วนแบ่งกําไร/ประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับ
4.8.2

ประมาณการอัต ราเงิน จ่ ายและประมาณการเงิน จ่ ายต่ อ หน่ ว ยให้ แ ก่ ผ้ ูถ ือ หน่ ว ยตามสมมติฐาน สําหรั บ
ช่ ว งเวลาประมาณการตั ง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ในกรณี ท่ ีเ งิน ต้ น ถู ก
ทยอยคืน แบบเส้ น ตรง

เนื่องจากกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งมี อายุคงเหลือที่
ลดลงตามระยะเวลา เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น และสามารถทําความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการแสดงผลการ
ดําเนินงานเป็ นการทัว่ ไปของกองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT ได้ อย่างชัดเจน และเข้ าใจง่ายขึ ้น ตารางด้ านล่าง
จึงแสดงให้ เห็นถึงประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนแบบเส้ นตรงต่อหน่วย และประมาณการอัตรา
ประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนแบบเส้ นตรง ในกรณีที่กองทุนรวม CPNRF/กองทรัสต์ CPNREIT มีการรับรู้ผลขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ ้น (Unrealized Loss) และเงินต้ นถูกทยอยคืนแบบเส้ นตรง ดังนี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 24

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ี ทรั พ ย์ ส นิ ที่ม ี ทรัพ ย์ ส นิ ทัง้ หมด
อยู่เ ดิม ภายใต้ อยู่เ ดิม ภายใต้ หลังการลงทุน
กองทุน รวม กองทรัส ต์ เพิ่ม เติม ภายใต้
CPNREIT
กองทรัส ต์
CPNRF
CPNREIT
ประมาณการเงิน จ่ ายต่ อ หน่ ว ย (หน่วย: บาท)
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ประมาณการเงินลดทุนแบบเส้ นตรง (1) (2)
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการลดทุน
ประมาณการอัต ราเงิน จ่ าย (หน่วย: ร้ อยละ) (3)
ประมาณการอัตราประโยชน์ตอบแทน
ประมาณการอัตราเงินลดทุนแบบเส้ นตรง (1) (2)
ประมาณการอัตราประโยชน์ตอบแทนและการลดทุน

0.7279
0.6440
1.3719

0.7739
0.6994
1.4733

1.0602
0.6148
1.6750

3.93
3.48
7.42

4.18
3.78
7.96

5.73
3.32
9.05

หมายเหตุ:
(1)
บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 1 มกราคม 2561
(2)
ในกรณีที่ราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ ้นงวดของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ลดลง และมีการรับรู้ผลขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจริ ง (Unrealized Loss) จากการด้ อยค่าของสิทธิการเช่า โดยสมมติให้ มลู ค่าการด้ อยค่าเท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิการ
ั ญาเช่า อย่างไรก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสิ ้นรอบบัญชีจะขึ ้นอยู่กบั ราคาประเมินที่
เช่าที่โดยปกติตดั จ่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
จัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งการคํานวณมูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและ
เติบ โตของรายได้ ค่าเช่า อัตราส่วนลด (Discount Rate) ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ มูลค่าสิทธิการเช่าที่คํานวณได้ เพิ่ม สูงขึน้ เท่าเดิม หรื อ
ลดลง ดังนัน้ การคํานวณการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนและการลดทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิการเช่าเป็ นจํานวน
เท่ า กัน ตามอายุสัญ ญาเช่าคงเหลือเฉลี่ย ตามมูล ค่า ประเมิ น ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ล่า สุด) จึงเป็ น การแสดงตัวอย่า ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นในกรณีที่มลู ค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงแบบเส้ นตรงหรื อในอัตราที่เท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่า
(3)
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว อ้ างอิงจากราคาของหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคาหน่วยละ 18.5 บาท

4.9

การ วิ เ คร าะห์ ค วามอ่ อนไห ว (Sensitivity Analysis) ข อ งปร ะมาณการ อั ต ร าผลตอบแ ท น สํ า ห รั บ ช่ ว ง
ระยะเวลาประมาณการตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561

ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่สําคัญที่มีต่อประมาณการอัตราผลตอบแทนของผู้
ถื อ หน่ วย สํ า หรั บ ช่ ว งเวลาประมาณการตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม ถึ งวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ของกองทรั ส ต์ CPNREIT
หลังจากที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เสร็ จสิ ้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาปั จจัยที่สําคัญที่อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อประมาณการอัตราผลตอบแทน ได้ แก่ อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา อัตราค่าเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
อัต ราค่ า ห้ อ งพัก ของโรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา และอัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ โดยการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวอ้ างอิ งราคาของ
หน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคาหน่วยละ 18.5 บาท

ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 25

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) แบ่งได้ เป็ น 4 กรณี ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และอัตราการเข้ าพักของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
2. การเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และอัตราค่าห้ องพักของ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
3. การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้
4. การเปลีย่ นแปลงของทุกปั จจัยที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น
สมมติฐานของกรณีฐาน (Base Case) ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มีดงั นี ้
โครงการเซ็นทรัล โรงแรมฮิลตัน
เฟสติวลั พัทยา บีช พัทยา
ระดับ ทรั พ ย์ ส ิน
อัตราการเช่าพื ้นที่ (ร้ อยละ) / อัตราการเข้ าพัก (ร้ อยละ)
99.65%
85.00%
อัตราค่าเช่าพื ้นที่ (บาท/ตารางเมตร/เดือน) / อัตราค่าห้ องพัก (บาทต่อคืน)
1,641
6,019
ระดับ กองทรัส ต์ CPNREIT
เงินกู้ยืม (ล้ านบาท)
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ (ร้ อยละ)
ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ล้ านบาท)
ประมาณการอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทน (ร้ อยละ)

15,489.38
2.68%
3,705.84
98.2%

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงถึงผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT ที่
อาจเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานสําคัญในกรณี ฐานที่นําเสนอนี ้เท่านั ้น โดยผลกระทบจริ งต่อผล
ประกอบการจากการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยสําคัญอาจแตกต่างไปจากช่วงการเปลีย่ นแปลงที่นําเสนอในรายการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวนี ้
4.9.1

การเปลี่ยนแปลงของอัต ราการเช่ าพืน้ ที่ข องโครงการเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช และอัต ราการเข้ าพัก
ของโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
ตามประมาณการอัตราผลตอบแทนสําหรับ ช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 กําหนดกรณีฐาน
(Base Case) ของอัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที่ร้อยละ 99.65 และอัตราการเข้ า
พักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่ร้อยละ 85.00 โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น อัตราการเช่าพื ้นที่และอัตราการ
้ ้ การวิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตรา
เข้ าพักทั ้งในอดีตและปั จจุบนั และภาพรวมของภาวะตลาด เป็ นต้ น ทังนี

ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 26

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
การเช่าพื ้นที่ และอัตราการเข้ าพักสูงสุดที่เป็ นไปได้ (Best Case) และการวิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตรา
การเช่าพื ้นที่ และอัตราการเข้ าพักตํ่าสุดที่เป็ นไปได้ (Worst Case) อ้ างอิงจากสมมติฐานดังต่อไปนี ้
- Best Case: อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่า
กรณีฐานร้ อยละ 0.35 (เป็ นร้ อยละ 100.00) และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลา
ดังกล่าวสูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 5.00 (เป็ นร้ อยละ 90.00)
- Worst Case: อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํ่ากว่า
กรณี ฐานร้ อยละ 4.65 (เป็ นร้ อยละ 95.00) และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลา
ดังกล่าวตํ่ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 5.00 (เป็ นร้ อยละ 80.00)
ผลจากการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัต ราผลตอบแทนของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากที่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเช่าพื ้นที่และอัตราการเข้ าพักสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้
Worst Case

อัต ราการเช่ าพืน้ ที่
Base Case

Best Case

Worst Case

8.91

8.98

8.98

Base Case

8.99

9.05

9.06

Best Case

9.07

9.13

9.14

อัต ราการเข้ าพัก

(หน่ ว ย: ร้ อ ยละ)

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุน สุท ธิ ตามสมมติฐานสําหรั บ ช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วันที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

4.9.2

การเปลี่ย นแปลงของอัต ราค่ าเช่ าพืน้ ที่ข องโครงการเซ็น ทรั ล เฟสติวัล พัท ยา บีช และอัต ราค่ าห้ อ งพัก
ของโรงแรมฮิล ตัน พัท ยา
ตามประมาณการอัตราผลตอบแทนสําหรับ ช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 กําหนดกรณีฐาน
(Base Case) ของอัตราค่าเช่าพืน้ ที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ที่ 1,641 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่ 6,019 บาทต่อคืน โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น
อัตราค่าเช่าพืน้ ที่และอัตราค่าห้ องพักทัง้ ในอดีตและปั จจุบัน และภาพรวมของภาวะตลาด เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ การ
วิเคราะห์ ความผันผวนสําหรั บอัตราค่าเช่าพื น้ ที่ และอัตราค่าห้ องพักสูงสุดที่เป็ นไปได้ (Best Case) และการ
วิเคราะห์ความผันผวนสําหรับอัตราค่าเช่าพื ้นที่ และอัตราค่าห้ องพักตํ่าสุดที่เป็ นไปได้ (Worst Case) อ้ างอิงจาก
สมมติฐานดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 27
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- Best Case: อัตราค่าเช่าพืน้ ที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่า
กรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 1,657 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิล
ตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 6,079 บาทต่อคืน)
- Worst Case: อัตราค่าเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํ่ากว่า
กรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 1,624 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิล
ตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํ่ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 5,958 บาทต่อคืน)
ผลจากการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัต ราผลตอบแทนของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากที่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าเช่าพื ้นที่และอัตราค่าห้ องพักสามารถสรุ ป
ได้ ดงั นี ้
Worst Case

อัต ราค่ าเช่ าพืน้ ที่
Base Case

Best Case

Worst Case

9.03

9.04

9.06

Base Case

9.04

9.05

9.07

Best Case

9.05

9.07

9.08

อัต ราค่ าห้ อ งพัก

(หน่ ว ย: ร้ อ ยละ)

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีสว่ นของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุนและ
งบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

4.9.3

การเปลี่ยนแปลงของอัต ราดอกเบีย้ เงิน กู้ท่ มี ีผ ลต่ อ ประมาณการอัต ราผลตอบแทน
ตามประมาณการอัตราผลตอบแทนสําหรับ ช่วงเวลาประมาณการตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 กําหนดกรณีฐาน
(Base Case) ของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 2.68 ต่อปี โดยอ้ างอิงจากข้ อเสนอเบื ้องต้ นที่กองทรัสต์ CPNREIT
ได้ รั บ ทัง้ นี ้ การวิเคราะห์ ค วามผัน ผวนสํ า หรั บ อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ตํ่ า สุด ที่ เป็ น ไปได้ (Best Case) และการ
วิ เคราะห์ ค วามผัน ผวนสํ า หรั บ อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ สูง สุด ที่ เป็ นไปได้ (Worst Case) อ้ างอิ ง จากสมมติ ฐ าน
ดังต่อไปนี ้
- Best Case: อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ตํ่ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 0.50 ต่อปี (เป็ นร้ อยละ 2.18 ต่อปี )
- Worst Case: อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้สงู กว่ากรณีฐานร้ อยละ 0.50 ต่อปี (เป็ นร้ อยละ 3.18 ต่อปี )
ผลจากการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัต ราผลตอบแทนของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากที่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 28

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(หน่ ว ย: ร้ อ ยละ)
ประมาณการอัต ราผลตอบแทน
ของผู้ถ อื หน่ ว ยทรั ส ต์

Worst Case
8.86

อัต ราดอกเบีย้ เงิน กู้
Base Case
9.05

Best Case
9.24

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุน สุท ธิ ตามสมมติฐานสําหรั บ ช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วันที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

4.9.4

การเปลี่ยนแปลงของทุก ปั จ จัยที่ไ ด้ ก ล่ าวมาข้ างต้ น
สมมติฐานมีดงั ต่อไปนี ้
Best Case:
- อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่ากรณี ฐานร้ อย
ละ 0.35 (เป็ นร้ อยละ 100.00) และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูง
กว่ากรณีฐานร้ อยละ 5.00 (เป็ นร้ อยละ 90.00)
- อัตราค่าเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ
1.00 (เป็ นร้ อยละ 1,657 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับ
ช่วงเวลาดังกล่าวสูงกว่ากรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 6,079 บาทต่อคืน)
- อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ตํ่ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 0.50 ต่อปี (เป็ นร้ อยละ 2.18 ต่อปี )
Worst Case:
- Worst Case: อัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํ่ากว่า
กรณีฐานร้ อยละ 4.65 (เป็ นร้ อยละ 95.00) และอัตราการเข้ าพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับช่วงเวลา
ดังกล่าวตํ่ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 5.00 (เป็ นร้ อยละ 80.00)
- อัตราค่าเช่าพื ้นที่ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช สําหรับช่วงเวลาดังกล่าวตํ่ากว่ากรณีฐานร้ อยละ
1.00 (เป็ นร้ อยละ 1,624 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) และอัตราค่าห้ องพักของโรงแรมฮิลตัน พัทยาสําหรับ
ช่วงเวลาดังกล่าวตํ่ากว่ากรณีฐานร้ อยละ 1.00 (เป็ นร้ อยละ 5,958 บาทต่อคืน)
- อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้สงู กว่ากรณีฐานร้ อยละ 0.50 ต่อปี (เป็ นร้ อยละ 3.18 ต่อปี )

ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 29
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ผลจากการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการอัต ราผลตอบแทนของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังจากที่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จากการเปลี่ยนแปลงของทุกปั จจัยที่กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(หน่ ว ย: ร้ อ ยละ)
ประมาณการอัต ราผลตอบแทน
ของผู้ถ อื หน่ ว ยทรั ส ต์

Worst Case
8.69

อัต ราดอกเบีย้ เงิน กู้
Base Case
9.05

Best Case
9.36

หมายเหตุ: ประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีส่วนของเงินลดทุนภายใต้ สมมติฐานตามประมาณการงบกําไรขาดทุน
และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จากการลงทุนสุท ธิ ตามสมมติฐานสําหรั บช่วงเวลาประมาณการตัง้ แต่วันที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 2 หน้ า 4 - 30
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5.

ผลกระทบต่ อ กองทรั ส ต์ แ ละผู้ถ ือ หน่ ว ยจากการแปลงสภาพกองทุน รวมอสังหาริม ทรัพ ย์ เ ป็ นทรั ส ต์ เ พื่อ
การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT จะมีผลกระทบด้ านภาระภาษี และค่าธรรมเนียม
ต่อกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ภาระภาษีต่ อ กองทรั ส ต์ CPNREIT ซึ่งแปลงสภาพมาจากกองทุน รวม CPNRF
การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT จะทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีภาระทางภาษี
ดังต่อไปนี ้
ภาระภาษี/
ประเภทภาษี
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
หมายเหตุ:

(1)

กองทุน รวม
อสังหาริม ทรั พ ย์
ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษี ตาม
ประมวลรัษฎากร
เสียภาษี (1)
เสียภาษี (1)
เสียภาษี (1)

ทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุน ใน
อสังหาริ ม ทรั พ ย์
ไม่เสีย เพราะไม่ใช่หน่วยภาษี ตาม
ประมวลรัษฎากร
เสียภาษี
เสียภาษี
เสียภาษี

ตามพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่า ด้ วยการยกเว้ น ภาษี มูลค่าเพิ่ ม (ฉบับ ที่ 608) ว่าด้ วยการ
กําหนดกิจการที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) และว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 610) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และคําชี ้แจงของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่
จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้ าที่ต้องเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป

ส่วนที่ 2 หน้ า 5 - 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ภาระภาษีต่ อ ผู้ถ อื หน่ ว ยทรั ส ต์
5.2.1

ภาระภาษีจ ากเงิน ปั น ผล/ประโยชน์ ต อบแทน

กองทุน รวมอสังหาริม ทรั พ ย์
ทรั ส ต์ เ พื่อ การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรัพ ย์
อัต ราภาษีข องส่ วนแบ่ งของกําไร
อัต ราภาษีข องประโยชน์ ต อบแทน
บุค คลธรรมดา
บุค คลธรรมดา
- มีภมู ิลําเนาในไทย
- มีภมู ิลําเนาในไทย
: หากผู้ รั บ ไม่ ใ ห้ ผู้ จ่ า ยหั ก ภาษี เงิ น ได้ ณ ที่ จ่ า ย
: ผู้จ่ายมี หน้ าที่ หัก ภาษี เงิน ได้ ณ ที่ จ่ ายในอัตรา
ต้ องนํามารวมคํานวณเสียภาษีเงินได้
ร้ อยละ 10 และผู้รับมีสิทธิเลือกจะไม่นํามารวม
: หากผู้รับยอมให้ ผ้ จู ่ายหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายใน
คํานวณเสียภาษี เงินได้
อัตราร้ อยละ 10 ผู้รับ ไม่ต้องนํ ามารวมคํานวณ
เสียภาษีเงินได้
- มีภมู ิลําเนาในต่างประเทศ
- มีภมู ิลําเนาในต่างประเทศ
: ผู้จ่ายไม่มีหน้ าที่ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย แต่
: ผู้จ่ายมี หน้ าที่ หัก ภาษี เงิน ได้ ณ ที่ จ่ ายในอัตรา
ผู้รับต้ องนํามารวมคํานวณเสียภาษีเงินได้
ร้ อยละ 10 หรื อ ตามอัต ราที่ ร ะบุ ในอนุสัญ ญา
ภาษี ซ้อน และผู้รับ มี สิทธิ เลือกจะไม่นํามารวม
คํานวณเสียภาษี เงินได้
นิต บิ ุค คล
นิต บิ ุค คล
- ไทย (บริ ษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง - ไทย (บริ ษั ทจดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
ประเทศไทย)
: ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ทั ้งจํานวน (หากถือหน่วย
: ผู้จ่ายมี หน้ าที่ หัก ภาษี เงิน ได้ ณ ที่ จ่ ายในอัตรา
ลงทุน 3 เดือนก่อนและหลังวันที่มีเงินได้ ) โดยผู้
ร้ อยละ 10 และผู้รับต้ องนําไปรวมคํานวณกําไร
จ่ายไม่มีหน้ าที่ต้องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
- ไทย (บริ ษัทจํากัด)
- ไทย (บริ ษัทจํากัด)
: ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ จํานวนกึ่งหนึ่ง (หากถือ
: ผู้จ่ายมี หน้ าที่ หัก ภาษี เงิน ได้ ณ ที่ จ่ ายในอัตรา
หน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลังวันที่มีเงินได้ )
ร้ อยละ 10 และผู้รับต้ องนําไปรวมคํานวณกําไร
โดยผู้จ่ายไม่มีหน้ าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
- ต่างประเทศที่มิได้ ประกอบกิจการในไทย
: ผู้จ่ายไม่มีหน้ าที่หกั ภาษี นําส่ง

- ต่างประเทศที่มิได้ ประกอบกิจการในไทย
: ผู้จ่ายมี หน้ าที่หักภาษี นําส่งในอัตราร้ อยละ 10
หรื อตามที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน
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5.2.2

ภาระภาษีจ ากส่ ว นเกิน มูล ค่ าหน่ ว ยลงทุน /หน่ ว ยทรั ส ต์ (Capital Gain)

กองทุน รวมอสังหาริม ทรั พ ย์
ทรั ส ต์ เ พื่อ การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์
อัต ราภาษีจ ากส่ วนเกิน มูล ค่ าหน่ ว ยลงทุน
อัต ราภาษีจ ากส่ วนเกิน มูล ค่ าหน่ ว ยทรั ส ต์
บุค คลธรรมดา
บุค คลธรรมดา
- มีภมู ิลําเนาในไทย
- มีภมู ิลําเนาในไทย
: ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี เงิน
: ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี เงิน
ได้ หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีภมู ิลําเนาในต่างประเทศ
- มีภมู ิลําเนาในต่างประเทศ
: ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี เงิน
: ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี เงิน
ได้ หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ หากขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิต บิ ุค คล
นิต บิ ุค คล
- ไทย
- ไทย
: ต้ อ งนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรสุท ธิ เพื่ อ เสี ย ภาษี
: ต้ อ งนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรสุท ธิ เพื่ อ เสี ย ภาษี
เงินได้
เงินได้
- ต่างประเทศ
- ต่างประเทศ
(ประกอบกิจการในไทย)
(ประกอบกิจการในไทย)
: ต้ อ งนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรสุท ธิ เพื่ อ เสี ย ภาษี
: ต้ อ งนํ า ไปรวมคํ า นวณกํ า ไรสุท ธิ เพื่ อ เสี ย ภาษี
เงินได้
เงินได้
- ต่างประเทศ
(มิได้ ประกอบกิจการในไทย)
: ผู้จ่ายไม่มีหน้ าที่หกั ภาษี นําส่ง

- ต่างประเทศ
(มิได้ ประกอบกิจการในไทย)
: ผู้จ่ายมีหน้ าที่ต้องหักภาษี นําส่งในอัตราร้ อยละ
15 หรือตามอัตราที่ระบุในอนุสญ
ั ญาภาษีซ้อน

สิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษีท่ ีเ กี่ย วข้ อ งกับ การแปลงสภาพกองทุน รวมอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นทรั ส ต์ เ พื่อ การ
ลงทุน ในอสังหาริม ทรั พ ย์
- การโอนหรื อก่อทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินระหว่างผู้ก่อตั ้งทรัสต์กับทรัสตี หรื อระหว่างทรัสตีกับ
ทรัสตีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการ
ยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับที่ 533) พ.ศ. 2555 มาตรา 7
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- ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ จะได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ สําหรับเงินได้ ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไปเป็ นใบทรัสต์ อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ สําหรับเงินได้ ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นใบทรัสต์ ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
(ฉบับที่ 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 4
- กองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ และอากรแสตมป์
เนื่องมาจากการโอนหรื อก่อทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใดๆ ในทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ทัง้ นี ้ สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ น ทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 5
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ประเภทมีทุนทรัพย์อนั เนื่องมาจากการ
แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน เฉพาะการจดทะเบียนที่ดําเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะถูกคิดในอัตราร้ อยละ 0.01 แต่อย่างสูง
ไม่ เกิ น 100,000 บาท ทั ง้ นี ้ ตามกฎกระทรวงกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ไปเป็ นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.
2559
ค่ าธรรมเนียมในการยื่น คําขออนุญาตที่เ กี่ยวข้ อ งต่ อ สํานัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์
 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมในการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อ
แปลงสภาพกองทุ น รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT ของสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 8/2559 เรื่ อง การยกเว้ นค่าธรรมเนียมคําขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 กองทรั ส ต์ CPNREIT ได้ รับ การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มการยื่ น แบบแสดงรายการข้ อ มูล การเสนอขาย
หลักทรั พย์ เพื่อแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สบ. 28/2547 ข้ อ 4(7) เรื่ อง การกําหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือเวียนบริ ษัท
จดทะเบียนที่ บจ.(ว) 16/2559 เรื่ อง การปรับปรุงเกณฑ์การเปิ ดเผยข้ อมูลกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เมื่อ
มีการแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจากกองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนใน
้ านวน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินทังจํ
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6.

รายการระหว่ างกัน

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT และดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT แม้ วา่ กองทรัสต์ CPNREIT จะ
มีนโยบายหลีกเลี่ยงการทํารายการเกี่ยวโยงกันซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ แต่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ยังมีการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทั ้งนี ้ ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT มีการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาเหตุผลและความจําเป็ นในการที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าว รวมทั ้ง
ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ สัญ ญาก่อตั ้งทรัสต์ สัญ ญาแต่งตั ้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดง
รายการข้ อมูล หนังสือชี ้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
ทัง้ นี ้ การแปลงสภาพกองทุน รวม CPNRF เป็ น กองทรั ส ต์ CPNREIT และการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน
้ ษัทย่อยของ CPN ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะมีรายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN รวมทังบริ
กันกับผู้จัดการกองทรัสต์ จากการที่ CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์และบริ ษัท
้
างกองทรัสต์ CPNREIT
ย่อยดังกล่าว รายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และผู้จดั การกองทรัสต์ รวมทังรายการระหว่
กับ ทรัสตีหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ดังมีรายละเอียดของการทําธุรกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี ้
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6.1

นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยงกัน กับ กองทรั ส ต์ CPNREIT
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ กองทรั ส ต์ CPNREIT

ความสัม พัน ธ์ ก ับ กองทรัส ต์ CPNREIT

1. CPN

- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ จดั การ
กองทรัสต์
- เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์
- จะได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและ
อาคารสํานักงาน
- จะเป็ นผู้ถือหน่วยรายใหญ่ ของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน โดย CPN จะถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ เช่า
ช่วงทรัพย์สนิ

2. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2

3. เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3

4. เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดของเซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่

5. ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์

- จะทําหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังการแปลงสภาพเสร็จสิ ้นลง
- เป็ นบริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของซี
้
พีเอ็น รีท แมเนจเมนท์

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 2
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ความสัม พัน ธ์ ก ับ กองทรัส ต์ CPNREIT

6. ซีพีเอ็นพัทยา

- เป็ นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดของซีพีเอ็นพัทยา
- ซีพีเอ็นพัทยาเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ซึง่ เป็ นทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และยังเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่า และ/หรือ เช่า
ช่วงที่ดนิ ที่เป็ นที่ตงของอาคารและสิ
ั้
ง่ ปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

7. ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล

- เป็ นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดของซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
- จะเป็ นผู้เช่าหลักของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 ในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา

8. SCB

- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทรัสตี โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทังหมดของทรั
้
สตี

9. SCBAM

- จะเข้ าเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT หลังการแปลงสภาพเสร็จสิ ้นลง
- เป็ นบริ ษัทย่อยของ SCB โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดของ SCBAM

10. SCBS

- เป็ นบริ ษัทย่อยของ SCB โดย SCB ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั ้งหมดของ SCBS

11. กลุ่มบริ ษัทเซ็นทรัล

- เป็ นนิ ติบุค คลที่ มีกรรมการ ผู้บ ริ หาร หรื อผู้มี อํานาจควบคุมร่ วมกับ CPN โดยนิ ติบุคคลดังกล่ าวเป็ น ผู้เช่ าพื น้ ที่ ใน
ทรั พ ย์ สิ นที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุน เพื่ อดํ าเนิ นธุรกิ จ ได้ แ ก่ กลุ่ม บริ ษั ท Central Department Store Group
(CDG) , กลุ่ ม บริ ษั ท Central Marketing Group (CMG), กลุ่ ม บริ ษั ท Central Food Retail Group (CFG) , กลุ่ ม
บริ ษัท Central Hardlines Group (CHG), กลุ่มบริ ษัท Central Online Group (COL), กลุ่มบริ ษัท Central Hotels &
Resorts ( CHR) แ ล ะ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท Central Restaurants Group ( CRG) ( ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่
http://www.centralgroup.com)

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 3
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รายการระหว่ างกองทรัส ต์ CPNREIT กับ ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ แ ละบุค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT
ซีพเี อ็นพัทยา

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน
กองทรั สต์ CPNREIT จะนํ าเงิน ที่ ได้ รับ จากการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไปลงทุนในทรัพย์สิน
ที่ จ ะ ล งทุ น เพิ่ ม เติ ม ค รั ้ง ที่ 1 โด ย ก ารเช่ า
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ งา น ระ บ บ แ ล ะ ซื อ้
สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นโครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วั ล
พัทยา บี ช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยมูลค่า
การล งทุ น สุ ด ท้ าย (สุ ท ธิ จ าก ค่ าใช้ จ่ าย ที่
เกี่ ย วข้ อ ง) ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะมีจํานวน
11,908 ล้ านบาท โดยที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อง
ได้ แก่ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการจด
ทะเบี ย น และอากรแสตมป์ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ซึง่ กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผิดชอบ

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
สําหรับมูลค่าการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 มี ก ารพิ จ ารณากํ า หนดขึ น้ โดย
พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1)
ราคาประเมินของทรัพย์ สินที่ จัดทําโดยผู้ประเมิน
มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น ที่ ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ จาก
สํ า นัก งาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงิ น ตลาดทุน
ในช่ ว งที่ ค าดว่า จะลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน
เพิ่ มเติมครั ง้ ที่ 1 (3) อัตราผลตอบแทนในระดับ ที่
เหมาะสมที่ นักลงทุนจะได้ รับ (4) ศักยภาพในเชิง
พาณิ ช ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น (5) อั ต ราดอกเบี ย้ ทั ง้ ใน
ประเทศและในตลาดโลก (6) อัตราผลตอบแทนที่
จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุน ทางเลื อ กอื่ น ๆ
และ (7) มูลค่าที่ผ้ เู ช่าและผู้ให้ เช่าตกลงร่ วมกัน

การดําเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
1) ทํ าให้ กองทรั สต์ CPNREIT ได้ ม าซึ่งทรัพ ย์ สิน หลัก
ประเภทศูนย์การค้ าและโรงแรมที่มีทําเลที่ตงที
ั ้ ่ดีและ
มีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ อันจะช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์
2) ช่ ว ยกระจายความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น งานของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยทําให้ รายได้ ของกองทรัสต์
CPNREIT ในระยะยาว มี ความมั่นคงเพิ่ มขึน้ ผ่าน
การกระจายความเสี่ยงของการจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ และช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้
(Asset Diversification) เนื่ อ งจากทรั พ ย์ สิ น ที่ โ อน
จากกองทุนรวม CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT
และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 มีทําเลที่ตั ้ง
ที่แตกต่างกัน
3) การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะ
(โปรดพิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ ม เติ มใน ส่วนที ่ 2
ช่ ว ยลดผลกระทบจากความผั น ผวนของกระแส
ข้อ 2 หัวข้อย่ อย 2.5.2 “ความเห็ นของที ่ปรึ กษา
รายได้ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณี ที่สิทธิ การ
ทางการเงิ นและผู้จัดการกองทรัสต์ เกี ่ยวกับความ
เช่า/เช่าช่วงของทรัพย์สินบางแห่งสิ ้นสุดลง
สมเหตุสมผลของมู ลค่ า การลงทุ นในทรั พย์ สิน
ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ซีพเี อ็น พัทยา โฮเทล

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

กองทรั ส ต์ CPNREIT จะจั ด หาประโยชน์ จ าก
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 ในส่ ว นที่
เป็ นโรงแรมฮิ ล ตั น พั ท ยา โดยการให้ เช่ า ช่ ว ง
ทรั พ ย์ สิ น ดังกล่ า ว (โดยมี ลัก ษณะเป็ น การเช่ า
เหมา) แก่ ซี พี เอ็น พัท ยา โฮเทล โดยกองทรั ส ต์
CPNREIT จะได้ รับ ประโยชน์ จากการปล่อยเช่า
ช่วงทรัพย์สินในรู ปของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปร
ผันจากซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ ในสัญ ญา โดยมี รายละเอีย ดเกี่ ย วกับ ค่า เช่ า
คงที่และค่าเช่าแปรผันตามที่ปรากฏในส่วนที่ 2
ข้ อ 4.1.2 “การจัดหาประโยชน์ สําหรับทรัพย์ สิน
ส่วนทีเ่ ป็ นโรงแรม” โดยมูลค่ารวมของค่าเช่าคงที่
(ไม่ รวมค่าเช่าแปรผัน ) ตัง้ แต่วัน เข้ าทํ าสัญ ญา

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
4) เงื่ อนไขในการเข้ าทํ ารายการซื อ้ ทรัพ ย์ สิน ที่ สํ าคัญ หลัก” )
เป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน ส่ ว นที่ 2 ข้ อ 2.9 “สรุ ป
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
สาระสําคัญของสัญญาทีเ่ กี ่ยวข้องกับทรัพย์ สินทีจ่ ะ
ลงทุนเพิ่ มเติ มครั้งที ่ 1” โดยเงื่อนไขดังกล่าวเป็ นไป จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ตามปกติการค้ าโดยทัว่ ไป
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

เนื่ อ งจากกองทรั ส ต์ CPNREIT ไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การ
บริ หารทรั พย์ สินประเภทโรงแรมได้ ตามประกาศที่ ทจ.
49/2555 กองทรัสต์ CPNREIT จึงจําเป็ นต้ องให้ เช่าช่วง
โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา แก่ ซี พี เอ็ น พัท ยา โฮเทล อัน จะ
ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ แก่กองทรัสต์ CPNREIT จากการที่
ก อ งท รั ส ต์ CPNREIT จ ะ มี แ ห ล่ งราย ได้ เพิ่ ม เติ ม
(นอกเหนือไปจากรายได้ ค่าเช่า/ค่าบริ การจากการให้ เช่า
พื น้ ที่ ข องทรั พ ย์ สิ น ประเภทศู น ย์ ก ารค้ าและอาคาร
สํานักงาน) ในรู ปของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผันจาก
ทรัพย์สินประเภทโรงแรมที่มีทําเลที่ตั ้งในเขตเมืองพัทยา
ซึง่ เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 5

ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์เห็นว่า
การนําทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในส่วน
ที่เป็ นโรงแรมฮิ ล ตัน พัทยา ออกให้ เช่าแก่ ซีพีเอ็น
พัทยา โฮเทล มี ความสมเหตุสมผล เนื่ องจากซี พี
เอ็น พัทยา โฮเทล ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่คือ CPN มี
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น หลัก ในส่ วนที่ เป็ น
โรงแรมฮิ ล ตัน พัท ยา เป็ น อย่ างดี โดยหลังจากที่
กองทรั ส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ในโรงแรมฮิ ล ตัน
พัทยา ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จะแต่งตังกลุ
้ ่มฮิลตัน
ตามเงื่อนไขสัญญาบริหารโรงแรมที่มีอยู่ในปั จจุบนั
ให้ ทําหน้ าที่ผ้ ูบ ริ หารโรงแรมดังกล่าว โดยเงื่อนไข
ค่าเช่ าจะประกอบไปด้ วยส่ว นคงที่ ไม่น้อ ยกว่า 2
ใน 3 ของค่าเช่าทั ้งหมด อันเป็ นการป้องกันความ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

จนถึ ง สิ น้ ปี 2560 และในกรณี ที่ มี ก ารต่ อ อายุ
สัญญาเช่าช่วงจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569 จะ
อยูท่ ี่ไม่เกิน 2,400 ล้ านบาท

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
เสี่ ย งบางส่วนจากผลการดําเนิ นงานของโรงแรม
และเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยที่
CPN ผู้จดั การกองทรัสต์และซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล
สามารถป ระสานงานกั บ กลุ่ ม ฮิ ล ตั น ในการ
ดําเนิ น การที่ จํ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ าเนิ น ธุร กิ จ ของ
โรงแรมดังกล่าวประสบความสําเร็จในระยะยาว
ทัง้ นี ้ ค่ า เช่ า ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะได้ รั บ จาก
การให้ เช่าช่วงทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัทยา จะอยู่ในรู ปแบบค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปร
ผัน โดยโครงสร้ างค่าเช่าที่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
ได้ รับ ได้ รับการอ้ างอิงจากอัตราการเข้ าพักเฉลี่ ย
อัตราค่าห้ องพักเฉลี่ย และผลประกอบการที่คาด
ว่าจะเกิดขึ ้นจากทรัพย์ สินที่สามารถเทียบเคียงได้
กั บ ผลประกอบการในอดี ต ของโรงแรมฮิ ล ตั น
พั ท ยา โดยกํ า ไรก่ อ นค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด
จํ าหน่ าย ดอกเบี ย้ และภาษี เงิ นได้ หัก เงิ นสํารอง
สํ า หรั บ การซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง (FF&E Reserve
Deduction) สํ า หรั บ ปี 2561 ตามที่ ป รากฏ ใน
ข้ อมู ล ท างก ารเงิ น ตามส ถ าน ก ารณ์ ส ม ม ติ

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
(ประมาณ 296 ล้ านบาท) อยู่ในระดับ ที่ สามารถ
สร้ างความมั่น ใจได้ ว่าทรัพ ย์ สินหลักที่ ก องทรัส ต์
CPNREIT จะเข้ าลงทุนในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน
พัทยา จะมีผลการดําเนินการและกําไรที่เพียงพอ
ในการจ่ า ยชํ า ระค่ า เช่ า คงที่ ใ ห้ แก่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT (จํ า นวน 210 ล้ านบาท ในปี 2561)
ประกอบกับทําเลที่ตั ้งและศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ของทรัพย์ สินอันจะส่งผลถึงความสามารถในการ
เติบโตของผลการดําเนินงานในอนาคต รวมถึงมูล
ค่ า ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT เข้ าลงทุ น ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าค่าเช่ามี
ความเหมาะสมในส่วนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุน และความสามารถในการจ่ ายชํ าระค่ าเช่ า
ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 7

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT
CPN

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

CPN จะได้ รั บ การแต่ งตัง้ ให้ ทํ า หน้ าที่ ผ้ ูบ ริ ห าร
อสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ ของก องท รั ส ต์ CPNREIT
สํ าหรั บ ทรั พ ย์ สิน ในส่ วนที่ เป็ น ศูน ย์ ก ารค้ าและ
อ าค ารสํ านั ก งาน โด ย CPN จ ะเรี ย ก เก็ บ
ค่าธรรมเนี ย มการบริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ จาก
กองทรั ส ต์ CPNREIT ตามอัต ราและเงื่ อ นไขที่
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ระบุในสัญญาแต่งตังผู

CPN มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา
และบริ หารโครงการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน มา
น า น ก ว่ า 30 ปี ร ว ม ถึ ง CPN เป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทรั พ ย์ สิ น ที่ โ อนจากกองทุ น รวม
CPNRF มายังกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงทรัพย์สินใน
ส่วนที่เป็ นโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึ่ง CPN
ได้ บริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนนี ้มาตั ้งแต่ปี 2552

ทังนี
้ ้ ในปี 2559 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีการจ่าย
ค่าธรรมเนีย มการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ให้ แก่
CPN ดังนี ้
2559: 399.37 ล้ านบาท

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
การแต่งตั ้งผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ น ไป ต า ม เก ณ ฑ์ ก า ร คั ด เลื อ ก ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์ ตามคู่มือปฏิ บัติงานของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ซึ่งปั จจัยในเรื่ องของค่าธรรมเนียมเป็ น
หนึ่ ง ในปั จจั ย ที่ ใ ช้ ในการพิ จ ารณ าด้ วย โดย
ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บ ริ ห ารอ สั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ จะ
สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์และเทียบเคียงได้ กบั ค่าธรรมเนียม
ผู้ บ ริ ห า รอ สั งห า ริ ม ท รั พ ย์ ใน ต ล า ด โด ย มี
รายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์
ต า ม ที่ เปิ ด เผ ย ใ น ส่ ว น ที่ 2 ข้ อ 12 “อั ต รา
ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้ จ่ ายที ่ เรี ยกเก็ บจาก
กองทรัสต์ CPNREIT”
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

งวด 6 เดื อ นสิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560:
201.17 ล้ านบาท

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 8

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน
CPN จะเข้ าทํ า สั ญ ญ าเช่ า พื น้ ที่ แ ละสั ญ ญ า
บริ การในอาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ A
และอาคารสํานักงาน ปิ่ นเกล้ า ทาวเวอร์ B เพื่อ
เช่ าพื น้ ที่ บ างส่วนของทรั พ ย์ สิน ดัง กล่ าวในการ
ดํ าเนิ น งาน (ดูมูล ค่า ของรายการรวมในหมาย
เหตุ (1) ท้ ายตาราง)

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ
เป็ นการดําเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาด และมี เงื่ อ นไขในการให้ เช่ า พื น้ ที่ แ ละบริ ก ารที่
เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ใช้ กับ ผู้เช่ ารายอื่น ที่ มี ลัก ษณะ
ใกล้ เคียงกัน (Arm’s Length Basis)

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
ในการเช่ า พื น้ ที่ บ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
CPN อัต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารของ CPN เป็ น
เงื่อนไขภายใต้ สัญ ญาเช่า/บริ การพืน้ ที่ ที่สามารถ
เทีย บเคียงได้ กับ เงื่อนไขปกติที่ผ้ ูเช่ารายอื่นได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื ้นที่ ตําแหน่ง ที่ตงั ้
และขนาดของพื ้นที่
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสัญญาต่าง ๆ ที่
กองทุน รวม CPNRF ได้ เข้ า ทํ า ซึ่ง มี CPN เป็ น
คู่สญ
ั ญา และยังคงมีผลใช้ บงั คับกับกองทุนรวม
CPNRF ในระหว่างการดํ าเนินการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT

เป็ นการรับโอนสัญญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทํา เพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนและ
ยังคงมีผลใช้ บงั คับกับกองทุนรวม CPNRF ซึ่งเป็ นกระบวนการในระหว่างการดําเนินการแปลงสภาพกองทุน
รวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 9

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ความเห็น ของ
ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
กองทรั สต์ CPNREIT จะรั บ โอนสิทธิ และหน้ าที่ ข้ อ ตกลงกระทํ าการต่าง ๆ โดยรวมเป็ น เงื่อ นไขเพื่ อ ให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์ จ าก
ภายใต้ สัญ ญาตกลงกระทํ าการที่ เกี่ ย วข้ องกับ ทรัพย์สินที่เข้ าลงทุนได้ อย่างราบรื่ น
ทรั พ ย์ สิ น ที่ โอนจากกองทุนรวม CPNRF มายัง
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
กองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งมีข้อตกลงกระทําการที่
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
สําคัญดังนี ้
- การควบคุ ม และดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
สัญญาที่มีกบั กองทุนรวม CPNRF
- การคงสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ผู้ให้ เช่ า
ทรัพย์สินแก่กองทุนรวม CPNRF
- การยินยอมให้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

กองทรั ส ต์ CPNREIT จะเข้ าเป็ นคู่ สั ญ ญากั บ
CPN ในสัญ ญาตกลงกระทําการที่เกี่ยวข้ องกับ
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1
ซึง่ มีข้อตกลงกระทําการที่สําคัญดังนี ้
- การยินยอมให้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ า
- การควบคุ ม และดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
สัญญาที่มีกบั กองทรัสต์ CPNREIT
- การคงสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ผู้ให้ เช่ า
ทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ CPNREIT

ข้ อ ตกลงกระทํ าการต่าง ๆ โดยรวมเป็ น เงื่อ นไขเพื่ อ ให้ ก องทรั ส ต์ CPNREIT สามารถจัดหาประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินที่เข้ าลงทุนได้ อย่างราบรื่ น
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 10

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ

- การจัดหาผู้เช่ าช่วงทรัพย์ สินจากกองทรัสต์
CPNREIT ห รื อ ก า ร เข้ า เป็ น ผู้ เช่ า ช่ ว ง
ทรัพย์สินจากกองทรัสต์ CPNREIT
ซี พี เอ็ น รี ท แ ม เน จ กองทรั ส ต์ CPNREIT จะแต่ ง ตั ง้ ซี พี เอ็ น รี ท - กรรมการและผู้บริ หารของซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์
เป็ นผู้ที่มีป ระสบการณ์ ในการบริ หารจัดการลงทุน
เมนท์
แมเนจเมนท์ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ภายหลังการ
และจั ด หาประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และมี
แปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์
ความรู้ ความเข้ าใจในทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์
CPNREIT เสร็จสิ ้น
CPNREIT เป็ นอย่ า งดี ดั ง นั น้ ซี พี เอ็ น รี ท แมเนจ
เมนท์ จึ ง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะทํ า หน้ าที่ ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT
- ซี พี เอ็ น รี ท แมเนจเมนท์ เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยร้ อยละ
99.99 ของ CPN โดย CPN มี ป ระสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญในการพัฒ นาและบริ หารโครงการ
ศูน ย์ ก ารค้ า (ซึ่ง รวมถึ ง โครงการเซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล
พัทยา บีช) และอาคารสํานักงาน มานานกว่า 30 ปี
รวมถึงมีความคุ้นเคยกับทรัพย์สินหลักในส่วนที่เป็ น
โรงแรมฮิ ล ตั น พั ท ยา เป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง จะช่ ว ย
สนับสนุนการทําหน้ าที่ของซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ เป็ นอย่างดี

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 11

ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องสอดคล้ องกับ
หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ และ
เทียบเคียงได้ กับค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์
ในตลาด โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้จดั การ
กองทรัสต์ตามที่เปิ ดเผยในส่วนที่ 2 ข้ อ 12 “อัตรา
ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้ จ่ ายที ่ เรี ยกเก็ บจาก
กองทรัสต์ CPNREIT”
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT
กลุม่ บริ ษัทเซ็นทรัล

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

กลุ่มบริ ษัทเซ็นทรัลจะเข้ าทําสัญญาเช่าพื ้นที่และ - เป็ นการดําเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
สัญญาบริ การในทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้ าที่
ของกองทรั ส ต์ CPNREIT โดยมี ก ารกํ าหนดราคา
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน เพื่อเช่าพื ้นที่
โดยใช้ ราคาตลาดและมีเงื่อนไขในการให้ เช่าพื ้นที่ที่
บางส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วในการดํ า เนิ น
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ใ ช้ กั บ ผู้ เช่ า รายอื่ น ที่ มี
ธุรกิจ
ลักษณะใกล้ เคียงกัน (Arm’s Length Basis)
ทังนี
้ ้ ในปี 2559 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิ ถุ น ายน 2560 กองทุ น รวม CPNRF ได้ รั บ
รายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารจากกลุ่ ม บริ ษั ท
เซ็นทรัล ดังนี ้

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
ในการเช่ า พื น้ ที่ บ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท
เซ็นทรัล มีอัตราค่าเช่าและบริ การ รวมถึงเงื่อนไข
ภ าย ใต้ สั ญ ญ าเช่ า/บ ริ ก ารพื ้น ที่ ที่ ส าม ารถ
เทีย บเคียงได้ กับ เงื่อนไขปกติที่ผ้ ูเช่ารายอื่นได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื ้นที่ ตําแหน่งที่ตงั ้
และขนาดของพื ้นที่
ทั ้งนี ้ การที่กลุ่มบริ ษัทเซ็นทรัลเช่าพื ้นที่ในทรัพย์สิน
ประเภทศู น ย์ ก ารค้ า ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT เข้ า
ลงทุน เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินการศูนย์การค้ า
ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากผู้ เช่ า พื น้ ที่ ดัง กล่ า วมี ก ารเช่ า
พื ้น ที่ เพื่ อ ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ร้ าน อาห ารแ ล ะร้ าน
Specialty Store ป ร ะ เภ ท ต่ า ง ๆ (เช่ น ร้ า น
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ร้ านเครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ กี ฬ า ร้ าน
หนังสือ ร้ านเสื ้อผ้ าและสินค้ าแฟชั่น ฯลฯ) ซึ่งช่วย
เพิ่ มความน่าสนใจให้ แ ก่ ศูนย์ การค้ าที่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT เข้ าลงทุ น อั น จะช่ ว ยดึ ง ดู ด ให้ มี ผ้ ู มา
จับจ่ายซื ้อสินค้ าและใช้ บริ การภายในศูนย์การค้ า
เพิ่มมากขึ ้น และเป็ นปั จจัยที่สําคัญประการหนึ่งใน

2559: 409.13 ล้ านบาท
งวด 6 เดื อ นสิ น้ สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560:
199.30 ล้ านบาท

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 12

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
การดึ ง ดู ด ให้ มี ผ้ ู เช่ า รายใหม่ อื่ น ๆ มาเช่ า พื น้ ที่
ภายในศูนย์การค้ า รวมถึงทําให้ ผ้ เู ช่าอื่น ๆ ที่มีอยู่
เดิม มีการต่อสัญญาเช่า
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 2

เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะเข้ าทําสัญ ญาเช่า
พื น้ ที่ แ ละสั ญ ญาบริ ก ารในโครงการเซ็ น ทรั ล
พลาซา พระราม 2 เพื่ อ เช่ า พื น้ ที่ บ างส่ ว นของ
ทรัพย์สินดังกล่าวในการดําเนินงาน (ดูมลู ค่าของ
รายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ ายตาราง)

- เป็ นการดําเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของกองทรั ส ต์ CPNREIT โดยมี ก ารกํ าหนดราคา
โดยใช้ ราคาตลาดและมีเงื่อนไขในการให้ เช่าพื ้นที่ที่
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ ใ ช้ กั บ ผู้ เช่ า รายอื่ น ที่ มี
ลักษณะใกล้ เคียงกัน (Arm’s Length Basis)

ในการเช่ า พื น้ ที่ บ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 2 นัน้ อัต ราค่ าเช่ าและ
บริ การของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 เป็ นเงื่อนไข
ภ าย ใต้ สั ญ ญ าเช่ า/บ ริ ก ารพื ้น ที่ ที่ ส าม ารถ
เทีย บเคียงได้ กับ เงื่อนไขปกติที่ผ้ ูเช่ารายอื่นได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื ้นที่ ตําแหน่งที่ตงั ้
และขนาดของพื ้นที่
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 13

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จะให้ เช่าระบบบําบัด เป็ นการดํ า เนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น การใช้ และจั ด หา
นํ า้ เสี ย แก่ กองท รั ส ต์ CPNREIT ซึ่ ง ก ารเช่ า ประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT
ดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว น หนึ่ ง ของการเช่ า อาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 2 โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม
2548 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568
โดยในปี 2559 และในงวด 6 เดื อ นสิ น้ สุด วัน ที่
30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF ได้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้ให้ แก่เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
ดังต่อไปนี ้
2559: 5.66 ล้ านบาท
งวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560:2.83
ล้ านบาท

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 14

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
อัตราค่าเช่าที่เรี ยกเก็บเป็ นไปตามอัตราที่กําหนด
ไว้ ในสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ที่ ก องทุนรวม CPNRF ได้ จัดทํ าเมื่ อ ปี
2548
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ความเห็น ของ
ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสัญญาต่าง ๆ ที่ เป็ นการรับโอนสัญ ญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําเพื่อจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินที่ลงทุนและ
กองทุ น รวม CPNRF ได้ เข้ าทํ า ซึ่ ง มี เ ซ็ น ทรั ล ยังคงมี ผลใช้ บังคับ กับ กองทุนรวม CPNRF ซึ่งเป็ นกระบวนการในระหว่างการดํ าเนิ นการแปลงสภาพของ
พัฒนา พระราม 2 เป็ นคู่สญ
ั ญา และยังคงมีผล กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
ใช้ บงั คับกับกองทุนรวม CPNRF ในระหว่างการ
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT

เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3

เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จะทําสัญญาเช่าพื ้นที่
และสัญญาบริ การในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 และศู น ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล
พลาซา ปิ่ นเกล้ า เพื่ อ เช่ า พื น้ ที่ บ างส่ ว นของ
ทรัพย์สินดังกล่าวในการดําเนินงาน (ดูมลู ค่าของ
รายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ ายตาราง)

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

เป็ นการดําเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาดและมี เงื่ อ นไขในการให้ เช่ า พื น้ ที่ ที่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ใช้ กบั ผู้เช่ารายอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน

ในการเช่ า พื น้ ที่ บ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 3 นัน้ อัต ราค่ าเช่ าและ
ค่ า บริ ก ารของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นา พระราม 3 เป็ น
เงื่อนไขภายใต้ สัญ ญาเช่า/บริ การพืน้ ที่ ที่สามารถ
เทีย บเคียงได้ กับ เงื่อนไขปกติที่ผ้ ูเช่ารายอื่นได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื ้นที่ ตําแหน่งที่ตงั ้
และขนาดของพื ้นที่
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 15

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ความเห็น ของ
ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสัญญาต่าง ๆ ที่ เป็ นการรับโอนสัญ ญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําเพื่อจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินที่ลงทุนและ
กองทุ น รวม CPNRF ได้ เข้ าทํ า ซึ่ ง มี เ ซ็ น ทรั ล ยังคงมี ผลใช้ บังคับ กับ กองทุนรวม CPNRF ซึ่งเป็ นกระบวนการในระหว่างการดํ าเนิ นการแปลงสภาพของ
พัฒนา พระราม 3 เป็ นคู่สัญญา และยังคงมีผล กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
ใช้ บงั คับกับกองทุนรวม CPNRF ในระหว่างการ
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT

เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่

เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่จะทําสัญญาเช่าพืน้ ที่
และสัญญาบริ การในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พอร์ ต เพื่ อ เช่ า พื น้ ที่
บางส่วนของทรัพย์สินดังกล่าวในการดําเนินงาน
(ดูมูลค่าของรายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ าย
ตาราง)

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

เป็ นการดําเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาดและมี เงื่ อ นไขในการให้ เช่ า พื น้ ที่ ที่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ใช้ กบั ผู้เช่ารายอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน

ในการเช่ า พื น้ ที่ บ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา เชี ย งใหม่ นัน้ อัต ราค่ า เช่ า และ
ค่ า บริ ก ารของเซ็ น ทรั ล พั ฒ นา เชี ย งใหม่ เป็ น
เงื่อนไขภายใต้ สัญ ญาเช่า/บริ การพืน้ ที่ ที่สามารถ
เทีย บเคียงได้ กับ เงื่อนไขปกติที่ผ้ ูเช่ารายอื่นได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื ้นที่ ตําแหน่งที่ตงั ้
และขนาดของพื ้นที่
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 16

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ความเห็น ของ
ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนสัญญาต่าง ๆ ที่ เป็ นการรับโอนสัญ ญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF ได้ เข้ าทําเพื่อจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินที่ลงทุนและ
กองทุ น รวม CPNRF ได้ เข้ าทํ า ซึ่ ง มี เ ซ็ น ทรั ล ยังคงมี ผลใช้ บังคับ กับ กองทุนรวม CPNRF ซึ่งเป็ นกระบวนการในระหว่างการดํ าเนิ นการแปลงสภาพของ
พัฒนาเชียงใหม่ เป็ นคู่สญ
ั ญา และยังคงมีผลใช้ กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
บัง คับ กับ กองทุน รวม CPNRF ในระหว่ า งการ
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับจากฝ่ ายจัดการของผู้จดั การกองทรัสต์ และไม่มีความเห็นที่
ดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF
ขัดแย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

หมายเหตุ:
(1)
ในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การแก่ CPN และบริษัทย่อย เป็ นจํานวนเงินรวม 52.26 และ 21.06 ล้ านบาท ตามลําดับ

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 17

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
6.3

รายการระหว่ างกองทรั ส ต์ CPNREIT กับ ทรัส ตีแ ละบุค คลที่เ กี่ยวโยงกัน กับ ทรั ส ตี

นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT
SCB

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน
กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจกู้ ยื ม เงิ น จาก SCB
โดยมี ว งเงิ น กู้ รวมทั ง้ หมดไม่ เกิ น 2,000 ล้ าน
บาท หรื อเทียบเป็ นประมาณร้ อยละ 4 ถึง 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ณ
สิ ้นวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื่อ
ลงทุนในในทรัพย์ สินที่ จะรั บโอนจากการแปลง
สภาพกองทุ น รวม CPNRF และเข้ าลงทุ น ใน
ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 โดยเงิ น กู้
ดังกล่าวจะใช้ สําหรับนําไปชําระภาระผูกพันของ
เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance)
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 จํานวนเงินกู้ยืม
ระยะยาวที่ ก องทุน รวม CPNRF คงค้ า งอยู่กั บ
SCB เท่ากับ 1,831.25 ล้ านบาท และหลังจากที่
มีการเบิ กใช้ เงินกู้เพื่ อการ Refinance เงิน กู้เดิ ม
จํานวนเงินกู้ยืมที่กองทรัสต์ CPNREIT จะคงค้ าง
อยูก่ บั SCB จะไม่เกินไปกว่า 2,000 ล้ านบาท

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ
การกู้ยืมเงินเพื่อนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกู้ยืมฉบับ
เดิมของกองทรัสต์ CPNREIT จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เนื่องจากการกู้ยืมเงินมีต้นทุนทางการเงิน
(Cost of Debt) ตํ่ า กว่ า ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ของเงิ น ทุ น
(Cost of Equity) และยัง ไม่ เป็ นภาระในส่ ว นของการ
ลงทุนเพิ่มเติมสําหรับผู้ถือหน่วยเดิมอีกด้ วย ซึ่งทําให้ ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ รับผลกระทบในเรื่ องการลดลงของ
สั ด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ (Control Dilution) และ
ผลกระทบในเรื่ องการลดลงของผลตอบแทน (Return
Dilution) ถ้ าเที ย บกับ การใช้ แ หล่ง เงิ น ทุน โดยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่แต่เพียงอย่างเดียว

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
เงื่ อ นไขในการกู้ยื ม เงิ น ซึ่ง รวมถึ งอัต ราดอกเบี ย้
การชํ า ระเงิ น ต้ นและดอกเบี ย้ จะเป็ นไปอย่ า ง
สมเหตุส มผลและไม่ ทํ าให้ กองทรั ส ต์ CPNREIT
เสียประโยชน์ โดยมีการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาที่
เกี่ยวข้ องที่เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าตามปกติ (Arm’s
Length Basis) ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT มี
การเข้ าทํ า สั ญ ญ าเงิ น กู้ กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยง
ของทรัสตีนั ้น สัญญาเงินกู้ที่เข้ าทําจะมีเงื่อนไขที่ไม่
ด้ อยกว่าข้ อเสนอจากธนาคารพาณิ ชย์ และ/หรื อ
สถาบั น การเงิ น อื่ น ที่ ป ระสงค์ จ ะให้ เงิ น กู้ แก่
กองทรั ส ต์ CPNREIT โดยในการกู้ ยื ม เงิ น ของ
กองท รั ส ต์ CPNREIT ผู้ จั ด ก ารก องท รั ส ต์ จะ
พิ จ ารณาให้ ส อดคล้ องและเหมาะสมกับ สถานะ
ทางการเงิ น และกระแสเงิ น สดของกองทรั ส ต์
CPNREIT รวมถึงสภาวะตลาดเงินตลาดทุน
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 18

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

SCB จะทําสัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริ การใน
พื น้ ที่ บ างส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (ดู มู ล ค่ า ของ
รายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ ายตาราง)

เป็ นการดําเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาดและมี เงื่ อ นไขในการให้ เช่ า พื น้ ที่ ที่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ใช้ กบั ผู้เช่ารายอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
ในการเช่ า พื น้ ที่ บ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนินงานของ
SCB นัน้ อัตราค่าเช่าและค่าบริ การของ SCB เป็ น
เงื่อนไขภายใต้ สัญ ญาเช่า/บริ การพืน้ ที่ ที่สามารถ
เทีย บเคียงได้ กับ เงื่อนไขปกติที่ผ้ ูเช่ารายอื่นได้ รับ
โดยเทียบเคียงกับลักษณะของพื ้นที่ ตําแหน่งที่ตงั ้
และขนาดของพื ้นที่
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

SCBAM

ก อ ง ท รั ส ต์ CPNREIT จ ะ แ ต่ ง ตั ้ ง SCBAM SCBAM มี เ ป็ นผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ในการเป็ นทรั ส ตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการ
เป็ นทรัสตี เมื่อการแปลงสภาพเสร็จสิ ้น
บริ ห ารจั ด การกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นหลาย
ประเภทธุ ร กิ จ จึ ง มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในธุ ร กิ จ การ
ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 19

โครงสร้ างของค่าธรรมเนียมทรัสตีนัน้ เป็ นไปตาม
ธุรกิ จโดยปกติ ซึ่งเที ยบเคียงได้ กับ ค่าธรรมเนี ยม
ประเภทเดียวกันของทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์อื่น ๆ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
จั ด ก ารก อ งทุ น รวม แล ะท รั ส ต์ เพื่ อ ก ารล งทุ น ใน โดยมี ร ายละเอี ย ดค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี ต ามที่
อสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี เปิ ดเผยในส่ ว นที่ 2 ข้ อ 12 “อัตราค่ าธรรมเนี ยม
และ ค่ า ใช้ จ่ า ยที ่ เรี ย กเก็ บ จา กกองทรั ส ต์
SCBAM จึงมีความเหมาะสมเป็ นทรัสตี
CPNREIT”
ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
SCBS

SCBS จะทําสัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญาบริ การ
ในพื น้ ที่ บ างส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (ดู มู ล ค่ า ของ
รายการรวมในหมายเหตุ (1) ท้ ายตาราง)

เป็ นการดําเนินการเพื่อจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีการกําหนดราคาโดยใช้ ราคา
ตลาดและมี เงื่ อ นไขในการให้ เช่ า พื น้ ที่ ที่ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ใช้ กบั ผู้เช่ารายอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน

ในการเช่ า พื น้ ที่ บ นทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT เพื่อประกอบธุรกิจและดําเนิน2งานของ
SCBS นัน้ อัตราค่าเช่าและค่าบริ การของ SCBS
เป็ นเงื่ อ นไขภายใต้ สั ญ ญ าเช่ า /บริ ก ารพื น้ ที่ ที่
สามารถเทีย บเคี ยงได้ กับ เงื่อนไขปกติที่ผ้ ูเช่าราย
อื่ น ได้ รั บ โดยเที ย บเคี ย งกั บ ลั ก ษณะของพื น้ ที่
ตําแหน่งที่ตั ้งและขนาดของพื ้นที่
ทั ้งนี ้ กรรมการอิสระได้ พิจารณาจากข้ อมูลที่ได้ รับ
จากฝ่ ายจัดการของผู้จัดการกองทรัส ต์ และไม่มี

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 20

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นิต บิ ุค คลที่เ กี่ยวโยง
กัน กับ กองทรัส ต์
CPNREIT

ลัก ษณะของรายการระหว่ างกัน

ความจําเป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ความเห็น ของ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
ที่ป รึก ษาทางการเงิน และกรรมการอิส ระ
ความเห็นที่ขดั แย้ งและเห็นว่าการเข้ าทํารายการมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT

หมายเหตุ:
(1)
ในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การแก่ SCB และบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวนเงินรวม 26.01 และ 12.87 ล้ านบาท ตามลําดับ

รายการระหว่างกันข้ างต้ น ถือว่าเป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยไว้ อย่างชัดเจนแล้ ว รายการดังกล่าวจึงจะเป็ นรายการที่ไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อีก

ส่วนที่ 2 หน้ า 6 - 21

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
6.4

นโยบายการทําธุร กรรมระหว่ างกองทรั ส ต์ CPNREIT กับ ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุค คลที่เ กี่ย วโยงกัน
กับ ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

ในกรณี ที่จะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ (นอกเหนือจากที่ได้ เปิ ดเผยข้ างต้ น) ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการดําเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์

บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ให้ ห มายความตามที่ กํ าหนดในประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
หลักเกณฑ์การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2)

เงื่อนไขและข้ อกําหนดทั่วไปของกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้ าทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี ้
- ในการทํ าธุร กรรมของกองทรั ส ต์ CPNREIT กับ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ห รื อ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ CPNREIT
- ธุรกรรมที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ทํ ากับ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ห รื อ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ จะต้ องเป็ นธุรกรรมที่มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาที่เป็ นธรรม รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายใน
การเข้ าทําธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) อยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
- ในกรณี ที่กฎหมายกํ าหนดให้ การเข้ าทํ ารายการโดยกองทรั สต์ CPNREIT ไม่ ว่ารายการใด ต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ก่อนการเข้ าทํารายการ ผู้จัดการกองทรั สต์จะดําเนินการให้ กรรมการอิสระให้ ความเห็นเกี่ ยวกับ
รายการดังกล่าว และความเห็นของกรรมการอิสระจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อผู้หน่วยทรัสต์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเข้ าทํารายการตามที่เสนอนันเป็
้ นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากกรรมการอิสระไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระ
เช่น ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน ผู้สอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามแต่กรณี โดยผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษจะไม่มีสิทธิออก
เสี ย งในรายการที่ ต นมี ส่ ว นได้ เสี ย โดยการพิ จ ารณาและอนุมัติ ก ารทํ า รายการของกองทรั ส ต์
CPNREIT ไม่ ว่าจะโดยที่ ป ระชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรั สต์ และ/หรื อ ที่ ประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง อีกทั ้งจะมีการเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
CPNREIT ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
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นโยบายการทําธุร กรรมระหว่ างกองทรั ส ต์ CPNREIT กับ ทรัส ตีห รื อ บุค คลที่เ กี่ยวโยงกัน กับ ทรั ส ตี

ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT มีความจําเป็ นต้ องทํารายการกับทรัสตีหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ผู้จดั การ
กองทรั สต์ จ ะพิ จ ารณาถึง ความจํ าเป็ น และความสมเหตุส มผลในการเข้ าทํ ารายการ โดยกรรมการอิ ส ระจะเป็ น ผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและประโยชน์ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะได้ จากการเข้ าทํารายการ โดยขั ้นตอนการพิจารณา
และอนุมตั ิการทํารายการ จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด
จะไม่สามารถออกเสียงเพื่ออนุมัติการทํารายการที่ตนมีส่วนได้ เสีย ทัง้ นี ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะเปิ ดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับการทํารายการกับทรัสตี และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
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ภาพรวมของภาวะอุต สาหกรรมของธุร กิจ การจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสังหาริ ม ทรั พ ย์

7.1

ธุร กิจ พัฒนาและให้ เ ช่ าพืน้ ที่ใ นศูน ย์ ก ารค้ า

7.1.1

วิวัฒนาการของธุร กิจ ค้ าปลีก และธุร กิจ ที่เ กี่ย วข้ อ งในประเทศไทย

ในช่วง 40 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจค้ าปลีกในประเทศไทยพัฒ นาไปมาก จากร้ านค้ าแบบดัง้ เดิมไปเป็ นร้ านค้ าปลีก
สมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี ้เกิดขึ ้นจากความพึงพอใจของผู้บริ โภคที่ทนั สมัยขึ ้น รู ปแบบการใช้ ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
และการมีรายได้ ที่เพิ่มสูงขึ ้นซึ่งช่วยส่งเสริ มให้ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบร้ านค้ าปลีกแบบดั ้งเดิมไปเป็ นร้ านค้ าปลีกยุคใหม่
ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ได้ รับการส่งเสริ มจากลักษณะโครงสร้ างของประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคล้ ายกับปั จจัยที่มีผลใน
ประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ คือ ผู้บริ โภคต้ องการคุณภาพ คุณค่าและความหลากหลายในสถานที่เดียว ซึง่ ก็มีแต่ศนู ย์การค้ า
และร้ านค้ าปลีกยุคใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้ องการเหล่านี ้ได้ โดยผู้บริ โภคต้ องการสถานที่ที่เดินทางไปได้ สะดวก
และสามารถมอบประสบการณ์ การซื ้อแบบครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้ องการในชีวิตประจําวันของลูกค้ าได้ ทุก
อย่าง นอกจากนี ้ ขนาดของครอบครัวในประเทศไทยที่มีขนาดเล็กลง โดยครอบครัวที่มีสมาชิกเพียงหนึ่งหรื อสองคนก็
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง จนเป็ นเรื่ องปกติมากขึน้ และครอบครั วส่วนใหญ่ ในปั จจุบันแทบจะไม่มีเวลาทํ างานบ้ าน ดังนัน้
ผู้บริ โภคจึงไม่คิดว่าตนเองจะมีเวลาไปตลาดสดหรื อไปซื ้อของจากหลายร้ านค้ าเพื่อใช้ ในชีวิตประจําวัน ผู้บริ โภคเหล่านี ้จึง
ต้ องการความสะดวกและรวดเร็ ว โดยการเดินทางไปในที่เดียวและมีสิ่งจําเป็ นที่ต้องการทั ้งหมด ทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีเวลาให้ แก่
ครอบครัวและเพื่อนมากขึ ้น
ในช่วงประมาณปี 2510 ถึงปี 2525 ร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม ตลาดสดและร้ านค้ าปลีกแบบห้ องแถวเป็ นผู้ครองตลาด
พื ้นที่ค้าปลีก อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายทศวรรษปี 2520 ถึงต้ นทศวรรษปี 2530 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากร้ านขายของชํา
ไปสู่ร้านสะดวกซื ้อและร้ านขายสินค้ าเฉพาะทาง ในช่วงแรก กลุ่มเจริ ญโภคภัณฑ์ และกลุ่มเซ็นทรัลเป็ นผู้ครองตลาดค้ า
ปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย ห้ างสรรพสินค้ าแห่งแรก ๆ ในประเทศไทยทั ้งหมดจะตังอยู
้ ่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการ
จัดจําหน่ายสินค้ าหลากหลายชนิด แต่ยงั ไม่มีโรงภาพยนตร์ หรื อร้ านอาหารเปิ ดให้ บริ การ ห้ างสรรพสินค้ าสมัยใหม่แห่ง
แรกในประเทศไทย ได้ แ ก่ เซ็น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ าว ซึ่งเปิ ดให้ บ ริ ก ารในปี 2526 หลัง จากนัน้ ห้ างสรรพสิ น ค้ า และ
ศูนย์การค้ าใหม่ ๆ ก็เริ่ มเปิ ดให้ บริ การในย่านชานเมืองมากขึ ้น เพื่อตามไปให้ บริ การแก่ประชาชนที่ย้ายไปอยู่ตามย่านชาน
เมือง เพราะว่ามีที่พกั อาศัยที่ราคาถูกกว่า ในปี 2532 แม็คโครได้ เปิ ดให้ บริ การสาขาแรกบนถนนลาดพร้ าว ซึ่งนับเป็ นครัง้
แรกที่ประเทศไทยมีตลาดค้ าปลีกขนาดใหญ่เกิดขึ ้น วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 เป็ นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาตลาดพื ้นที่ค้าปลีกของประเทศไทย บริ ษัทที่มีบทบาทสําคัญของไทยในธุรกิจค้ าปลีกได้ ร่วมกิจการการดําเนินงาน
ของตนกับผู้ค้าปลีกจากต่างประเทศ เช่น Tesco และ Casino การไหลเข้ ามาของเงินทุนและความเชี่ยวชาญในด้ านนี ้มี
ส่วนช่วยเร่งการขยายตัวของตลาดพื ้นที่ค้าปลีกสมัยใหม่ทวั่ ประเทศไทย
ปั จจุบัน ภาคอสังหาริ มทรัพย์ ด้านธุรกิ จค้ าปลีกในประเทศไทยมีการนําเสนอการค้ าปลีกในรู ปแบบที่มีความ
หลากหลายมากขึ ้น ประกอบด้ วยศูนย์การค้ า ซูเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่และขนาดกลาง ร้ านค้ าสะดวกซื ้อ และร้ านค้ าปลีก
รูปแบบเฉพาะ สําหรับการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเพื่อพัฒนาให้ เท่าทันกับตลาดและความต้ องการของลูกค้ า ผู้ค้าปลีกหลาย
รายได้ มีการนําเสนอธุรกิจเฉพาะอย่างและเพิ่มผลิตภัณ ฑ์ ภายในร้ านค้ าของตนเอง รวมถึงผู้ค้าปลีกยังได้ มีการพัฒ นา
ร้ านค้ าปลีกรู ป แบบใหม่ ๆ เพื่ อเพิ่มความหลากหลายในตลาด เช่น ทัง้ Tesco Lotus และ BigC Supercenter ที่มีการ
พัฒนารูปแบบร้ านค้ าปลีกขนาดกลาง หรื อ Extra เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับรายได้ ปานกลางถึงสูง นอกจากนี ้
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ยังมีรูปแบบร้ านค้ าปลีกขนาดย่อมหรื อร้ านค้ าสะดวกซื ้อ ทั ้ง Tesco Lotus Express ร้ านสะดวกซื ้อ 365 รวมถึง Mini BigC
เพราะการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ ้นในย่านทําเลที่พกั อาศัยด้ วย
ทัง้ นี ้ รู ป แบบร้ านค้ า ปลี ก สมัย ใหม่ นี จ้ ะเติ บ โตต่ อ ไป โดยมี ก ารพัฒ นาขยายออกสู่จัง หวัด ต่ า ง ๆ ที่ ผ้ ูบ ริ โภค
เป้ า หมายมี กํ า ลัง ซื อ้ ซึ่ ง จะเป็ นการเติ บ โตทัง้ รู ป แบบซู เปอร์ ม าร์ เก็ ต ขนาดใหญ่ ร้ านค้ า สมั ย ใหม่ ศูน ย์ ก ารค้ า และ
ห้ างสรรพสินค้ าในจังหวัดที่ เป็ น ศูน ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จของแต่ละภาค เช่น เชี ยงใหม่ เชี ย งราย ขอนแก่ น ภูเก็ ตและ
นครศรีธรรมราช
7.1.2

ภาวะเศรษฐกิจ ไทยและอุต สาหกรรมค้ าปลีก -ค้ าส่ ง ในปี 2559 และแนวโน้ ม ในปี 2560

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมมีสญ
ั ญาณการฟื น้ ตัวดีขึ ้น โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโต
ร้ อยละ 3.2 ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปอยู่ที่ร้อยละ 0.2 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าเล็กน้ อย เนื่องจากปั จจัยด้ านต้ นทุนเพิ่มขึ ้น
จากราคานํ ้ามันดิบและราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ ้น การบริ โภคภาคเอกชนมีการปรับตัวสูงขึ ้นจากปั จจัย
ด้ านรายได้ ภาคการเกษตรเพิ่มขึ ้น โดยมีการขยายตัวในอัตราร้ อยละ 3.0 ยอดขายสินค้ าทั ้งสินค้ าอุปโภคบริ โภคที่จําเป็ น
ต่อชี วิต ประจํ าวัน และสินค้ าคงทน รวมถึงหมวดบริ การมี ก ารเติ บ โตอย่างค่อยเป็ น ค่อยไป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ น ผลมาจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 อย่างไรก็ตาม การใช้ จ่ายของผู้บริ โภคที่มีรายได้ น้อย
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและแรงงานทั่วไปยังทรงตัว เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อรายได้ ในอนาคตยังอยู่ในระดับตํ่า การ
ลงทุนโดยรวมขยายตัวในอัตราลดลงจากปี ก่อนหน้ า เหลือเพียงร้ อยละ 3.0 การลงทุนภาคเอกชนยังคงอยู่ในระดับตํ่า โดย
การขยายตัวจํากัดอยู่ในบางอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม พลังงานทดแทน (เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ )
ขณะที่ ก ารลงทุ น จากภาครั ฐ ยังเป็ น แรงขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ หลัก ที่ สํ าคัญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการลงทุน ในโครงการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน การใช้ จ่ายภาครัฐ รวมไปถึงโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
การส่งออกในปี 2559 มีสญ
ั ญาณที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า โดยมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้นจาก
3 ปั จจัย ได้ แก่ 1) การย้ ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรมมายังประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมยางล้ อ และเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ 2) ราคาสินค้ าส่งออกปรับตัวสูงขึ ้น ตามการเพิ่มขึ ้นของราคานํ ้ามันดิบและราคาสินค้ าเกษตรโลก
และ 3) การขยายตัว จากคํ า สั่ง ซื อ้ ในบางอุต สาหกรรม ได้ แ ก่ อุต สาหกรรมยานยนต์ เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และชิ น้ ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ แม้ วา่ ช่วงเดือนกันยายนปี 2559 ภาครัฐได้ ทําการปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวที่ดําเนินกิจการในลักษณะทัวร์
ศูน ย์ เหรี ย ญอัน ส่ งผลให้ นัก ท่ องเที่ ย วชาวจี น ลดลงเป็ น จํ า นวน 1.2 ล้ านราย แต่ ก็ ไม่ ส่งผลกระทบต่ อ รายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในปี 2559 นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเป็ นจํานวนเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 โดยนโยบายยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซ่ายังคงเป็ นปั จจัยที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ให้ ตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ ้น อีกทัง้ นโยบายปราบปรามธุรกิจทัวร์ ศูนย์เหรี ยญยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ การ
ท่องเที่ยวโดยรวมของไทย
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7.1.3

ภาพรวมอุต สาหกรรมค้ าปลีก ปี 2559

7.1.3.1 กลุ่ม ศูน ย์ ก ารค้ าและห้ างสรรพสิน ค้ า
ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกในปี 2559 มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 2.6 โดยตลาดสินค้ าอุปโภคบริ โภคเริ่ มมีการ
ฟื ้นตัวขึ ้น ส่วนหนึ่งได้ รับผลดีมาจากรายได้ ของเกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ ้นหลังจาก
ภาวะภัยแล้ งเริ่ มคลี่คลาย ทําให้ กําลังซื ้อของผู้บริ โภคระดับล่างเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ เร่ งการใช้ จ่ายของภาครัฐและ
ทยอยออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ต่ าง ๆ อาทิ การต่อ อายุม าตรการลดหย่อ นภาษี จ ากการท่ อ งเที่ ย วในประเทศ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งส่งผลให้ การบริ โภคภาคเอกชนทยอยฟื น้ ตัวและปรับตัว
ดีขึ ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นการบริ โภคและการจับจ่ายใช้ สอยในช่วงปลายปี ทั ้งการเพิ่มเติมการลดหย่อนภาษี จากการ
ท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการ “ช้ อปช่วยชาติ” ซึ่งส่งผลให้ ภาพรวมอุตสาหกรรมค้ าปลีกในปี 2559 โดยเฉพาะในไตร
มาสสุดท้ ายของปี ขยายตัวเป็ นบวก
พื น้ ที่ ค้าปลี ก ประมาณ 210,000 ตารางเมตร ถูก เพิ่ ม เข้ าสู่ต ลาดในปี 2559 ส่งผลให้ อุป ทานพื น้ ที่ ค้ าปลี ก ใน
กรุงเทพมหานครและพื ้นที่โดยรอบเพิ่มขึ ้นสู่ระดับ 7.3 ล้ านตารางเมตร โดยศูนย์การค้ ามีสดั ส่วนมากที่สดุ ในตลาดค้ าปลีก
มีพื ้นที่รวมประมาณ 4.5 ล้ านตารางเมตร ตามด้ วยห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ หรื อไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 1.3 ล้ านตารางเมตร และ
ศูนย์การค้ าขนาดย่อม หรื อคอมมูนิตี ้มอลล์ 1 ล้ านตารางเมตร ภาพรวมอัตราการเช่าพื ้นที่ค้าปลีก (Occupancy Rate) อยู่
ที่ร้อยละ 93.1 โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงั คงเชื่อมัน่ ในตลาด ทําให้ อตั ราการเช่าเฉลี่ยมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มขึ ้น ในปี 2559
CPN ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดหลักในอุตสาหกรรมนี ้ ได้ เปิ ดศูนย์การค้ าใหม่ 1 แห่ง ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรี ธรรมราช
นอกจากนี ้ CPN ยังได้ มีการปรับปรุ งศูนย์ การค้ า เช่น เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และเซ็นทรัลพลาซา บางนา อีกทั ้งยังได้
ปรั บ โฉมเซ็นทรั ล เซ็น เตอร์ พัทยา ใหม่ ให้ เป็ น ศูนย์ ก ารค้ าเซ็นทรั ล มารี นา ในส่ วนของผู้ป ระกอบการรายอื่ นที่ ได้ เปิ ด
ศูนย์การค้ าเพิ่มขึ ้นในปี 2559 ได้ แก่ ศูนย์การค้ าบลูพอร์ ต ของกลุ่มเดอะมอลล์ และศูนย์การค้ าเทอร์ มินอล 21 โคราช ของ
กลุ่มสยามรี เทล และผู้ประกอบการรายอื่นยังได้ มีการปรับปรุ งศูนย์การค้ าเดิม อาทิ ศูนย์การค้ าสยามดิสคัฟเวอรี่ ของกลุ่ม
สยามพิวรรธน์ และศูนย์การค้ าเดอะมอลล์ โคราช ของกลุม่ เดอะมอลล์ เป็ นต้ น
ในสภาวะตลาดปั จจุบัน ผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าได้ เผชิญกับความท้ าทายจากพฤติกรรม
การจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภคที่เน้ นความสะดวกรวดเร็ ว อีกทังการเติ
้
บโตของตลาดสินค้ าออนไลน์ (Online Shopping)
และร้ านไดรฟ์ -ทรู (Drive Through) ที่ ข ยายตัว อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ความถี่ ในการใช้ บริ ก ารห้ างสรรพสิ น ค้ า และ
ศูนย์ การค้ าน้ อยลง ปั จจัยเหล่านีจ้ ึงเพิ่มความท้ าทายให้ กับผู้ประกอบการศูนย์ การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า ในการดึงดูด
ลูกค้ าให้ เข้ ามาใช้ บริ การภายในศูนย์ ซึ่งผู้ประกอบการต้ องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ ในรูปแบบใหม่ ๆ และมีการพัฒนาการ
ให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้ าและส่งมอบประสบการณ์ ใหม่ ๆ ให้ แก่
ลูกค้ าอยู่เสมอ
7.1.3.2 กลุ่ม ศูน ย์ ก ารค้ าขนาดย่ อ ม (Community Mall) และศูน ย์ ก ารค้ าไลฟ์ สไตล์ (Lifestyle Mall)
แม้ เศรษฐกิจจะยังไม่ฟืน้ ตัวอย่างเต็มที่ แต่ศนู ย์การค้ าในกลุ่มนี ้ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีโครงการ
เปิ ดใหม่ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา โดยในปี 2559 ธุรกิจค้ าปลีกในกลุม่ ศูนย์การค้ าขนาดย่อมมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ ้น 64,000 ตารางเมตร ทําให้ อปุ ทานพื ้นที่ค้าปลีกของศูนย์การค้ าขนาดย่อมในกรุ งเทพมหานครและจังหวัด
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ใกล้ เคียงมีพืน้ ที่กว่า 1 ล้ านตารางเมตร โดยโครงการที่ เปิ ดตัวในปี 2559 มี 9 โครงการ ได้ แก่ โครงการคริ สตัล วีรันดา
โครงการเดอะคอมมอนส์ โครงการสวนเพลิน มาร์ เก็ ต โครงการเดอะ ไบรท์ โครงการฮาบิ โตะ โครงการอีสพาร์ ค ราม
อินทรา โครงการแจส เออเบิ ร์น ศรี นคริ นทร์ โครงการมิ ลล์ เพลส โพศรี และโครงการจี แลนด์ ทาวเวอร์ ภาพรวมตลาด
อุตสาหกรรมค้ าปลีกค้ าส่งในรูปแบบโครงการศูนย์การค้ าขนาดย่อมนี ้มีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการหน้ า
ใหม่ทั ้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กเกิดขึ ้นมากมาย ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการในกลุ่มนี ้ต้ องปรับตัวเพื่อสร้ างความแตกต่าง
และตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภคอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการปรับปรุงและขยายโครงการ การหาผู้เช่าใหม่ ๆ ที่มี
ความหลากหลายและแปลกใหม่เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในทุกมิติ การรักษาฐานลูกค้ าเดิมที่มีอยู่ และ
ขยายฐานลูกค้ าในกลุ่มใหม่ ๆ ต่อเนื่องไปจนถึงการจัดให้ โครงการมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน โดยทังหมดนี
้
้
ต้ องอาศัยความชํานาญในการบริ หาร ภายใต้ ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ ้น ซึง่ ถือเป็ นความท้ าทายของผู้ประกอบการกลุ่มนี ้
7.1.3.3 กลุ่ม ห้ างค้ าปลีก ขนาดใหญ่ (Hypermarket) และร้ านสะดวกซือ้ (Convenience Store)
โครงการในกลุ่มห้ างค้ าปลีกขนาดใหญ่ ที่เปิ ดให้ บ ริ การใหม่มีไม่มากนัก โดยปั จจุบันผู้ประกอบการมุ่งพัฒ นา
โครงการในรู ปแบบร้ านค้ าขนาดเล็กในลักษณะใกล้ เคียงกับร้ านสะดวกซื ้อกึ่งซูเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อที่เรี ยกว่า ‘ซูเปอร์ คอนวี
เนียนสโตร์ ’ และร้ านสะดวกซือ้ (Convenience Store) เช่น มินิ บิ๊ กซี เทสโก้ โลตัสเอกซ์เพรส ท็อปส์เดลี่ และแม็กซ์แวลู
ทันใจ รวมไปถึงการพัฒ นาโครงการในรู ป แบบตลาด เพื่อให้ การขยายสาขาเป็ นไปได้ ง่าย และครอบคลุมกลุ่มลูกค้ าที่
หลากหลายมากขึ ้น อีกทั ้งยังมีการใช้ ช่องทางออนไลน์เข้ ามาเพื่ออํานวยความสะดวกในการจับจ่ายสินค้ าของกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย ซึง่ ในอนาคตอันใกล้ ช่องทางนี ้จะเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการเพิ่มรายได้ ให้ แก่กลุม่ ค้ าปลีก อย่างมีนยั สําคัญ จาก
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไปซึง่ เน้ นความสะดวกรวดเร็วเป็ นสําคัญ
สําหรับภาพรวมกลุ่มร้ านค้ าสะดวกซื ้อเน้ นการขยายสาขาเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่ต่าง ๆ ให้
มากที่สดุ และเริ่ มมุ่งเน้ นการขยายสาขาผ่านการขายแฟรนไชส์ นอกจากนี ้ ยังมีการปรับตัวเพื่อให้ เข้ ากับวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในปั จจุบนั โดยเน้ นการเป็ นร้ านอิ่มสะดวกที่มีเครื่ องดื่มและอาหารถูกสุขลักษณะที่หลากหลาย ในราคาเหมาะสม
สําหรับทุกเพศทุกวัย มีสินค้ าที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในแต่ละพื ้นที่ เน้ นการให้ บริ การที่รวดเร็วและ
นําเทคโนโลยีมาใช้ มากขึ ้น โดยรุ กธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อการจําหน่ายสินค้ าออนไลน์ (Online
Shopping) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ลูกค้ าสามารถเข้ ามาเลือกซื ้อสินค้ าที่ต้องการได้ อย่างรวดเร็ ว และยังมีการใช้ สื่อ
สัง คมออนไลน์ (Social Media) ที่ ส ามารถสื่ อ สารกับ ลูก ค้ า ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี ้ การลงทุน จากกลุ่ม ทุน
ต่างประเทศที่มีมากขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ต้องมุ่งเน้ นการขยายสาขาและจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด เพื่อ
สร้ างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าให้ มากขึ ้น
7.1.3.4 แนวโน้ ม อุต สาหกรรมค้ าปลีก ในปี 2560
ในปี 2560 คาดว่าพื ้นที่ค้าปลีกในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จะเพิ่มขึ ้นประมาณ 230,000 ตารางเมตร
โดยการเพิ่มขึ ้นของอุปทานในปริ มาณนี ้จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราการเช่า เนื่องจากผู้เช่าโดยส่วนใหญ่ยังมีความต้ องการ
เช่ าพื น้ ที่ และขยายธุรกิ จ อย่ างต่อ เนื่ อ ง ซึ่งทํ าให้ อัตราค่าเช่ าและอัตราการเช่ าพื น้ ที่ ในปี 2560 มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ มขึน้
เล็กน้ อย สําหรับแหล่งช็อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นในปลายปี 2560 ในกรุ งเทพมหานครมี 2 แห่ง คือ 1) โครงการ
ไอคอนสยาม ย่านริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ซึง่ จะเป็ นโครงการในรูปแบบพื ้นที่แบบผสม ประกอบด้ วยที่พกั อาศัย โรงแรม อาคาร
สํานักงาน และศูนย์รวมความบันเทิง เพื่อเติมเต็มและสร้ างความครบวงจรให้ กบั ศูนย์การค้ า และ 2) ห้ างอิเกีย ที่ตั ้งอยู่ใน
ส่วนที่ 2 หน้ า 7 - 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ย่านบางใหญ่ ส่วนในปี 2561-2563 คาดว่าจะมีแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่
เกิดขึ ้น 3 แห่งในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ ศูนย์ การค้ าบางกอกมิดทาวน์ ย่านรัชดาภิเษก ของกลุ่มพร็ อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค
ศูนย์ การค้ าเอ็มสเฟี ยร์ ย่านพร้ อมพงษ์ ของกลุ่มเดอะมอลล์ และศูนย์การค้ าบางกอกมอลล์ ย่านบางนา ของกลุ่มเดอะ
มอลล์
สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างในต่างจังหวัดที่สําคัญ ได้ แก่ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เซ็นทรัล
พลาซา มหาชัย และเซ็นทรั ลภูเก็ ต ของ CPN รวมถึงศูน ย์ การค้ าบลูเพิ ร์ล ของกลุ่มเดอะมอลล์ ในจังหวัด ภูเก็ ต และ
ศูนย์การค้ าเทอร์ มินลั 21 พัทยา ของกลุม่ สยามรี เทล นอกจากนี ้ การเข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี
2559 ทําให้ กลุ่มค้ าปลีกมีความสนใจในการพัฒนาโครงการในจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะกลุ่มแนวชายแดนและ
หัวเมืองหลักในทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากนโยบายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้ มีการสนับสนุนการเปิ ดเสรี
ในส่วนของแรงงานและเงินทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากยิ่งขึ ้น และด้ วยปั จจัยเหล่านี ้ทําให้
ซู เปอร์ ส โตร์ ม อลล์ และร้ านขายสิ น ค้ า เฉพาะอย่ า ง หลายโครงการ ได้ ทยอยเปิ ดให้ บริ ก ารในจั ง หวัด ชายแดน ใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าได้ ประกาศแผนพัฒนาโครงการศูนย์ การค้ าในกลุ่มจังหวัด
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา CPN ได้ ประกาศแผนพัฒนาโครงการใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา สมุทรสาคร และ
ภูเก็ต ตามลําดับ อีกทั ้งยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังจังหวัดอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ที่ม า: รายงานประจําปี 2559 ของ CPN และของกองทุนรวม CPNRF
7.2

ภาวะของธุร กิจ อาคารสํานัก งานในเขตกรุ งเทพมหานครในปี 2559

ตลาดอาคารสํานักงานในเขตกรุ งเทพมหานครในปี 2559 ที่ผ่านมา สามารถเติบโตได้ ดีตลอดทั ้งปี เนื่องจากพื ้นที่
อาคารสํานักงานที่เพิ่มขึ ้นใหม่ที่มีปริ มาณค่อนข้ างจํากัด และมีปริ มาณความต้ องการใช้ พื ้นที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ ค่าเช่าพืน้ ที่อาคารสํานักงานปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ และทําให้ อตั ราพืน้ ที่ว่างลดลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2558 แม้ ว่าใน
ระหว่างปี ประเทศไทยจะประสบภาวะการสูญเสียและการไว้ อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 แต่ภาคธุรกิจยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และมีปริ มาณความ
ต้ องการเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงานที่ยงั คงเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ โดยมีการคาดการณ์วา่ ความต้ องการพื ้นที่อาคารสํานักงานในปี
2560 จะเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 200,000 ตารางเมตร ซึ่งผู้เช่าพื ้นที่ส่วนใหญ่จะมาจากการขยายตัวของผู้เช่าเดิม ประกอบ
กับปริ มาณพื ้นที่ใหม่ที่มีคอ่ นข้ างจํากัด ซึง่ เป็ นปัจจัยที่ผลักดันให้ อตั ราค่าเช่ามีการเติบโตเพิ่มขึ ้น
ทั ้งนี ้ ปริ มาณพื ้นที่อาคารสํานักงานใหม่ที่สร้ างเสร็จในปี 2559 มีทั ้งสิ ้น 151,000 ตารางเมตร โดยในช่วงไตรมาส
4 พืน้ ที่ใหม่เพิ่มขึ ้นมากจาก 2 อาคารด้ วยกัน คือ อาคารมหานคร ซึ่งเป็ นอาคารใหม่ของไทยรัฐ ตั ้งอยู่บนถนนนราธิวาส
ราชนคริ นทร์ ใกล้ กับ สถานีรถไฟฟ้าบี ทีเอส ช่องนนทรี และอาคารสํานักงาน 12 ชัน้ ซึ่งเป็ นอาคารสร้ างใหม่ของบริ ษัท
้ ่บนถนนรามคําแหง ทัง้ สองอาคารมีพื ้นที่รวมกันประมาณ 26,000 ตารางเมตร และเป็ นเจ้ าของ
โอสถสภา จํากัด ตังอยู
อาคารใช้ พื ้นที่เอง ทําให้ มีพื ้นที่อาคารสํานักงานในเขตกรุ งเทพมหานครทั ้งหมดรวม 8,540,000 ตารางเมตร คิดเป็ นพื ้นที่
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.7 รวมถึงมีอาคารสํานักงานที่ล้าสมัยซึ่งมีการปรับปรุงและรื อ้ ถอน ได้ แก่ การรื อ้ ถอนอาคารเคี่ยนหงวน 1
ที่ ตัง้ อยู่บ นถนนวิทยุ และอาคารวานิ ส สา ซึ่งตัง้ อยู่บ นถนนเพลิน จิ ต ส่งผลให้ ป ริ ม าณพื น้ ที่ อาคารสํานักงานให้ เช่ าใน
กรุงเทพมหานครลดลงประมาณ 28,000 ตารางเมตร
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ตารางแสดงจํานวนพืน้ ที่ข องอาคารสํานัก งาน กรุ งเทพมหานคร
พืน้ ที่ส ามารถ
ปล่ อ ยเช่ าได้ ท งั ้ หมด
(ล้ านตารางเมตร)

พืน้ ที่ป ล่ อ ยเช่ า
ไปได้ แ ล้ ว ทัง้ หมด
(ล้ านตารางเมตร)

พืน้ ที่ว่าง
% พืน้ ที่ว่ าง
ทัง้ หมด
(ล้ านตารางเมตร)

พื ้นที่เช่าทั ้งหมด

8.55

7.90

0.65

7.60%

พื ้นที่เช่าศูนย์กลางธุรกิจทังหมด
้

4.21

3.86

0.35

8.31%

พื น้ ที่ เช่ าศูนย์ ก ลางธุรกิ จ เกรด A
ทั ้งหมด

1.30

1.20

0.10

7.69%

พื น้ ที่ เ ช่ า นอกศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ
เกรด A ทังหมด
้

0.46

0.44

0.02

4.34%

ที่ม า: รายงานประจําปี 2559 ของกองทุนรวม CPNRF และกองทุนรวม CPNCG
7.2.1

อุป ทานพืน้ ที่อ าคารสํานัก งาน

อุปทานโดยรวมสําหรับพื ้นที่อาคารสํานักงานในปี 2559 โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งปี หลัง อุปทานพื ้นที่เช่าโดยรวม
ลดลงเล็ ก น้ อ ยประมาณร้ อยละ 0.06 จากช่ วงเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นหน้ า คิ ด เป็ น พื น้ ที่ ป ระมาณ 8.55 ล้ า นตารางเมตร
เนื่องจากอาคารสํานักงานบางแห่งมีการปิ ดปรับปรุ งอาคาร และมีการนําพื ้นที่บางส่วนกลับไปใช้ ประโยชน์ โดยเจ้ าของ
อาคาร ในช่วง 3-4 ปี ข้างหน้ า คาดว่าจะมีพื ้นที่อาคารสํานักงานให้ เช่าที่จะเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมหรื อเป็ นอุปทานส่วนเพิ่มที่จะ
เพิ่มเข้ ามาอีกประมาณ 1.55 ล้ านตารางเมตร โดยในปั จจุบนั โครงการสํานักงานให้ เช่าข้ างต้ นที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างซึง่ คาด
ว่าจะสร้ างจนแล้ วเสร็จในช่วงปี 2560-2562 จะอยู่ที่ประมาณ 0.91, 0.17 และ 0.47 ล้ านตารางเมตร ตามลําดับ
7.2.2

อัต ราการเช่ าพืน้ ที่

ถ้ าพิจารณาในแง่ของอัตราการเช่าพื ้นที่สํานักงานในเขตกรุ งเทพมหานคร ในช่วงปลายปี 2559 โดยเปรี ยบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า พบว่าอัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 2 มาอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 92 โดย
อาคารสํานักงานเกรด A มีการเพิ่มขึ ้นของอัตราการเช่าพื ้นที่ ประมาณร้ อยละ 1 จากร้ อยละ 91 มาปิ ดที่ร้อยละ 92 ณ สิ ้น
ปี 2559 ในขณะที่อาคารสํานักงานเกรด B มีการเติบโตของอัตราการเช่าพื ้นที่มากถึงร้ อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ า โดยมีอตั ราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 90 อันเป็ นผลมาจากการที่อาคารสํานักงานเกรด A แห่งใหม่
มีผ้ เู ช่าพื ้นที่แล้ วเต็มจํานวน และกลุม่ บริษัทขนาดเล็กได้ ขยายกิจการ โดยการเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงานเกรด B เพิ่มสูงขึ ้น
หากพิจารณาอัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยของอาคารสํานักงานในพื ้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร พื ้นที่สํานักงานเกรด A
มีอัตราการเช่าพื ้นที่เฉลี่ยตั ้งแต่ร้อยละ 89 ถึงร้ อยละ 97 ซึ่งในเขตที่มีอัตราการเช่าพื ้นที่สูงที่สดุ จะเป็ นเขตนนทบุรีที่เป็ น
นอกเขตศูนย์กลางธุรกิ จ และรองลงมาจะเป็ นพื ้นที่เพลินจิต-ชิดลม และพหลโยธิ น ตามลําดับ และสําหรับพื ้นที่อาคาร
สํานักงานให้ เช่าเกรด B มีอตั ราการเช่าเฉลี่ยตั ้งแต่ร้อยละ 87 ถึงร้ อยละ 95 และในพื ้นที่ที่มีอตั ราเช่าพืน้ ที่สูงสุดสําหรับ
ออฟฟิ ศเกรด B จะเป็ นพืน้ ที่พหลโยธิ น โดยมีอตั ราการเช่าพืน้ ที่เฉลี่ยที่ ร้อยละ 95 รองลงมาเป็ นพืน้ ที่รัชดาภิเษก สีลมสาทร และธนบุรี ตามลําดับ
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7.2.3

ราคาค่ าเช่ าพืน้ ที่อ าคารสํานัก งาน

สําหรับราคาค่าเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงานให้ เช่าเฉลี่ยทุกเกรดในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่ อ นหน้ า ราคาค่าเช่ าต่อ ตารางเมตรเพิ่ ม ขึน้ ประมาณร้ อยละ 4 หรื อ ประมาณ 21 บาท/ตารางเมตร/เดื อ น มาอยู่ที่
ประมาณ 588 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยพื ้นที่สขุ มุ วิทที่เปิ ดตัวใหม่ มีราคาค่าเช่าเฉลี่ยสูงขึ ้นถึง 820 บาท/ตารางเมตร/
เดือน และถ้ ามองในแง่เกรดของอาคาร อาคารสํานักงานให้ เช่าเกรด A จะมีการปรับตัวของราคาค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นสูงถึง
ร้ อยละ 4 จากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อนหน้ า ทํ าให้ ราคาค่าเช่ าเฉลี่ยปิ ดที่ 622 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในขณะที่อาคาร
สํานักงานให้ เช่าเกรด B ปรับเพิม่ ขึ ้นประมาณร้ อยละ 3 โดยมีคา่ เช่าเฉลี่ยประมาณ 457 บาท/ตารางเมตร/เดือน
กรณีใช้ ที่ตั ้งของอาคารสํานักงานเป็ นเกณฑ์ ราคาค่าเช่าพื ้นที่สํานักงานในพื ้นที่เพลินจิต-ชิดลม จะมีค่าเช่าเฉลี่ย
สูงสุดที่ 847 บาท/ตารางเมตร/เดือน รองลงมาคือพื ้นที่สีลม-สาทร, สุขมุ วิท, พญาไท, พหลโยธิน และนนทบุรี โดยมีคา่ เช่า
เฉลีย่ 736, 686, 679, 553 และ 508 บาท/ตารางเมตร/เดือน ตามลําดับ
ที่ม า: รายงานประจําปี 2559 ของกองทุนรวม CPNRF และกองทุนรวม CPNCG
7.3

ภาพรวมของธุร กิจ การท่ อ งเที่ยวและโรงแรมของประเทศไทย

ประเทศไทยเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลจากประเทศ
ไทยมีความได้ เปรียบในการแข่งขันด้ านราคาห้ องพักและความคุ้มค่าเงิน (Value for money) ซึง่ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อน
บ้ านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ ว ไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้ น ๆ ในภูมิภาคนี ้ โดยประเทศจีนมีจํานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ ามาเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด นักท่องเที่ยวต่างชาติถือเป็ นกลุ่มที่มีความสําคัญด้ านรายได้ ของภาคการท่องเที่ยวไทย
โดยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 65 ขณะที่นกั ท่องเที่ยวคนไทยมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 35 เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีค่าใช้ จ่ายต่อหัวสูงและจํานวนวันพักที่ยาวกว่าของคนไทย โดยนักท่องเที่ยวจากเอเชีย (ประกอบด้ วยอาเซียน เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียใต้ ) ถือเป็ นตลาดนักท่องเที่ยวหลักของไทย โดยมีสดั ส่วนเกือบร้ อยละ 70 ในด้ านจํานวน และด้ าน
รายได้ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 60 รองลงมาเป็ นนักท่องเที่ยวจากยุโรป ซึ่งมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 20 ในด้ านจํานวน
และเกือบร้ อยละ 30 ในด้ านของรายได้
หากพิจารณานักท่องเที่ยวเป็ นรายประเทศพบว่าปั จจุบนั จีนเป็ นตลาดอันดับ 1 ของไทย ซึ่งจํานวนนักท่องเที่ยว
จีนที่มาเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มขึ ้นมากกว่า 4 เท่าในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1) จํานวนชนชั ้นกลางชาว
จีนที่เพิ่มขึ ้นอย่างมาก 2) การผ่อนคลายนโยบายควบคุมการเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศ (Outbound Tourism) ของ
รัฐบาลจีน ซึ่งปั จจุบนั ทางการจีนอนุญาตให้ คนจีนเดินทางไปต่างประเทศมากกว่า 140 ประเทศ และ 3) การเพิ่มขึ ้นของ
สายการบินต้ นทุนตํ่าและเที่ยวบินตรงระหว่างไทย-จีน ซึ่งเป็ นปั จจัยหนุนให้ ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ ้น อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่สําคัญอื่น ๆ ที่เดินทางมาไทย อาทิ มาเลเซีย ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้
เป็ นต้ น
ภาวะการท่องเที่ยวโดยทัว่ ไปไม่เพียงขึ ้นอยู่กบั ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยงั มีปัจจัยที่มีผลอย่างสําคัญต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน ราคานํ ้ามัน ปั จจัยการเมืองโลก
ที่อาจมีผลถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ปั ญหาการเมืองในประเทศที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ปั ญหาโรคระบาด ปั ญหาภัย
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พิบตั ิ เป็ นต้ น ซึง่ จากการศึกษาข้ อมูลการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยว
เอเชีย (โดยเฉพาะจีน) มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่อ่อนไหวต่อสถานการณ์ วิกฤตต่าง ๆ ซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยว
ยุโรปและอเมริ กาที่มกั อ่อนไหวต่อปั จจัยเศรษฐกิจ การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะกระจุกตัวใน
แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ เป็ น Tourist Destination ของชาวต่ า งชาติ ซึ่ง ในอดี ต การลงทุน ในธุร กิ จ โรงแรมมี ก ารกระจุก ตัวใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการเดินทางของประเทศไทย แต่ภายหลังจากไทยมีการพัฒนา
สนามบินนานาชาติขึ ้นในจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทําให้ มีการลงทุนขยายธุรกิจ
้ ้ ผลจากการขยายตัว
โรงแรมในเมืองท่องเที่ยวมากขึ ้น อาทิ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ เกาะสมุย (จ.สุราษฎร์ ธานี) ทังนี
ของการท่ อ งเที่ ย วส่ ง ผลให้ จํ านวนห้ องพัก ทั่วประเทศเพิ่ ม ขึน้ เกื อ บเท่ าตัว จากจํ านวน 277,273 ห้ อ ง ในปี 2543 เป็ น
550,627 ห้ อง ในปี 2557 ซึง่ มีทั ้งโรงแรมของนายทุนคนไทยและโรงแรมในเครื อต่างชาติ (International Hotel Chain)
ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับทิศทางการท่องเที่ยว ซึ่งรายได้ จากห้ องพักขึ ้นอยู่กบั
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ าพัก ระยะเวลาเข้ าพักและราคาห้ องพัก โดยรายได้ จากการขายห้ องพักถือเป็ นรายได้ หลักคิดเป็ น
สัดส่วนถึงร้ อยละ 50 – 60 ของรายได้ รวม ส่วนรายได้ จากค่าอาหารและเครื่ องดื่มคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 – 35 (ขึ ้นกับ
ขนาดของโรงแรม โดยโรงแรม 4-5 ดาว จะมีสดั ส่วนรายได้ จากส่วนนี ้มากกว่าขนาดเล็ก) และรายได้ อื่น ๆ ร้ อยละ 5 – 10
อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา ด้ ว ยอัต ราการขยายตัว ของจํ า นวนห้ องพัก ที่ สูง กว่า การเพิ่ ม ขึ น้ ของจํ า นวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ าพัก (Guest Arrivals at Accommodations) ทําให้ ยงั คงมีปัญหา Oversupply ของห้ องพักในบางพื ้นที่
ผนวกกับการเข้ าแข่งขันของสินค้ าทดแทนอย่างอพาร์ ตเมนต์และคอนโดมิเนียมที่เปิ ดให้ บริ การเช่าเป็ นรายวัน (แม้ จะเป็ น
การกระทําที่ผิดกฏหมาย แต่ก็ยงั ไม่มีความเข้ มงวดในการลงโทษ) ทําให้ อตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยของโรงแรมในประเทศไทย
ในแต่ละปี ไม่สงู นัก เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60 – 65 เทียบกับฮ่องกง (ร้ อยละ 80 – 85) และสิงคโปร์ (ร้ อยละ 80 – 90) อีกทั ้งยัง
ทําให้ มีการแข่งขันด้ านราคาสูงขึ ้น ซึง่ ส่งผลกระทบกับรายได้ และอัตราการทํากําไรของธุรกิจโรงแรม
7.3.1

สถานการณ์ ข องธุร กิจ ท่ อ งเที่ยวและโรงแรมไทยที่ผ่ านมา

ในช่วงวิกฤตซับไพร์ ม (ปี 2550-2552) ที่ฉุดเศรษฐกิจทัว่ โลก มีผลให้ การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมาไทยของ
นักท่องเที่ ยวต่างชาติชะลอตัวลงมาก และอัตราการเข้ าพักของธุรกิจโรงแรมไทยลดลงสู่ระดับตํ่าสุดที่ร้อยละ 49.2 (ปี
2552) อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 ภาคท่องเที่ยวไทยกลับมาขยายตัวดีอีกครัง้ หนึง่ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ แรงหนุนจากศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวในไทยและบริ การที่เป็ นเอกลักษณ์ รวมทังอานิ
้ สงส์จากการเพิ่มขึ ้นของเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินเช่าเหมา
ลํา โดยเฉพาะจากประเทศจีน
สถานการณ์ การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2559 โดยจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ ามาประเทศไทยมีจํานวนถึง 32.56 ล้ านคน คิดเป็ นการขยายตัวร้ อยละ 8.91 โดยนักท่องเทีี่ยวชาวจีนยังคง
เป็ นกลุ่มตลาดหลักของการท่องเที่ ยวไทย โดยคิดสัดส่วนเป็ นร้ อยละ 26.87 จากจํานวนนักท่องเที่ ยวต่างชาติทัง้ หมด
ทางด้ านจํ านวนนักท่ องเที่ ย วไทยขยายตัวร้ อยละ 6.49 เมื่ อ เปรี ย บเที ยบกับ ปี 2558 ส่วนหนึ่งเนื่ อ งจากการได้ รับ การ
สนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ มาตรการช้ อปช่วยชาติ การต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี และการเพิ่มจํานวนวันหยุด ส่งผล
ให้ ทั ้งปี 2559 ประเทศไทยมีรายได้ จากการท่องเที่ยวรวมกันทั ้งสิ ้น 2.51 ล้ านล้ านบาท สูงกว่าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาคาดการณ์ ไว้ ที่ 2.4 ล้ านล้ านบาท โดยขยายตัวร้ อยละ 11.09 โดยแบ่งเป็ นรายได้ จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
หรื อต่างชาติเที่ยวไทยจํานวน 1.64 ล้ านล้ านบาท และเป็ นรายได้ จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรื อ ไทยเที่ยวไทย
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จํานวน 0.87 ล้ านล้ านบาท จากรายได้ รวมของภาคการท่องเที่ยวในปี 2559 กว่า 2.51 ล้ านล้ านบาท ได้ สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่
เศรษฐกิจไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยภาคธุรกิจที่ได้ รับประโยชน์จากการ
ใช้ จ่ายซื ้อสินค้ าและบริ การของนักท่องเที่ยวมากที่สดุ อันดับแรก คือ ธุรกิจสถานพักแรม ประมาณ 580,000 ล้ านบาท
ภาพรวมธุรกิจโรงแรมทัว่ ประเทศในปี 2559 มีแนวโน้ มเติบโตลดลง สวนทางกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ ้น
อันเป็ นผลจากจํานวนอุปทานห้ องพักที่มีอยู่สงู ทัง้จากจํานวนธุรกิจโรงแรมในตลาดและธุรกิจบริ การที่พกั ประเภทอื่นที่เพิ่ม
มากขึ ้น อาทิ ห้ องพักรายวัน เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ โรงแรมที่ไม่ได้ จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีต้นทุนในการประกอบ
ธุรกิจที่ตํ่ากว่า จึงสามารถสามารถลดราคาการให้ บริการเพื่อแข่งขันได้ ส่งผลให้ เกิดภาวะการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ
ที่รุนแรงมากขึ ้น และนําไปสู่จํานวนรายได้ และอัตราการเข้ าพักของธุรกิจโรงแรมที่ลดลง โดยเฉพาะโรงแรม 3 - 4 ดาว และ
โรงแรมขนาดเล็กซึง่ มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่จํากัด
สําหรับในด้ านรายได้ จากการท่องเที่ยว ในปี 2559 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อให้ เกิดรายได้ จากการท่องเที่ยว
แก่ประเทศไทยรวมทัง้สิ ้น 1.64 ล้ านล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 12.40 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยนักท่องเที่ยวจีนยังคงมี
บทบาทสําคัญต่อการสร้ างรายได้ จากการท่องเที่ยว โดยสามารถสร้ างรายได้ สงู ถึง 439,287 ล้ านบาท ขยายตัวกว่าร้ อยละ
15.34 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2558 ในขณะที่ นัก ท่ องเที่ ย วภูมิ ภาคยุโรปสามารถสร้ างรายได้ สูงถึ ง 458,304 ล้ านบาท
ขยายตัวกว่าร้ อยละ 12.84 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็ นผลจากการเติบของรายได้ จากนักท่องเที่ยวยุโรปเกือบทุก
ประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยว CLMV ที่รายได้ ขยายตัวสูงถึงร้ อยละ 20.66 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 การขยายตัวของ
รายได้ จากนักท่อ งเที่ ยวต่างชาติ ของปี 2559 ตํ่ากว่าอัต ราการขยายตัวของรายได้ ในปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจาก
ค่าใช้ จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากปี ก่อนหน้ า มาจากค่าใช้ จ่ายที่มีสดั ส่วนสูงสุดคือค่าห้ องพักที่ไม่ได้ เพิ่มขึ ้น แต่
มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากความนิ ยมในระบบการจองที่พักออนไลน์ ที่เพิ่มมากขึน้ การแข่งขันทางด้ านราคาของธุรกิ จ
โรงแรม รวมทัง้ ธุรกิ จ ทัวร์ ศูนย์ เหรี ยญที่ ยังคงมีอ ยู่ในช่วงก่ อนใช้ ม าตรการอย่ างจริ งจังของภาครั ฐในช่ วงปลายปี และ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้ จ่ายอย่างประหยัดมากขึ ้น จากภาวะทางเศรษฐกิจ
ในปี 2559 การท่องเที่ยวภายในประเทศยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยมีจํานวนชาวไทยเที่ยวไทย รวม
ทัง้ สิ น้ 148,037,560 คน ขยายตัว ร้ อยละ 6.49 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2558 และก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ รวมทั ้งสิ ้น 869,510 ล้ านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.27 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ น
ผลมาจากการส่งเสริ มการท่องเที่ยวจากโครงการต่าง ๆ การได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ การท่องเที่ยวในประเทศ
มาหักลดหย่อนภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาในช่วงต้ นปี 15,000 บาท และในช่วงปลายปี อีก 15,000 บาท มาตรการช้ อปช่วย
ชาติ การต่ อ อายุม าตรการลดหย่ อ นภาษี และการเพิ่ ม วัน หยุด อย่างไรก็ ต าม อัต ราการขยายตัวของรายได้ จ ากการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของปี 2559 ตํ่ากว่าอัตราการขยายตัวของรายได้ ในปี 2558 ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากค่าใช้ จ่ายต่อ
หัวของนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากปี ก่อนหน้ า ซึง่ ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้ จ่ายที่มีสดั ส่วนสูงสุดคือค่าห้ องพักที่ไม่ได้ เพิ่มขึ ้น แต่มี
แนวโน้ มลดลง จากภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
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แนวโน้ ม ในอนาคต

คาดว่าจํานวนนักท่องเที่ ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงปี
2560 - 2561 ในขณะที่จํานวนนักท่องเที่ยวไทยจะเพิ่มขึ ้นไม่มากนัก ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งจะหนุนให้ อตั ราการเข้ า
พักในโรงแรมปรับสูงขึ ้นสูร่ ะดับร้ อยละ 63 – 65 โดยที่:
- จํานวนนักท่องเที่ยวจีนจะยังเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของภาคการท่องเที่ยวไทย ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจีน
จะยังคงหลัง่ ไหลเข้ ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้ มชะลอตัวลง จะส่งผลให้
จํานวนนักท่องเที่ ยวจี นที่ เดินทางระยะไกล (ใช้ จ่ายสูง) หันมาสนใจท่องเที่ ย วในภูมิภาคเดียวกัน มากขึน้
ขณะที่นักท่องเที่ยวยุโรปมีแนวโน้ มกระเตื ้องขึ ้นตามภาวะเศรษฐกิ จที่ค่อย ๆ ฟื ้นตัว ส่วนนักท่องเที่ยวจาก
อาเซียนมีแนวโน้ มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งมาจากการเปิ ดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
- นักท่องเที่ยวกลุม่ MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) จะมีการเติบโตที่ดี โดยใน
ปั จจุบนั ไทยเป็ น MICE Destination ที่สําคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย ทังนี
้ ้ โรงแรมที่รับนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE
จะสามารถเพิ่มรายได้ ทั ้งจากค่าห้ องพัก การเช่าห้ องประชุม รวมทั ้งรายได้ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มจากการ
จัดเลี ้ยง เนื่องจากนักท่องเที่ยว MICE จะมีคา่ ใช้ จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทัว่ ไป
- จํานวนนักท่องเที่ ย วไทยมี แนวโน้ มจะเพิ่ มขึน้ โดยได้ รับ อานิ ส งส์ จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ ยวจาก
ภาครัฐ ซึง่ รวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษี (ค่าที่พกั และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางท่องเที่ยว)
รวมทั ้งราคานํ ้ามันที่ยงั อยู่ในระดับตํ่า
- จํานวนห้ องพักจะมีการขยายตัวชะลอลง ซึง่ จะส่งผลให้ ปัญหาจํานวนห้ องพักล้ นในบางพื ้นที่คลี่คลายลงบ้ าง
โดยพิจารณาจากจํานวนการขอใบอนุญาตก่อสร้ างโรงแรมที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง 5-10 ปี ก่อนหน้ า โดย
ส่วนใหญ่ จะเป็ นการขยายโรงแรมระดับ 3-4 ดาวและ budget hotel ของผู้ป ระกอบการรายใหญ่ ในพื น้ ที่
ศูนย์กลางภูมิภาค แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ และเมืองชายแดนที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากการเปิ ด AEC ซึ่ง
เมื่อพิจารณากับจํานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มเติบโตดี น่าจะมีผลให้ อตั ราเข้ าพักปรับเพิ่มขึ ้น
- การเข้ ามาแข่งขัน ของสินค้ าทดแทนจะกดดันรายได้ ของผู้ป ระกอบการธุรกิ จ โรงแรม อาทิ อพาร์ ตเมนต์
เซอร์ วิส อพาร์ ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม ซึ่งยังคงเป็ นปั ญ หากดดันรายได้ ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก เนื่องจากต้ องใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้ า อย่างไรก็ตาม ความผัน
ผวนของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก รวมทั ้งปั ญหาการเมืองในประเทศที่อาจมีแนวโน้ มยืดเยื ้อ อาจ
เป็ นปั จจัยฉุดรั ง้ การเติ บ โตของภาคการท่ องเที่ ย วไทยให้ ไม่เป็ นตามคาด และมี ผ ลกระทบต่อเนื่ องถึง ผล
ประกอบการของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว
7.3.3

สถานการณ์ ข องอุต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย วและโรงแรมของเมือ งพัท ยาและแนวโน้ ม

พัท ยา หรื อ เมื อ งพัท ยา ซึ่ ง อยู่ ในเขตจัง หวัด ชลบุ รี จัด เป็ นเมื อ งท่ อ งเที่ ย วนานาชาติ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดับ โลก
โดยเฉพาะหาดทรายที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่ งทะเลจัดได้ วา่ มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย โดยพัทยาอยู่ห่าง
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จากกรุ งเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร และตั ้งอยู่บนฝั่ งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าว
ไทย พัทยาแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียนซึง่ ตั ้งอยู่ทางทิศใต้ และอยู่
หางจากตัวเมื องพัทยาประมาณ 4 กิโลเมตร และสามารถเดินทางไปยังทางใต้ ของระยอง เนื่องจากพัทยามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและจํานวนนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างประเทศที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น รัฐบาลจึงได้ จดั ตั ้งพัทยาให้ เป็ น
เขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งที่ตั ้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา ในปี 2519 และรัฐบาลประกาศใช้
พระราชบัญญัติเมืองพัทยาในปี 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) พัทยาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง
ตั ้งแต่อดีตจวบจนปั จจุบนั โดยพัทยามีแหล่งช้ อปปิ ง้ และเป็ นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงยามคํ่าคืนมากกว่า 300 แห่ง โรงแรม รี
สอร์ ท พร้ อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อีกทั ้งยังมีร้านอาหาร ภัตตาคาร และบาร์ นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมของกีฬา
ทั ้งทางนํ ้าและทางบก รวมทั ้งกิจกรรมสันทนาการต่าง เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส โรงยิม ฟิ สเนสที่มีอปุ กรณ์
ออกกําลังกายครบครันและมวยไทย พัทยาจึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ นักท่องเที่ยวได้ เลือกทํามากมายตลอดทังวั
้ นที่ทําให้
นักท่องเที่ยวให้ ความสนใจมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยากันมาก
ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาพรวมการท่องเที่ยวในพัทยามีแนวโน้ มฟื น้ ตัวมากขึ ้น จากจํานวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
ที่ฟื้นตัวจากจุดตํ่าสุดในปี 2558 รวมถึงตลาดใหม่ ๆ เช่น จีน อินเดีย ซึ่งมีแนวโน้ มเติบโตดีเช่นกัน ส่วนแนวโน้ มการเปิ ด
โรงแรมใหม่ในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้ า จะยังจํากัดเนื่องจากจํานวนห้ องพักยังอยู่ในระดับที่สงู อัตราการเข้ าพักโรงแรมในพัทยา
มี แนวโน้ มจะกลับ มาเติ บ โตดี แต่ ราคาค่ าห้ องพัก ยัง ทรงตัว และโอกาสขยายตัวของโรงแรมในพัทยายังจํ ากัด แม้ ว่า
นักท่องเที่ยวรัสเซียจะเริ่ มกลับเข้ ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยามากขึ ้น แต่กําลังซื ้อของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียยังไม่ฟืน้ ตัว
ชัดเจนนัก เนื่องจากทิศทางราคานํ ้ามันที่กลับมาเติบโตอย่างช้ า ๆ และอาจต้ องใช้ เวลาอีก 2-3 ปี ในการฟื น้ ตัวอย่างเต็มที่
ทั ้งในด้ านจํานวนและกําลังซื ้อ ทางด้ านแนวโน้ มราคาห้ องพักจะยังทรงตัว จากการแข่งขันของโรงแรมระดับกลาง-ล่างที่ยงั
รุ นแรง เนื่องจากฐานลูกค้ าในตลาดพัทยาส่วนใหญ่ เป็ นตลาดระดับล่าง ซึ่งเป็ นข้ อจํากัดในการเพิ่มราคาห้ องพัก อีกทัง้
จํานวนคอนโดมิเนียมปล่อยเช่ารายวันที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น จะยังกดดันโรงแรมอีกด้ านหนึง่
ตารางแสดงอัต ราการเข้ าพัก และจํานวนห้ อ งพัก ของโรงแรมในพัท ยา ปี 2555 – 2559
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
ที่ม า: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อัต ราการเข้ าพัก
70%
72%
70%
75%
76%

สําหรับอุปทานของโรงแรมในเมืองพัทยา ทางด้ านจํานวนห้ องพักจดทะเบียนที่คาดว่าจะสร้ างเสร็ จแบ่งตามเกรด
สําหรับปี 2560 มีทั ้งสิ ้น 700 ห้ อง โดยแบ่งเป็ นโรงแรม 4 ดาวประมาณ 460 ห้ อง และโรงแรม 3 ดาวประมาณ 240 ห้ อง
สําหรับปี 2561 คาดว่าจะมีทั ้งสิ ้น 300 ห้ อง โดยทั ้งหมดเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว

ส่วนที่ 2 หน้ า 7 - 11

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
8.

โครงสร้ างผู้ถ ือ หน่ ว ยทรั ส ต์

โครงสร้ างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 และโครงสร้ างผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ CPNREIT หลังการแปลงสภาพจากกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นดังนี ้

ลําดับ

ผู้ถ อื หน่ วย

กองทุน รวม CPNRF

กองทรัส ต์ CPNREIT

(ก่ อ นการแปลงสภาพ)

(หลังการแปลงสภาพ)

จํานวนหน่ ว ย
1.

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

2.

ร้ อ ยละ

จํานวนหน่ ว ย

ร้ อ ยละ

590,521,686

26.69

590,521,686

26.69

ธนาคารออมสิน

68,004,833

3.07

68,004,833

3.07

3.

MRS.ARUNEE CHAN

55,645,800

2.52

55,645,800

2.52

4.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

42,170,010

1.91

42,170,010

1.91

5.

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

37,367,952

1.69

37,367,952

1.69

6.

GIC PRIVATE LIMITED

37,304,437

1.69

37,304,437

1.69

7.

บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

34,200,020

1.55

34,200,020

1.55

8.

บริ ษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

33,491,100

1.51

33,491,100

1.51

9.

HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL
TST SVS (IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL
UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE
ASIAN EQU

33,261,756

1.50

33,261,756

1.50

10.

กองทุนเปิ ดทหารไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้ อินคัม พลัส

28,308,100

1.28

28,308,100

1.28

11.

AIA TH-EQ3-P

27,420,802

1.24

27,420,802

1.24

12.

CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE
LTD-S.A PBG CLIENTS SG

25,600,000

1.16

25,600,000

1.16

13.

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC

24,337,158

1.10

24,337,158

1.10

14.

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ ตี ้เวลท์ ฟั นด์

23,211,601

1.05

23,211,601

1.05

15.

กองทุนเปิ ดเค พร็อพเพอร์ ตี ้ เซคเตอร์

22,683,300

1.03

22,683,300

1.03

16.

กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ ตี ้ ดิวิเดนด์ ฟั นด์

18,852,107

0.85

18,852,107

0.85

17.

บริ ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

18,316,100

0.83

18,316,100

0.83

ส่วนที่ 2 หน้ า 8 - 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ลําดับ

ผู้ถ อื หน่ วย

กองทุน รวม CPNRF

กองทรัส ต์ CPNREIT

(ก่ อ นการแปลงสภาพ)

(หลังการแปลงสภาพ)

จํานวนหน่ ว ย

ร้ อ ยละ

จํานวนหน่ ว ย

ร้ อ ยละ

18.

บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)

18,000,000

0.81

18,000,000

0.81

19.

HSBC BANK PLC-SCHRODER ORIENTAL
INCOME FUND LIMITED

17,597,209

0.80

17,597,209

0.80

20.

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)
LIMITED

17,495,735

0.79

17,495,735

0.79

21

CIMB-Principal Property Income Fund

15,665,775

0.71

15,665,775

0.71

22.

กองทุนเปิ ด แอล เอช พร็ อพเพอร์ ตี ้ พลัส I

15,193,600

0.69

15,193,600

0.69

23.

บริ ษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

14,803,697

0.67

14,803,697

0.67

24.

กองทุนเปิ ดวรรณ พร็ อพเพอร์ ตี ้ พลัส ฟั นด์

14,008,138

0.63

14,008,138

0.63

25.

มหาวิทยาลัยมหิดล

12,871,976

0.58

12,871,976

0.58

26.

ผู้ถือหน่วยอื่นๆของกองทุนรวม 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:

โครงสร้ างผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ CPNREIT ตามที่แสดงไว้ ข้างต้ น จัดทําขึ ้นโดยใช้ อตั ราการแปลงสภาพ (conversion ratio)
ที่ 1:1 โดยในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ มีการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม แต่
อย่างใด แต่ใช้ เงินกู้จากสถาบันการเงินทังจํ
้ านวน

ส่วนที่ 2 หน้ า 8 - 2
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9.

กระบวนการแปลงสภาพและการดําเนิน งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT

9.1

เหตุผ ลในการแปลงสภาพกองทุน รวมเป็ นกองทรั ส ต์

บริ ษัทจัดการและ CPN ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม CPNRF ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF โดยรวม จึงมีความประสงค์ที่จะแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์
CPNREIT และลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 เนื่องจากกองทุนรวม CPNRF ไม่สามารถดําเนินการ
เพิ่มเงินทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมได้ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ที่ สน. 25/2552 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารจัด ตัง้ และจัด การกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง
กําหนดให้ ต้องดําเนินการยื่นคําขอความเห็นชอบเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มเติม ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบกับการที่สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ซึ่ง
จะได้ รั บ ยกเว้ นภาษี เงิ น ได้ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ข องกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง จะได้ รั บ การยกเว้ น
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ รวมทัง้ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์อนั เนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ จะ
สิ ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการนี ้ ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ ได้ เสนอแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
และการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ต่อบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ กองทรัสต์ CPNREIT สามารถขยายการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคณ
ุ ภาพ อันจะเป็ นการสานต่อนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ทั ้งนี ้ ซีพีเอ็น รี ท แมเนจ
เมนท์อยู่ระหว่างการยื่นคําขอความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยจะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
เมื่อมีการก่อตังกองทรั
้
สต์ CPNREIT แล้ ว
9.2

แผนการแปลงสภาพกองทุน รวม

ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT นัน้ กองทรัสต์ CPNREIT จะก่อตังขึ
้ ้น
ด้ วยผลของสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั ้งทรัสต์ได้ ก่อสิทธิและหน้ าที่ในทางทรัพย์สินให้ แก่ทรัสตี ด้ วยการเข้ า
ทําสัญญาที่มีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตั ้งทรัสต์จะดําเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม CPNRF ที่แปลงสภาพ โดย
แลกกับ การที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะจํ าหน่ ายหน่ ว ยทรัส ต์ ที่ อ อกใหม่ ให้ แ ก่ ก องทุนรวม CPNRF และเมื่ อ กองทรั ส ต์
CPNREIT ได้ ก่ อ ตัง้ ขึ น้ แล้ ว กองทรั ส ต์ CPNREIT จะรั บ โอนทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม CPNRF ซึ่ ง รวมถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ และสังหาริ มทรัพย์ ที่ใช้ ในการประกอบกิจการของทรัพย์ สินที่อยู่ภายใต้ กองทุนรวม CPNRF (อันได้ แก่
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต)
หลังจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวม
CPNRF และชําระบัญชี โดยในขั ้นตอนการชําระบัญชี ผู้ชําระบัญชีจะแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่กองทุน
รวม CPNRF ได้ มาจากการแปลงสภาพ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่กําหนด
สิทธิในการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
ส่วนที่ 2 หน้ า 9 - 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
นอกจากนี ้ ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ต้องดําเนินการเพื่อให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่ออกและเสนอขายให้ แก่
กองทุนรวม CPNRF เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะดําเนินการดังกล่าวให้
แล้ วเสร็จภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
9.3

แผนการลงทุน ในทรั พ ย์ ส นิ เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 1

เพื่อประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วย ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ได้ เสนอแผนการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
1 ซึ่งผู้ก่อตั ้งทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในช่วงเวลาเดียวกับหรื อหลังจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT โดยใช้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั ้งจํานวน
9.4

กระบวนการแปลงสภาพ การเลิก กองทุน รวม การชําระบัญ ชี และการลงทุน ในทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุน
เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1 (Conversion Timeline)

ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์มีความประสงค์ ที่จะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และ
ลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวขึ ้นอยู่กับปั จจัย
หลายประการ ทําให้ ผ้ กู ่อตังทรั
้ สต์อาจพิจารณาดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ให้
เสร็ จสิน้ ภายในปี พ.ศ. 2560 ก่อน เพื่อให้ กองทุนรวม CPNRF และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ที่จะต้ องมีการดําเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ วจึงจะพิจารณาดําเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 1 ในภายหลัง
ทั ้งนี ้ ภายหลังจากที่ผ้ กู ่อตั ้งทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อการ
แปลงสภาพแล้ ว บริ ษั ท จัด การ ผู้ก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ แ ละผู้ชํ าระบัญ ชี จะดํ า เนิ น การแปลงสภาพกองทุน รวม CPNRF เป็ น
กองทรั สต์ CPNREIT และลงทุน ในทรัพ ย์ สินที่ จะลงทุน เพิ่ มเติมครั ง้ ที่ 1 โดยมี ขัน้ ตอนการดําเนิ นการและระยะเวลาที่
เกี่ยวข้ องดังนี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 9 - 2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ลําดับ

ขัน้ ตอนการแปลงสภาพ การเลิก กองทุน รวม CPNRF
การชําระบัญชีแ ละการลงทุน ในทรัพ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1

ระยะเวลาการดําเนิน การโดยประมาณ

1.

ผู้ก่อตังทรั
้ สต์จะยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแปลงสภาพที่ แบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี ้ชวนเพื่อการแปลงสภาพจะมีผลใช้ บงั คับเมื่อ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ครั ง้ หลั ง สุ ด ต่ อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และนํ า เอกสารนั น้ เข้ าสู่ ร ะบบ พ้ นระยะเวลา 14 วันนับแต่วนั ที่ทางสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับแบบแสดงรายการข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี ้ชวนที่แก้ ไขเพิ่มเติมครัง้ หลังสุด

2.

บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยทราบวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อ ล่ ว งหน้ าไม่ น้ อยกว่า 14 วัน ก่ อ นวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นพัก การโอนหน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ
กําหนดสิทธิ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับ หน่วยทรัสต์ของ กําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์ CPNREIT (Book Closing Date for Swap)

3.

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะขึ ้นเครื่ องหมาย XO-Swap (ซึ่งหมายความว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะ 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกําหนดสิทธิในการ
ไม่ได้ สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นหน่วยทรัสต์ (Swap))
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์

4.

บริ ษัทจัดการจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญัติ หลังจากวันที่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วย อย่างน้ อย 14 วัน
ลงทุน (Book Closing for Swap)

5.

บริ ษัทจัดการจะขอให้ ตลาดหลักทรัพย์ หยุดพักการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ล่วงหน้ า 3 วันทํ าการก่ อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนทะเบี ยนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อ
CPNRF (ขอ SP)
กําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์

6.

ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (ขึ ้น SP)

7.

ผู้ก่อตั ้งทรัสต์ดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ด้ วย โดยไม่ชกั ช้ า โดยผู้ก่อตั ้งทรัสต์คาดว่าจะดําเนินการแปลงสภาพภายในเดือนธันวาคม
การก่อสิทธิและหน้ าที่ในทางทรัพย์สินของกองทุนรวม CPNRF ให้ แก่ทรัสตี
2560

ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
CPNRF และรับหน่วยทรั สต์ ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้ า 9 - 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ลําดับ

ขัน้ ตอนการแปลงสภาพ การเลิก กองทุน รวม CPNRF
การชําระบัญชีแ ละการลงทุน ในทรัพ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1

ระยะเวลาการดําเนิน การโดยประมาณ

8.

บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเลิกกองทุนรวม CPNRF ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ก่ อ นการเลิ ก กองทุน รวม CPNRF เป็ น
ของกองทุนรวม CPNRF ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต.
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ

9.

ผู้ก่อ ตัง้ ทรั ส ต์ จ ะขายหน่ วยทรั ส ต์ เพื่ อ การแปลงสภาพให้ แก่ ก องทุนรวม CPNRF โดย
บริ ษั ท จั ด การจะโอนทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม CPNRF ไปยั ง กองทรั ส ต์
CPNREIT เพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต์
CPNREIT
ทัง้ นี ้ ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ ต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อการแปลงสภาพให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6
เดือนนับแต่วนั ที่สํานักงาน ก.ล.ต. แจ้ งผลการอนุญ าตให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการ
แปลงสภาพ

10.

บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CPNRF

11.

ผู้ชําระบัญ ชี จะแบ่งหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่มีชื่อ
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่กําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับ
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ชําระบัญชีจะจัดส่งเอกสารดังนี ้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

-

ภายในวันทําการถัดจากวันที่มีการโอน
ทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม
CPNRF ไปยังกองทรัสต์ CPNREIT

(1) เอกสารที่แสดงถึงจํานวนหน่วยทรัสต์ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับ
(2) หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ หรื อเอกสารซึง่ มีข้อมูล
ที่มีสาระตรงตามสรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet) ที่ปรากฏในส่วนที่ 1
ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ส่วนที่ 2 หน้ า 9 - 4

โดยไม่ชกั ช้ า

ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการแปลงสภาพ
(บริษัทฯ จะดําเนินการให้ แล้ วเสร็จ
ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ลําดับ

ขัน้ ตอนการแปลงสภาพ การเลิก กองทุน รวม CPNRF
การชําระบัญชีแ ละการลงทุน ในทรัพ ย์ ส นิ ที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ครั ง้ ที่ 1

ระยะเวลาการดําเนิน การโดยประมาณ

12.

ผู้ชําระบัญชี และ/หรื อ บริ ษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-

13.

ผู้ก่อตังทรั
้ สต์จะดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต์ CPNREIT
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-

14.

ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการชําระบัญชีที่นอกเหนือจากข้ อ 11. ให้ แล้ วเสร็จ

15.

ผู้ชําระบัญ ชีจะยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพร้ อมทัง้ จัดส่งรายงาน และผลการ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ชําระบัญชีแล้ วเสร็จ
ชําระบัญชีตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ:

ภายใน 90 วันนับแต่วนั เลิกกองทุนรวม CPNRF เว้ นแต่ได้ รับ ผ่อนผันจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควร

เป็ นระยะเวลาประมาณที่บริ ษัทจัดการและผู้ก่อตังทรั
้ สต์ได้ คาดการณ์ ไว้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพ ของสํานักงาน ก.ล.ต. และอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ และ/หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

ทั ้งนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ภายหลังจากวันที่กองทรัสต์ CPNREIT รับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม CPNRF ซึ่งไม่ว่าการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 จะเกิดขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรื อหลังการแปลงสภาพ (ทั ้งนี ้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติอนุมตั ิการ
ลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1) แล้ วก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดําเนินการและขั ้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์
CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 9 - 5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
9.5

สรุ ป สาระสําคัญของสัญญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์

คู่ส ัญญา

1. บริ ษัท ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้ก่อตังทรั
้ สต์และผู้จดั การกองทรัสต์
2. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในฐานะทรัสตี

ลัก ษณะของกองทรั ส ต์
และกลไกการบริ ห าร

1. ทรัสต์ เพื่ อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail
Growth Leasehold REIT หรื อ CPNREIT) เป็ นทรัสต์เพื่ อการลงทุนในสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่ าอ สั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ CPN รี เท ล โก รท (CPN Retail Growth Leasehold
Property Fund หรื อ CPNRF) และก่อตังขึ
้ ้นด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ทั ้งนี ้ การ
ก่อตังกองทรั
้
สต์มีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ก่อตังทรั
้ สต์ได้ ก่อสิทธิและหน้ าที่ในทางทรัพย์สิน
้ สต์จะดําเนินการเพื่อให้
ให้ แก่ทรัสตีด้วยการเข้ าทําสัญญาที่มีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตังทรั
กองทรัสต์ได้ มาซึ่งทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่แปลงสภาพ
โดยแลกกับการที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะได้ รับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
ของกองทรัสต์
2. กองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อและอํานาจการ
จัดการของทรัสตี
3. การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้ รับมอบหมาย
จากทรัสตีซึ่งได้ รับการแต่งตัง้ ตามสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ของทรัสตีและ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ในการนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
หลักที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรั
้ สต์และตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ทัง้ นี ้ การจัดการลงทุนในทรัพย์ สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลักจะดําเนินการ
โดยทรั ส ตี โดยจะเป็ นไปตามที่ ร ะบุ ไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ แ ละสัญ ญาอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้ อง
4. ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นผู้ที่มีวิชาชีพซึง่ ได้ รับความ
ไว้ วางใจ ด้ วยความระมั ด ระวัง ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุ ด ของผู้ ถื อ
หน่วยทรั สต์ โดยรวม และเป็ นไปตามสัญ ญาก่ อตัง้ ทรั สต์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์ในการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อมติที่ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์
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ชื่อ อายุ ประเภท

วัต ถุป ระสงค์ ข อง
กองทรัส ต์

ชื่อกองทรัสต์
(ภาษาไทย)

: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ชื่อกองทรัสต์
(ภาษาอังกฤษ)

: CPN Retail Growth Leasehold REIT

ชื่อย่อ

: CPNREIT

อายุ

: ไม่มีกําหนดอายุ

ประเภท

: ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซื ้อ และ/หรื อเช่า และ/หรื อ เช่า
ช่ ว ง และ/หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลัก โดยจะนํ า
ทรัพย์สินหลักไปจัดหาประโยชน์ในรู ปของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อรายได้ อื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรื อ
จํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ เพื่ อ มุ่ ง ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ และผลตอบแทนแก่ ก องทรั ส ต์ เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทังกองทรั
้
สต์มีจดุ มุ่งหมายที่จะ
ลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ ของกองทรัสต์ รวมถึง
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรื อหลักทรัพย์อื่น และ/หรื อการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี ้ กองทรัสต์ยงั ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ที่สําคัญไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์
1.1 กองทรัสต์ จดั ตั ้งขึ ้นตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกใหม่ เพื่ อ แลกกั บ ทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ และนํ าหน่ วยทรั สต์ ที่ ออกใหม่ดัง กล่ าวเข้ าจดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ ที่ออกใหม่ ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ จะดําเนิ นการ
ตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว้ ในกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหลังจากที่
กองทรัสต์ได้ ก่อตั ้งขึ ้นอย่างสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ ว ผู้ก่อตั ้งทรัสต์จะเข้ า
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งจะดําเนินการยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 15 วันทํา
การนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
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2. เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาระดมทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้
ที่ 1 โดยการกู้ ยื ม เงิ น ซึ่ ง เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการระดมทุ น ดั ง กล่ า วจะโอนเข้ าบั ญ ชี
กองทรัสต์ ซึ่งอยู่ในนามของทรัสตีเพื่ อเก็บรักษาไว้ และนํ าไปลงทุนในทรัพย์ สินที่ จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ระบุเพิ่มเติมในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
3. เพื่ อ ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น หลัก ในอนาคตภายหลัง การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1
3.1 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ อ าจพิ จ ารณ าระดมทุ น โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ และ/หรื อโดยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการออกและเสนอขาย
ตราสารที่มีความหมายหรื อเนือ้ หาสาระที่แท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน
ซึ่งเงินที่ได้ รับจากการระดมทุนดังกล่าวจะโอนเข้ าบัญชีของกองทรัสต์ซึ่งอยู่ใน
นามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไว้ และจะนําไปลงทุนในทรัพย์ สินหลักในอนาคต
ทัง้ นี ้ ในกรณี ของการออกและเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ ที่ออกใหม่ นัน้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะนําหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ดงั กล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรื อการออกและเสนอขายตรา
สารที่ มี ค วามหมายหรื อ เนื อ้ หาสาระที่ แ ท้ จริ ง เข้ า ลัก ษณะเป็ น การกู้ ยื ม เงิ น
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้
ในกฎหมายหลักทรัพย์ และตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารดังกล่าว (ถ้ ามี)
ในแต่ละครัง้ อนึง่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์
เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน
45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
วั น ที่ ก่ อ ตั ้ ง ก อ ง ท รั ส ต์ การก่อตั ้งกองทรั สต์ มีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้ก่อตัง้ ทรัสต์ ได้ ก่อสิทธิ และหน้ าที่ในทางทรัพย์ สิน
และสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ ม ี ให้ แก่ ท รั ส ตี ด้ วยการเข้ า ทํ า สัญ ญาที่ มี ข้ อผู ก พั น ว่ า ผู้ก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ จ ะดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้
ผลสมบูร ณ์
กองทรัสต์ ได้ มาซึ่งทรัพย์ สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ที่แปลงสภาพ โดย
แลกกับ การที่ ก องทุน รวมอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ดังกล่า วจะได้ รับ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกใหม่ ข อง
กองทรัสต์
ผู้ถ อื หน่ ว ยทรั ส ต์

1. การเป็ น ผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ มิ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด นิ ติ สัม พัน ธ์ ในลัก ษณะของตัวการตัว แทน
ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กับทรัสตี และมิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของการ
เป็ นหุ้นส่วนหรือลักษณะอื่น ๆ ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน
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2. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี ้ให้ แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเจ้ าหนี ้ของ
กองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และเจ้ าหนี ้ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนี ้
ได้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านัน้
3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรี ยกให้ กองทรัสต์ชําระประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงิน
กําไรหลังหักค่าสํารองต่าง ๆ และสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุน
ของกองทรัสต์ที่ปรับปรุ งด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้ ในกรณี
ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิ ในการรับประโยชน์ตอบแทนหรื อรับคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนั ้น ๆ
ด้ วย
4. ไม่วา่ ในกรณีใด มิให้ ตคี วามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ไปในทางที่ก่อให้ เกิดผลขัดหรื อแย้ งกับ
ข้ อกําหนดในข้ อ 1 ข้ อ 2 และข้ อ 3 ข้ างต้ น
5. การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องให้ โอนทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
โดยผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ อ าจมี สิ ท ธิ ติ ด ตามเอาทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ คื น จาก
บุคคลภายนอกได้ หากทรัสตี และ/หรื อผู้จดั การกองทรัสต์จดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไป
ตามที่กําหนดในสัญ ญาก่อตั ้งทรัสต์ หรื อตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ อันเป็ นผลให้ ทรัพย์ สิน
ของกองทรั ส ต์ ถูก จํ า หน่ ายจ่ า ยโอนไปยัง บุ ค คลภายนอก ทัง้ นี ้ ตามหลัก เกณฑ์ ที่
พ.ร.บ. ทรัสต์ กําหนด
6. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้ รับเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรื อทรัพย์สินอื่น ๆ ในการ
คืนทุนเมื่ อเลิกกองทรั สต์ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์
โดยทรัสตีหรื อผู้ทําหน้ าที่แทนทรัสตี หรื อผู้ที่รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อผู้ทําหน้ าที่
แทนทรัสตี (แล้ วแต่กรณี ) จะดําเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรื อ
ทรัพย์ สินอื่น ๆ ในการคืนทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เมื่อเลิกกองทรัสต์ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าใน
กรณี ใด ๆ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีสิทธิ เรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของ
กองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้ วยส่วนเกินหรือส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์
7. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อมีการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อ 5 ของสัญญา
8. ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ ตามกฎหมาย และดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ทรัสตี และ/หรือนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด
9. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทั ้งนี ้จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้
กําหนดไว้ ในสัญญา
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10. ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญา
11. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์หรื อทรัสตีในการชําระเงินอื่นใด
เพิ่มเติมให้ แก่กองทรัสต์ หลังจากที่ได้ ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสําหรับหน่วยทรัสต์ที่ถือนั ้น
การลงทุน ของกองทรั ส ต์ การลงทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 และ
แ ละน โยบ ายการ ลงทุ น ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม รวมทังตามที
้
่กําหนดในสัญญาก่อตัง้
ของกองทรั ส ต์
ทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะมุ่งเน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมทั ้งสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยเฉพาะอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
ศูน ย์ ก ารค้ า รวมทัง้ การลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องหรื อ
ส่งเสริ มประโยชน์ กับอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า อาทิ ทรัพย์สินเพื่อการพาณิ ชย์
อาคารสํานักงาน โรงแรม และเซอร์ วิสอะพาร์ ตเมนต์ เป็ นต้ น เพื่อเป็ นทรัพย์ สินหลักของ
กองทรัสต์ โดยการซื ้อ และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วง และ/หรื อรับโอนสิทธิ การเช่า และ/
หรื อสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และโดยมุ่งเน้ นการจัดหาผลประโยชน์ในรู ปของรายได้
ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร หรื อ รายได้ อื่ น ใดในทํ า นองเดี ย วกั น ตลอดจนทํ า การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรื อจําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้ เกิด
รายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ อย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว อีกทั ้งกองทรัสต์มีจดุ มุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของฐานรายได้ ของกองทรัสต์ และเป็ นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์หลายแห่งในทําเลที่แตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรื อ
หลักทรัพย์อื่น และ/หรื อการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ก าร ได้ ม าซึ่ งท รั พ ย์ สิ น กองทรัสต์จะมีการลงทุนโดยทางตรงและโดยทางอ้ อม โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
หลัก และอุป กรณ์ (ถ้ ามี)
1. การลงทุนโดยทางตรง ซึ่งเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
1.1 กองทรั ส ต์ จ ะลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ ได้ มาซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครอง ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ เป็ น การได้ มาซึ่งสิทธิ ครอบครองต้ อ งเป็ นกรณี ใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.1.1 เป็ นการได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ที่มีการออก น .ส.3 ก.
1.1.2 เป็ น การได้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ ก ารเช่ า แล ะ/ห รื อสิ ท ธิ ก ารเช่ าช่ วงใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารออกตราสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ง ในกรณี ที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิ
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การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วง ผู้จดั การกองทรัสต์
จะต้ อ งจัด ให้ มี ม าตรการป้ อ งกัน ความเสี่ ย งหรื อ การเยี ย วยาความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับ
ตามสิทธิในสัญญาเช่า
1.2 อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ มาต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใด ๆ
เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์
อักษรว่า การอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรื อการมีข้อพิพาทนั ้นไม่กระทบ
ต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงื่อนไข
การได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั ้ งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
1.3 การทําสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรือข้ อผูกพันใด
ๆ ที่อาจมีผลให้ กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม
ขณ ะที่ มี ก ารจํ า หน่ า ย เช่ น ข้ อตกลงที่ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ คู่ สั ญ ญ าในการซื อ้
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ ได้ ก่ อ นบุ ค คลอื่ น โดยมี ก ารกํ า หนดราคาไว้
แน่นอนล่วงหน้ า หรื อ อาจมีผลให้ กองทรัสต์มีหน้ าที่มากกว่าหน้ าที่ปกติที่ผ้ เู ช่า
พึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลง เป็ นต้ น
1.4 อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ มาต้ องพร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าหน่ วยทรัสต์ที่ขออนุญ าตเสนอขายรวมทัง้
จํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ ามี)
ทั ้งนี ้ กองทรัสต์อาจลงทุน ในโครงการที่ย งั ก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่า
ของเงินลงทุนที่ จะทําให้ ได้ มาและใช้ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ให้ แล้ วเสร็ จเพื่อ
นํ า ไปจั ด หาประโยชน์ ต้ องไม่ เกิ น ร้ อยละ 10 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของ
กองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงินทุน
หมุน เวีย นเพีย งพอเพื่อ การพัฒ นาดัง กล่าว โดยไม่ก ระทบกับ ความอยู่ร อด
ของกองทรัสต์ด้วย
1.5 ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องดํ าเนิ นการให้ มีก ารประเมิ น มูลค่า อสังหาริ มทรั พย์ ที่
ประสงค์จะลงทุน โดยจะต้ องเป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพื่อวัตถุป ระสงค์ สาธารณะในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคําขออนุญ าตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้ อย 2 รายที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
และที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทําคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ถ้ า
มี ) พิ จ ารณาว่ า มี ค วามเหมาะสมและสามารถประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ให้
สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งได้ อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
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1.5.1 ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต.
1.5.2 ในกรณีที่อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอาจเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรื อ
หน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลของประเทศอัน เป็ น ที่ ตัง้ ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
กํ าหนดให้ สามารถทําหน้ าที่ป ระเมิ นมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ นัน้ ๆ ได้
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไม่ ปรากฏบัญ ชี รายชื่ อดังกล่าว ผู้ที่ทําหน้ าที่ ป ระเมิ น
มูลค่าทรัพย์สินต้ องเข้ าลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ง
มีผลงานเป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นที่ตั ้ง
ของอสังหาริ มทรัพย์นนั ้

(ข)

เป็ นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นสากล

(ค)

เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครื อข่ายกว้ างขวางในระดับ
สากล (International Firm)

ทั ้งนี ้ หลักเกณฑ์ในข้ อ 1.5 นี ้ไม่ใช้ กบั กรณีที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่รับโอนมา
จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่แปลงสภาพ และอสังหาริ มทรัพย์นั ้นได้ ผ่าน
การประเมิน มูล ค่า โดยชอบตามหลัก เกณฑ์ที ่กํ า หนดในประกาศที ่ ทจ.
34/2559 แล้ วด้ วย
้ ้
1.6 อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ มาต้ องมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 บาท ทังนี
ในกรณี ที่ จํ า นวนเงิ น ที่ จ ะได้ จ ากการระดมทุ น ผ่ า นการออกและเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ น้ อยกว่ า มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทุ น ผู้ จัด การ
กองทรั ส ต์ ต้ องแสดงได้ ว่ า มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น อื่ น เพี ย งพอที่ จ ะทํ า ให้ ได้ มาซึ่ ง
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
นอกจากนี ้ ในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ดงั กล่าว กองทรัสต์จะดําเนินการ
ตามวิธีการที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
2. การลงทุนโดยทางอ้ อม ซึ่งเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ผ่านการถือ
หุ้น ในบริ ษัท ที่จ ัด ตั ้งขึ ้นโดยมีว ตั ถุป ระสงค์เพื่อ ดํา เนิน การในลัก ษณะเดีย วกัน กับ
กองทรัส ต์ต ามประกาศที ่ ทจ. 49/2555 โดยการลงทุน ดัง กล่า วเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดงั ต่อไปนี ้
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2.1 กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนหุ้น
ที่จํา หน่ายได้ แล้ ว ทั ้งหมด และไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 99 ของจํานวนสิท ธิ อ อก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนั ้น
2.2 กองทรัสต์อาจให้ ก้ ูยืมเงินแก่บริ ษัทตามข้ อ 2.1 ผ่านการถือตราสารหนี ้ หรื อ
การเข้ าทําสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ก้ ูยืมเงิน โดยให้ ถือว่าการให้ บริ ษัท
ดังกล่าวกู้ยืมเงินเป็ นการลงทุนในทรั พย์สินหลักโดยทางอ้ อมด้ วย
2.3 ต้ องมีการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้ อม ทั ้ง
ในชั ้นของกองทรัสต์และในชัน้ ของบริ ษัทที่กองทรัสต์ เป็ นผู้ถือหุ้น ดังนี ้
2.3.1 การประเมิน มูล ค่า ในชัน้ ของกองทรัส ต์ ให้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์
ตามที ่กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ 1.5 ข้ า งต้ น โดยให้ คํ า นึง ภาระภาษี ข อง
บริ ษัท ที่ก องทรัส ต์เป็ น ผู้ถือ หุ้น และปั จ จัย อื่น ที่อ าจมีผ ลกระทบต่อ
ราคาอสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ ลงทุนโดยทางอ้ อมด้ วย
2.3.2 การประเมิน มูล ค่า ในชั น้ ของบริ ษ ัท ที ่ก องทรัส ต์เ ป็ น ผู้ ถ ือ หุ้ น ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 1.5 ข้ างต้ น
2.3.3 มีการประเมินมูล ค่าทรัพย์สินอื่น ที่บริ ษัทที่ก องทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นได้
ลงทุนไว้ ตามหลักเกณฑ์ ดงั นี ้
(ก)

ใช้ ม ลู ค่ายุติธ รรมตามหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การกําหนดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
โดยอนุโลม

(ข)

ในกรณีที ่ห ลัก เกณฑ์ต าม (ก) ไม่ร องรับ การกํ า หนดมูล ค่า
ยุต ิธ รรมของทรัพ ย์ส ิน ใด ให้ ใ ช้ ม ลู ค่า ที ่เ ป็ น ไปตามหลัก
วิชาการอันเป็ นที่ยอมรั บหรื อมาตรฐานสากล

2.3.4 ในกรณีที่กองทรัส ต์มีก ารลงทุน ในตราสารหนี ้หรื อ สัญ ญาที่ถือ เป็ น
การลงทุน โดยทางอ้ อ ม ต้ อ งมีก ารประเมิน มูล ค่า ตราสารหรื อ
สัญญาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ ในข้ อนี ้ด้ วย
2.3.5 ผู้จัดการกองทรัสต์แสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อ กลไกที่จะทําให้ ทรัสตี
และผู้จ ัดการกองทรัส ต์สามารถดูแ ลและควบคุม ให้ บริ ษัท ดังกล่า ว
ดํ า เนิน การให้ เ ป็ น ไปในทํ า นองเดีย วกับ หลัก เกณฑ์ที ่กํ า หนดไว้
สําหรับ กองทรัสต์ที่มีก ารลงทุน ในทรัพ ย์ สิน หลักโดยตรง เว้ น แต่ใ น
กรณีของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงินตามที่กําหนดไว้
ในสัญญา จะพิจารณาเฉพาะในชัน้ ของกองทรั สต์ก็ได้
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3. กองทรัสต์อาจได้ มาซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินหลัก โดยการลงทุนในทรัพย์สิน
อื่นที่กองทรัสต์สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในสัญญา
4. กองทรั ส ต์ ต้ อ งไม่ เข้ า ทํ าสัญ ญาการลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น หลัก กับ บุค คลที่ มี ลัก ษณะ
ดัง ต่ อ ไปนี ้ หากบุ ค คลนัน้ เองหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ บุ ค คลดัง กล่ า วควบคุม ได้ จ ะมี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ เว้ นแต่บุคคลดังกล่าวเป็ นบริ ษัทที่มีห้ นุ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ พิจารณาการมีลกั ษณะตามที่กําหนดใน
ข้ อ 4.1.1
4.1 ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อ นวัน ยื ่น คํ า ขออนุญ าตเสนอขายหน่ว ยทรัส ต์
บุคคลดังกล่าวต้ องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
4.1.1 เคยมีป ระวัติฝ่ าฝื น หลัก เกณฑ์ห รื อ เงื่อ นไขเกี่ย วกับ การเสนอขาย
หลักทรัพย์ในเรื่ องที่มีนยั สําคัญ
4.1.2 เคยถูก สํานัก งาน ก ล.ต. ปฏิเสธคํา ขออนุญ าตเสนอขายหุ้น ที่อ อก.
ใหม่ เนื ่อ งจากมีเ หตุที่มีน ยั สํา คัญ อัน ควรสงสัย เกี่ย วกับ กลไกการ
บริ หารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี ้
(ก)

อาจไม่ส ามารถปฏิบตั ิต่อผู้ถือ หุ้น ได้ อย่างเป็ นธรรม โดยอาจ
มีการเอื ้อประโยชน์ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะทําให้
ได้ เ ปรี ย บผู้ ถือ หุ้ น รายอื่น หรื อ ได้ ป ระโยชน์ม ากกว่า ผู้ ถือ หุ้ น
รายอื่นโดยไม่สมควร

(ข)

อาจไม่ส ามารถรัก ษาสิท ธิ ข องผู้ถือ หุ้น ได้ โดยทําให้ บ ุค คลใด
บุคคลหนึ่งได้ รับ ประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้
ตามปกติ หรื อโดยทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์ ที่พึงได้ รับ

4.1.3 เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญ าตเสนอขายหลักทรัพ ย์
ที่อ อกใหม่ เนื่อ งจากมีเหตุที่ทําให้ ส งสัย เกี่ย วกับ การเปิ ดเผยข้ อ มูล
ต่อประชาชนที่ไม่ค รบถ้ วน ไม่ตรงความเป็ น จริ ง ไม่เพียงพอต่อการ
ตัด สิน ใจลงทุน หรื อ ทํา ให้ ผ้ ู ล งทุน สํ า คัญ ผิด ซึ่ง มีล กั ษณะเป็ น การ
ปกปิ ด อําพราง หรื อสร้ างข้ อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริ งในรายการหรื อการ
ดําเนินการที่มีนัยสําคัญ
4.1.4 เคยถอนคําขออนุญ าตเสนอขายหลัก ทรัพย์ ที่ออกใหม่ โดยไม่มีการ
ชี ้แจงเหตุส งสัย ตามข้ อ 4.1.2 หรื อข้ อ 4.1.3 ต่อ สํานัก งาน หรื อ โดย
มีก ารชี ้แจงแต่ไม่แ สดงข้ อ เท็จ จริ ง หรื อ เหตุผ ลอย่า งสมเหตุส มผลที่
จะหักล้ างข้ อสงสัยตามข้ อ 4.1.2 หรื อข้ อ 4.1.3 นัน้

ส่วนที่ 2 หน้ า 9 - 14

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
4.2 ภายในระยะเวลา10 ปี ก ่อ นวัน ยื ่น คํ า ขออนุญ าตเสนอขายหน่ว ยทรัส ต์
บุค คลดัง กล่า วเคยต้ อ งคําพิพ ากษาถึง ที่ส ดุ ให้ ล งโทษในความผิด เกี่ย วกับ
ทรัพ ย์ เฉพาะในมูล เหตุเ นื ่อ งจากการดํ า เนิน การที ่ม ีล กั ษณะหลอกลวง
ฉ้ อ โกง หรื อทุจ ริ ต อัน เป็ นเหตุที่ทําให้ เกิดความเสีย หายในวงกว้ าง ทั ้งนี ้ ไม่
ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
4.3 อยู่ร ะหว่า งถูก กล่า วโทษหรื อ ถูก ดํา เนิน คดีใ นความผิด เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ โ ดย
หน่วยงานที่เกี่ย วข้ อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดําเนินงานที่มีลกั ษณะ
หลอกลวง ฉ้ อ โกง หรื อ ทุจ ริ ต อัน เป็ น เหตุที่ทํ า ให้ เ กิด ความเสีย หายในวง
กว้ าง ทังนี
้ ้ ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
4.4 เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้ บุคคลที่มีลกั ษณะ
ตามข้ อ 4.1 ข้ อ 4.2 หรื อข้ อ 4.3 หลีกเลี่ยงมิให้ สํานักงาน กล.ต. ใช้ หลักเกณฑ์.
การพิจารณาตามข้ อ 4.1 ข้ อ 4.2 หรือข้ อ 4.3 กับบุคคลที่มีลกั ษณะดังกล่าวนั ้น
วิธ ีก ารได้ ม าซึ่งทรัพ ย์ ส นิ
หลัก และอุป กรณ์ (ถ้ ามี)

ก่อนการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหลักแต่ละครัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการดังต่อไปนี ้
1. ตรวจสอบหรื อสอบทาน (Due Diligence) ข้ อมูลและสัญ ญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ
ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลด้ านการเงินและกฏหมาย เป็ นต้ น เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง โดยในกรณีที่เจ้ าของ ผู้ให้
เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่าหรื อผู้โอนสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจัด ให้ มี ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้ วย
1.1 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้ อยตามที่กําหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
1.2 ในกรณี ที่กองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ในลักษณะที่เป็ น
การเช่าช่วง จะต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรื อการเยียวยาความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิ
ในสัญญาเช่า
2. การได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม ต้ องมีเงื่อนไขต่อไปนี ้
2.1 ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้
2.1.1 เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ฉบับนี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
2.1.2 เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
2.1.3 สมเหตุสมผลและใช้ ราคาที่เป็ นธรรม
2.1.4 ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยู่ใน
อัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
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2.1.5 ผู้ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิ เศษในการเข้ าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมนั ้น
2.2 ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี ้
2.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
2.2.2 ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหลักที่มีมลู ค่าตั ้งแต่ร้อยละ 10 ของ
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั ส ต์ ขึ น้ ไป ต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็ นการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินหลักที่มีมลู ค่าตั ้งแต่ร้อยละ 30 ของ
มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั ส ต์ ต้ อ งได้ รั บ มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักในข้ อนี ้ ให้ คํานวณตามมูลค่าการ
ได้ มาซึ่งทรัพย์สินทังหมดของแต่
้
ละโครงการที่ทําให้ กองทรัสต์พร้ อมจะ
หารายได้ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั ้นด้ วย
2.3 กระบวนการขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี หรื อ การขอมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.3.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าที่ในการจัดเตรี ยมเอกสารขอความเห็นชอบ
หรื อหนังสือเชิญ ประชุม แล้ วแต่กรณี โดยจะต้ องแสดงความเห็นของ
ตนเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมที่เป็ นไปตามข้ อ 2.1 พร้ อมทั ้งเหตุผลและ
ข้ อมูลประกอบที่ชดั เจน
2.3.2 ทรัสตีมีหน้ าที่ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ ความเห็น
เกี่ ยวกับ ลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญ ญาก่ อตัง้
ทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรือไม่
นโยบายการลงทุน ใน
ทรัพ ย์ ส นิ อื่น

1. กองทรัสต์อาจมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่น โดยจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.1 ประเภทของทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะลงทุน จะต้ องเป็ นไปตามข้ อ 2 และข้ อ 3
ด้ านล่างนี ้
1.2 อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื่นจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศที่เกี่ยวข้ องกับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัว่ ไปซึ่ง
ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม
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1.3 ในกรณีที่ลกู หนี ้ตามตราสารที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี ้ หรือมีพฤติการณ์
ว่าจะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ใน
เรื่ องเดียวกันที่กําหนดไว้ สําหรับกองทุนรวมทัว่ ไปที่ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
โดยอนุโลม
2. ขอบเขตประเภททรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะลงทุน
2.1 พันธบัตรรัฐบาล
2.2 ตัว๋ เงินคลัง
2.3 พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ น
ผู้ออก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้คํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวน
แบบไม่มีเงื่อนไข
2.4 เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2.5 บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
2.6 ตั๋ ว แลกเงิ น หรื อ ตั๋ ว สั ญ ญ าใช้ เงิ น ที่ ธ นาคาร บริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท
เครดิ ต ฟองซิ เอร์ เป็ นผู้ ออก ผู้รั บ รอง ผู้รั บ อาวัล หรื อ ผู้คํ า้ ประกั น โดยไม่ มี
ลัก ษณะของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง ทัง้ นี ้ การรับ รอง รั บ อาวัล หรื อคํ า้
ประกัน แล้ วแต่กรณี ตามข้ อนี ้ ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ้งจํานวน
หรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข
2.7 หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรา
สารแห่งหนี ้ หรื อกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้หรื อเงิน
ฝาก ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่เป็ นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
2.7.1 เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้ การกํากับดูแล
หลักทรัพย์ที่เป็ นของหน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อ
ขายสมาชิ ก สามั ญ ของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) ห รื อเป็ น ห น่ วยล งทุ น ของก องทุ น รวม
ต่างประเทศที่มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลัก ทรัพย์ ที่เป็ นสมาชิ ก
ของ World Federation of Exchanges (WFE)
2.7.2 กองทุนรวมต่างประเทศนั ้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์ สินประเภท
และชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ
2.7.3 กองทุนรวมต่างประเทศนั ้นจัดตั ้งขึ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
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2.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อื่น
ทังนี
้ ้ เฉพาะที่จดั ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย
2.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดั ตังตามกฎหมายต่
้
างประเทศ
ไม่วา่ กองทรัสต์นั ้นจะจัดตั ้งในรู ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรู ปแบบอื่นใด ทั ้งนี ้ ต้ อง
มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
2.9.1 Real Estate Investment Trust นั ้นจัดตั ้งขึ ้นสําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และ
อยู่ภ ายใต้ การกํ ากับ ดูแลของหน่วยงานที่ กํากับดูแลด้ านหลักทรัพ ย์
และตลาดซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่เป็ นสมาชิ ก สามัญ ของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO)
2.9.2 มี วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ในการลงทุนในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ หุ้น สามัญ ของ
บริ ษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ ในตลาดซือ้ ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก ของ World Federation of Exchanges
(WFE) หรื อ หุ้นสามัญ ของบริ ษั ทที่ มี ลักษณะธุร กิ จ เที ย บเคี ย งได้ กับ
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2.9.3 มี ก ารซื อ้ ขายในตลาดซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เป็ นสมาชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซื ้อคืนโดยผู้ออกตรา
สาร
2.10 สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณีที่ทําสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของกองทรัสต์
2.11 ทรัพย์ สิน หลักทรัพย์ หรื อตราสารอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3. การลงทุ น ในหุ้ นของนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง เป็ นผู้เช่ า และ/หรื อ ผู้เช่ าช่ วงทรั พ ย์ สิ น หลัก ของ
กองทรัสต์
กองทรัสต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เช่า และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ได้ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
3.1 สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ และ
3.2 เป็ นการลงทุนในหุ้นที่ให้ สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิการดําเนินงาน
บางประการของนิติบคุ คล (Golden Share) ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
นิตบิ คุ คลนั ้น ไม่เกิน 1 หุ้น
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การจัด หาผลประโยชน์
ของกองทรั ส ต์

1. กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักได้ โดยการให้ เช่า การให้ เช่า
ช่วง หรื อการให้ ใช้ หรื อการให้ บริ การในทํานองเดียวกับการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึ งการให้ บ ริ ก ารที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การดังกล่าวด้ วย และห้ ามมิ ให้ ดําเนิ นการใน
ลัก ษณะใดที่ เป็ นการใช้ ก องทรั ส ต์ เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ที่ ก องทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้ เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น
2. กองทรั ส ต์ ส ามารถให้ เช่ า และ/หรื อ ให้ เช่ า ช่ ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ บุ ค คลที่ จ ะนํ า
อสังหาริ มทรั พย์ นัน้ ไปประกอบธุรกิ จที่กองทรั สต์ ไม่สามารถดํ าเนิ นการได้ เอง เช่ น
ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น โดยจะต้ องมีข้อตกลงที่ให้ กําหนดค่าเช่า
ส่ ว นใหญ่ เป็ นจํ า นวนที่ แ น่ น อนไว้ ล่ ว งหน้ า และหากจะมี ส่ ว นที่ อ้ างอิ ง กั บ ผล
ประกอบการของผู้เช่ า และ/หรื อ ผู้เช่ าช่ วง จํ านวนเงิ น ค่าเช่าสูง สุด ที่ อ้ างอิ งกับ ผล
ประกอบการนัน้ จะไม่เกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนเงินค่าเช่าที่กําหนดไว้ แน่นอน
ล่วงหน้ า
3. กองทรัสต์ จะไม่ให้ เช่า และ/หรื อให้ เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ แก่บุคคลที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์นั ้นไปใช้ ประกอบธุรกิจที่ขดั ต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ละครัง้ จะจัดให้ มีข้อตกลงเพื่อให้ กองทรัสต์สามารถเลิก
สั ญ ญ าเช่ า และ/หรื อ เช่ า ช่ ว งได้ หากปรากฏว่ า ผู้ เช่ า และ/หรื อ ผู้ เช่ า ช่ ว งนํ า
อสังหาริมทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
4. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อ
การจัดหารายได้ ซึ่งรวมถึงการจัดให้ มีการประกันภัยที่ เพี ยงพอตลอดระยะเวลาที่
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักด้ วย ซึง่ การประกันภัยนี ้อย่างน้ อยต้ องครอบคลุมถึง
การประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ ้นกับอสังหาริ มทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิด
ต่ อ บุ ค คลภายนอกที่ อ าจได้ รั บ ความเสี ย หายจากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ จากการ
ดําเนินการในอสังหาริ มทรัพย์
5. การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ได้ รับมอบหมาย
จากทรัสตีซงึ่ ได้ รับการแต่งตังตามสั
้
ญญาก่อตังทรั
้ สต์ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ของทรัสตีและผู้จดั การ
กองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในสัญ ญาก่ อตั ้งทรัสต์ ในการนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์มีอํานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึง่ รวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
หลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้ าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมาย
รายอื่ น (ถ้ ามี ) ให้ เป็ นไปตามสั ญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ และตามกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์
ตลอดจนการเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ และในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุน ใน
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น หลั ก การจั ด การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ดั ง กล่ า วจะ
ดําเนินการโดยทรัสตี โดยจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ และสัญญาอื่น
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ใดที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ท รั ส ตี มี ค วามประสงค์ จ ะแก้ ไขข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ แ ละ
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก ทรัสตี
ั ญาไม่
จะกระทําได้ เมื่อได้ ตกลงร่ วมกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที่ค่สู ญ
สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้ คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายขอสงวนสิทธิ ที่จะจัดประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ เพื่ อ หาข้ อ ยุ ติ โดยให้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ดํ า เนิ น การจั ด ประชุม ผู้ ถื อ
หน่วยทรั ส ต์ ต ามวิธีการขอมติ และการประชุมผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ที่ระบุไว้ ในสัญ ญา
ก่อตั ้งทรัสต์
การกู้ยืม เงิน และก่ อ ภาระ 1.
ผูก พัน ใดๆ แก่ ท รัพ ย์ ส นิ
ของกองทรั ส ต์

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ โดยจะต้ องเป็ นการกู้ยืมเงินหรื อก่อ
ภาระผูกพันเพื่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึง
เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
1.1

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

1.2

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

1.3

ลงทุนในทรัพย์สินอื่นใด ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดให้ เป็ นทรัพย์สินหลัก

1.4

บริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์

1.5

ปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ ที่
กองทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครองให้ อ ยู่ในสภาพดี แ ละมี ค วาม
พร้ อมที่ จ ะใช้ หาผลประโยชน์ รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ ของ
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว

1.6

ปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อหามาทดแทนซึง่ สังหาริ มทรัพย์หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีสิทธิการ
เช่ า หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครองให้ อยู่ ใ นสภาพดี แ ละมี ค วามพร้ อมที่ จ ะใช้ หา
ผลประโยชน์

1.7

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ วซึ่งเป็ นของกองทรัสต์
หรื อที่กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรื อสิทธิครอบครองเพื่อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์

1.8

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์

1.9

ชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์

1.10 ปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืมเพื่อนําไปชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันฉบับเดิม
(Refinance)
1.11 ปรับโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
1.12 ป้องกันความเสี่ยงทางด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรื อป้องกันความ
เสี่ยงทางด้ านอัตราดอกเบี ้ยอันเนื่องมาจากการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี ้
1.13 เหตุจําเป็ นอื่นใดที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์เห็ นสมควรสําหรับ การบริ หารจัดการ
กองทรัสต์
ทั ้งนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่กองทรัสต์ลงทุนในสิทธิ การเช่า และ/หรื อสิทธิ
การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสังหาริ มทรัพย์ การกู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่
กํ า หนดไว้ ในข้ อ 1.5 ข้ อ 1.6 หรื อ ข้ อ 1.7 ข้ า งต้ น ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งคํ า นึ งถึ ง
กําหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้ วย
2. กองทรั ส ต์ ส ามารถกู้ยื ม เงิ น หรื อ ก่ อภาระผูก พัน แก่ ท รั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ได้ โดย
วิธีการดังต่อไปนี ้
2.1

การกู้ยืมเงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบัญ ชีจากนิติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน
ทั ้งในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงบริ ษัทประกันภัยซึ่งจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายเกี่ ย วข้ องกั บ ประกั น ภั ย และกองทรั ส ต์ อ าจพิ จ ารณาให้
หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้ วย นอกจากนี ้ กองทรัสต์อาจทํา
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน (Derivative
Product) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทรัสต์ จากอัตราแลกเปลี่ยน และ/
้ านวนหรื อบางส่วน เช่น
หรื ออัตราดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทังจํ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรื อสัญญา
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Swap) เป็ นต้ น

2.2

กองทรั ส ต์ ส ามารถกู้ ยื ม เงิ น หรื อ ก่ อ ภาระผู ก พั น ใด ๆ แก่ ท รั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรื อหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่ง
หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อการเข้ าทําสัญญาไม่ว่าในรู ปแบบใด
ที่มีความหมายหรื อเนื ้อหาสาระที่แท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ดังนี ้
2.2.1

การกู้ยืมเงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบคุ คล หรื อสถาบัน
การเงิ น ทัง้ ในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ ซึ่ ง รวมถึ ง บริ ษั ท
ประกันภัย ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายเกี่ยวข้ องกับ ประกันภัย และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดังกล่าว
ด้ วย นอกจากนี ้ กองทรัสต์ อาจทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อซื ้อ
ขายตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน (Derivative Product) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ ย งของกองทรั ส ต์ จ ากอัต ราแลกเปลี่ ย น และ/หรื อ อัต รา
ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทั ้งจํานวนหรื อบางส่วน เช่น
สัญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราแลกเปลี่ ย น (Cross Currency Swap)
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หรื อสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เป็ น
ต้ น หรือ
2.2.2

การออกตราสาร การออกตราสารหนี ้ ไม่ว่าระยะสั ้นและระยะยาว
เพื่ อ จํ า หน่ า ยให้ แก่ ผ้ ู ลงทุ น ทั ง้ ประเภทบุ ค คลและสถาบั น ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้ อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับ
การออกตราสารดังกล่าวด้ วย

ผู้จัดการกองทรัสต์ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน
เปลี่ ย นแปลง หรื อก่อภาระผูกพันเหนื อทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ เพื่ อ ประโยชน์ ของ
กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืม
เงิ น หรื อ ก่ อ ภาระผู ก พั น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยไม่ ต้ อ งขอมติ อ นุ มัติ จ ากที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เท่ า ที่ ไม่ ขัด กับ
กฎหมายและสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทรัสต์นําทรัพย์สนิ หลักของ
กองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืม ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินหลักประกัน
ให้ แ ก่ ผ้ ูให้ ก้ ูร ายเดิ ม จากหลัก ประกัน ที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ตามวิธี ก ารในข้ อ 9.2 นี ้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ทรั ส ตี จ ะเป็ นผู้ ลงนามผู ก พั น กองทรั ส ต์ ใ นการเข้ า ทํ า สัญ ญาเพื่ อ กู้ ยื ม เงิ น
เปลี่ยนแปลง หรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื ออาจมอบอํานาจ
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ลงนามผูกพันกองทรัสต์ ตามสัญญาดังกล่าวแทนได้ ทัง้ นี ้ ใน
กรณีที่ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ ไขข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั กล่าว
ทรั ส ตี จะกระทํ าได้ เมื่ อ ได้ ต กลงร่ ว มกัน กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ก่ อ น และในกรณี ที่
คู่สัญ ญาไม่สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้ คู่สัญ ญาทัง้ สองฝ่ ายขอสงวนสิ ทธิ ที่จะจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อหาข้ อยุติ โดยให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดําเนินการจัดประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตั ้งทรัสต์
3. การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่ กระทําด้ วยวิธีการใด ต้ องไม่มีลกั ษณะ ดังนี ้
3.1 มีข้อตกลงและเงื่อนไขทํานองเดียวกับข้ อกําหนดของหุ้นกู้ที่ให้ ไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อมี
การเลิกบริ ษัท (perpetual bond)
3.2 ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
3.3 มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เป็ นกรณีที่เข้ าลักษณะที่ครบถ้ วนดังนี ้
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3.3.1 ให้ สิทธิ ลูกหนีใ้ นการชําระหนีค้ ืนก่อนกํ าหนด (callable) หรื อให้ สิทธิ
กองทรัสต์ในการเรี ยกให้ ลกู หนี ้ชําระหนี ้คืนก่อนกําหนด (puttable)
3.3.2 กําหนดดอกเบีย้ หรื อผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ ผัน
แปรตามอัตราดอกเบี ้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี ้ยอื่น
3.3.3 ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนที่อ้างอิงกับ
ปั จจัยอ้ างอิงอื่นเพิ่มเติม
3.4 มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
4. ในกรณี ที่กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้ มูลค่าการกู้ยืมไม่เกิ นอัตราส่วนอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
4.1 ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
4.2. ร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถื อ อยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็ น
อันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน
กู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้ าทําสัญญา
ไม่ว่าในรู ปแบบใดที่มีความมุ่งหมายหรื อเนือ้ หาสาระที่แท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการ
กู้ยืมเงิน
5. การก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้
1.

การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ ยวเนื่องกับการทําข้ อตกลงหลักที่กองทรัสต์ สามารถ
กระทํ า ได้ ต ามข้ อ กํ า หนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้ อง เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงิน
กู้ยืมตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์

2.

การก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่ องปกติในทางพาณิ ชย์หรื อเป็ นเรื่ องปกติในการทํา
ธุรกรรมประเภทนั ้น

การจ่ ายประโยชน์ ต อบ 1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อย
แทนแก่ ผ้ ถู อื หน่ ว ยทรั ส ต์
ละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้
และจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญ ชีหรื อรอบระยะเวลาบัญ ชีที่มีการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนนั ้น แล้ วแต่กรณี ยกเว้ นในปี 2560 ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่มี
การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ อ าจ
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พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงื่อนไขในข้ อนี ้ในปี 2561
กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี ้ ให้ หมายถึงกําไรที่ปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(1) การหัก กํ า ไรที่ ยังไม่ เกิ ด ขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมิ น ค่ า หรื อ การ
สอบทานการประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ รวมทัง้ การปรั บ ปรุ ง ด้ ว ย
รายการอื่นตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะเงิน
สดของกองทรัสต์
(2) การหักด้ วยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและ
หนังสือชี ้ชวน หรือแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี แล้ วแต่กรณี
2. ในกรณี ที่กองทรัสต์ มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญ ชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์ อาจ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
3. ในกรณี ที่ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนได้ ในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์ จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ทราบผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์
4. ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้ าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรัสต์ ระหว่างปี บัญชีหรื อรอบปี บญ
ั ชีใดมีมูลค่าตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท
ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิ ที่จะไม่จ่ายประโยชน์ ตอบแทนในครัง้ นั ้นและให้ ยกไป
จ่ายประโยชน์ ตอบแทนพร้ อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนที่
กําหนดไว้
6. สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่ มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ มเติม ประกาศ
กํ า หนด สั่ง การ เห็ น ชอบ และ/หรื อ ผ่ อ นผั น เป็ นอย่ า งอื่ น ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
7. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการ
ถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่
เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในส่ ว นที่ เกิ น
หรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวและให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือ
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หน่วยทรัสต์
8. ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียน และ
อัตราประโยชน์ ต อบแทน โดยการแจ้ งผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ที่ มีชื่ อ อยู่ในทะเบี ยนผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และ
แจ้ งให้ ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หรื อเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชื่อและที่
อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
10. ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิ ขอรับประโยชน์ ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุ
ความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต์
การจํากัด สิท ธิใ นการรับ 1. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ แก่บุค คลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตัง้ ทรั สต์ ทรัสตี
ประโยชน์ ต อบแทน การ
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ หรื อ ผู้ล งทุ น ต่ า งด้ าวต้ อ งเป็ น ไปตามอัต ราหรื อ หลัก เกณฑ์ ที่
จัด การกับ ประโยชน์ ต อบ
กําหนดไว้ ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 หรื อประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และที่ได้ มีการ
แทน และสิท ธิอ อกเสียง
แก้ ไขเพิ่มเติม
ลงคะแนนของผู้ถ อื
2. ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่ตั ้งอยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ
หน่ ว ยทรั ส ต์
หรื อข้ อกํ าหนดที่ เกี่ ยวข้ องกับ อสังหาริ มทรั พย์ นัน้ กํ าหนดสัด ส่วนการลงทุนของ ผู้
ลงทุน ต่ างด้ า วไว้ ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ จัดสรรหน่ วยทรั สต์ แก่ ผ้ ูล งทุน ต่า งด้ าวให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อ ข้ อกํ า หนดนั น้ ด้ วย ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์หลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
กับอสังหาริ มทรัพย์นั ้นมีการกําหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ แตกต่าง
กัน ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั สรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนที่กําหนดไว้ ตํ่าสุดของบรรดา
กฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดนัน้
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามข้ อ 1. หรื อ
ข้ อ 2. ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ดําเนินการแจ้ งให้ บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้ าถึง
ข้ อ จํ ากัด สิ ทธิ เกี่ ยวกับ การออกเสี ย งลงคะแนน และการรั บ ผลประโยชน์ ตอบแทน
ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5
วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ร้ ู หรื อควรรู้ถงึ เหตุดงั กล่าว
4. ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่
เป็ นไปตามข้ อ 1. หรื อข้ อ 2. จะมีข้อจํากัดสิทธิในการรับผลตอบแทน โดยจะไม่มีสิทธิ
ในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ทั ้งนี ้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตรา
หรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่าย
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แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายอื่นตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์
5. ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้มีข้อจํากัดสิทธิในการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
5.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กํ าหนดในตามข้ อ 1. หรื อข้ อ 2. เฉพาะในส่วนที่ เกิ น กว่าอัตราหรื อไม่ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ
สิท ธิห น้ าที่แ ละความ
รั บ ผิด ชอบของทรัส ตี

1. ทรัสตีต้องเป็ นผู้มีคุณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ทังนี
้ ้ ระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัส
ตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีแจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. พร้ อมทัง้ แสดงมาตรการที่ ส มเหตุส มผลและน่ า เชื่ อ ได้ ว่า จะทํ า ให้ ทรั ส ตี
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าว และให้ ดําเนินการตามมาตรการที่แสดงไว้ นนั ้ เว้ นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะมี
คําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
2. ทรัสตีต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ตเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ ามี) และต้ องไม่
มีข้อจํากัดความรับผิดของทรัสตีในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
3. ทรัสตีมีหน้ าที่ ติดตามดูแลให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ หรื อผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี)
ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
4. ทรั ส ตี ต้ อ งเข้ า ร่ ว มในการประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยทุ ก ครั ง้ และให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับเรื่ องที่ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ลงมติว่า เป็ นกรณีที่เป็ นไปตามสัญญา
ก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ แ ละกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ และหากมี ก ารขอมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ เพื่ อ ดํ า เนิ น การอย่ า งใดอย่ างหนึ่ ง ทรั ส ตี ต้ อ งตอบข้ อ ซัก ถามและให้
ความเห็ น เกี่ ย วกับ การดํ าเนิ น การดัง กล่ าวว่าเป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ ห รื อ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ หรื อ ทัก ท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ูถื อหน่วยทรั ส ต์ ท ราบว่าการ
ดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ในกรณี ที่การดําเนินการนัน้ ไม่เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตั ้งทรัสต์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. ทรัสตีมีหน้ าที่ บังคับชําระหนีห้ รื อดูแลให้ มีการบังคับชําระหนีเ้ พื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อ
สัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลอื่น
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6. ทรัสตีมีหน้ าที่เข้ าจัดการกองทรัสต์ในกรณีที่ไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุที่ทําให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศที่ กร. 14/2555 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
7. ทรั ส ตี มี สิ ท ธิ หน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ในประกาศที่ กร.
14/2555 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
8. ทรั ส ตี มี ห น้ าที่ บ ริ ห ารและจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ ของกองทรั ส ต์
นอกจากทรัพย์ สินหลัก รวมทังดํ
้ าเนินการอื่นใดที่จําเป็ นเพื่อให้ การบริ หารทรัพย์สิน
อื่ น ๆ ของกองทรั ส ต์ น อกจากทรั พ ย์ สิ น หลัก เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง รวมถึ งอาจพิจ ารณามอบหมายให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จัดการ
กองทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลักแทนทรัสตี
9. ทรัสตีมีหน้ าที่ในการแก้ ไขสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ตามคําสัง่ ของสํานักงาน ก.ล.ต.
10. ห้ ามทรัส ตีนํ าหนี ท้ ี่ ตนเป็ น ลูกหนี บ้ ุค คลภายนอกอันมิ ได้ เกิ ดจากการปฏิ บัติหน้ าที่
เป็ นทรั ส ตี ไ ปหั ก กลบลบหนี ก้ ั บ หนี ท้ ี่ บุ ค คลภายนอกเป็ นลู ก หนี ท้ รั ส ตี อั น สื บ
เนื่ องมาจากการจัดการกองทรั สต์ ในกรณี ที่ มี การฝ่ าฝื นข้ อกํ าหนดในข้ อ นี ้ ให้ การ
กระทําเช่นนันเป็
้ นโมฆะ
11. ในกรณีที่ทรัสตีเข้ าทํานิติกรรมหรื อทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกให้ ทรัสตีแจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ บุคคลภายนอกทราบว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี และ
ต้ องระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรื อธุรกรรมนันให้
้ ชดั แจ้ งว่าเป็ นการกระทํา
ในฐานะทรัสตี
12. ให้ ทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพย์ สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี
ในกรณี ที่ ท รั ส ตี จัด การกองทรั ส ต์ ห ลายกอง ทรั ส ตี ต้ อ งจัด ทํ าบัญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทัง้ นี ้ โดยต้ องบันทึกบัญ ชีให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ด้ วย และในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัส
ตี ค รอบครองอยู่ และในกรณี ที่ ท รั ส ตี จัดการกองทรั ส ต์ ห ลายกอง ทรั ส ตี ต้ อ งแยก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้ วย
13. ในกรณี ที่ ท รั สตี มิ ได้ ดํ าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามข้ อ 12. จนเป็ นเหตุให้ ท รั พ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์ปะปนอยู่กบั ทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ ว่าทรัพย์สิน
ใดเป็ นของกองทรัสต์ และทรั พย์ สิน ใดเป็ นทรัพย์ สินที่ เป็ นส่วนตัวของทรั สตีเอง ให้
สันนิษฐานดังนี ้
13.1 ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั ้นเป็ นของกองทรัสต์
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13.2 ความเสี ยหายและหนี ท้ ี่ เกิ ดจากการจัดการทรั พย์ สิน ที่ ปะปนกัน อยู่นัน้ เป็ น
ความเสียหายและหนี ้ที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตี
13.3 ผลประโยชน์ ที่ เกิ ด จากการจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที่ ป ะปนกั น อยู่ นั น้ เป็ นของ
กองทรัสต์ ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ ให้ หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถกู เปลี่ยน
รูปหรื อถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั ้นด้ วย
14. ในกรณี ที่ทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 12. จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละ
กองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ ว่าทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้ สนั นิษฐานว่า
ทรัพย์สินนั ้น รวมทั ้งทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรื อถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนัน้
และประโยชน์ ใด ๆ หรื อหนี ส้ ิน ที่ เกิ ดขึน้ จากการจัดการทรั พย์ สิ นดังกล่าวเป็ นของ
กองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่นํามาเป็ นต้ นทุนที่ปะปนกัน
15. การจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการ
กองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
15.1 สัญญาก่อตั ้งทรัสต์กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
15.2 การทําธุรกรรมที่มิใช่เรื่ องที่ต้องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยี่ยง
ทรัสตี
15.3 การทํ า ธุ ร กรรมที่ โ ดยทั่ ว ไปผู้ เป็ นเจ้ าของทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง มี ท รั พ ย์ สิ น และ
วัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึง
กระทําในการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการแทน
15.4 การเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิน การจัด ทํ าสมุดทะเบี ย นผู้ถือ หน่ วยทรั ส ต์ หรื อการ
ปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อื่นดําเนินการ
ได้
15.5 กรณีอื่นใดที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามที่กําหนด
ไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศ
ที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 ซึ่งรวมถึงกรณีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดให้ มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น จั ด การแทน หรื อ มี
ข้ อ กํ าหนดอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ องกํ า หนดเรื่ องดังกล่ าวไว้ ในกรณี ที่ ทรั ส ตีฝ่ าฝื น
บทบัญ ญั ติข้างต้ น ให้ การที่ ทําไปนัน้ ผูกพันทรั สตีเป็ น การส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์
16. ในกรณี ที่ทรัสตีมอบหมายให้ ผ้ ูอื่นจัดการกองทรัสต์ โดยชอบตามข้ อ 15. ทรัสตีต้อง
เลือกผู้รับมอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั ้งต้ องกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดย
ต้ องกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่
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กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เรื่ อง ระบบงาน การติดต่อผู้
ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปของทรัสตี ดังนี ้
16.1 การคัด เลือ กผู้ที่ ส มควรได้ รับ มอบหมาย โดยพิ จ ารณาถึ งความพร้ อมด้ า น
ระบบงานและบุ ค ลากรของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ตลอดจนการขัด กัน ทาง
ผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมายงานและกองทรัสต์
16.2 การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน
16.3 การดําเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะ
ได้ รับมอบหมายงานอีกต่อไป
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตี
ในกรณีดงั กล่าวได้
17. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้ า
รับหน้ าที่ มีการจัดการกองทรัสต์ที่ไม่เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์
หรื อ พ.ร.บ. ทรั ส ต์ จนเป็ นเหตุให้ ก องทรั ส ต์ เสี ย หาย ให้ ทรั สตี รายใหม่ดํ าเนิ นการ
เรี ย กร้ องค่า เสี ย หายจากทรั ส ตี รายที่ ต้อ งรับ ผิ ด และติ ด ตามเอาทรัพ ย์ สิ น คื น จาก
บุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้ จะได้ ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรื อไม่
และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรู ปหรื อถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็ นทรัพย์สิน
อย่างอื่ นก็ ตาม เว้ น แต่บุค คลดังกล่าวจะได้ มาโดยสุจริ ต เสี ยค่ าตอบแทนและไม่ร้ ู
หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู้วา่ ทรัพย์สินนั ้นได้ มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
18. ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้ อ
15. หากมีค่าใช้ จ่ายหรื อทรัสตีต้องชําระเงินหรื อทรัพย์ สินอื่นให้ กับบุคคลภายนอก
ด้ วยเงินหรื อทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร
ั ญาก่อตั ้งทรัสต์
ให้ ทรัสตีมีสิทธิได้ รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
กําหนดไว้ ให้ การชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นนั ้นเป็ นภาระของทรัสตี
สิทธิที่จะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อน
ผู้รับประโยชน์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และ
เป็ นสิทธิ ที่อาจบังคับได้ ในทันที โดยไม่จําต้ องรอให้ มีการเลิกทรัสต์ และในกรณี ที่มี
ความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนรู ปหรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้ มีเงินหรื อ
ทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทําโดยสุจริ ต
เพื่ อ ประโยชน์ ในการคุ้ม ครองทรั พ ย์ สิ น ในกองทรั ส ต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ ทรัสตีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการชําระเงิน
หรื อทรัพย์สินอื่นที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีให้ กับบุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรื อการ
ใช้ สทิ ธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้
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19. ห้ ามมิให้ ทรัสตีใช้ สิทธิตามข้ อ 18. จนกว่าทรัสตีจะได้ ชําระหนี ้ที่มีอยู่ต่อกองทรัสต์จน
ครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่เป็ นหนี ้ที่อาจหักกลบลบหนี ้กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
20. ในกรณี ที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กําหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ หรื อ
พ.ร.บ. ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ที่มีความจําเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ ของกองทรัสต์ ทรัสตี
อาจขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอื่น
ให้ ต่างไปจากที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ก็ได้ และหากทรัสตีได้ จัดการตามที่
ได้ รับความเห็นชอบนั ้นด้ วยความสุจริ ตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์แล้ ว
ทรัสตีไม่จําต้ องรับผิด
21. ทรัสตีต้องดูแลให้ สัญญาก่อตั ้งทรัสต์มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
โดยในกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญ ญาก่ อตั ้งทรั สต์ ให้ ทรั สตีดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
21.1 ดูแลให้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญ ญาก่ อตัง้ ทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
21.2 ในกรณี ที่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญ ญาก่อตั ้งทรัสต์ฉบับนีไ้ ม่เป็ นไปตามข้ อ
21.1 ให้ ทรั ส ตี ดํ า เนิ น การให้ เป็ นไปตามอํ า นาจหน้ าที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในสัญ ญา
ก่อตั ้งทรัสต์ฉบับนี ้ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
21.3 ในกรณี ที่ ห ลัก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ การจั ด การ
กองทรั ส ต์ ที่ อ อกตาม พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ และพ.ร.บ. ทรั ส ต์ มี ก ารแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ให้ ทรั ส ตีดําเนิ น การเพื่ อ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ นนั ้ ตามวิธีการที่กําหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ฉบับนี ้
หรือตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง่
22. ทรัสตีต้องติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์หรื อผู้รับมอบหมายราย
้ สต์ฉบับ
อื่น (ถ้ ามี)ดําเนินการในงานที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
นี ้และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้ หมายความรวมถึงการ
ทําหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
22.1 การดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตั ้งอยู่ เว้ น
แต่เป็ นกรณีตามข้ อ 24
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22.2 การติดตามดูแลและดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อให้ ผ้ รู ับมอบหมายมีลกั ษณะ
และปฏิ บัติ ให้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้รับมอบหมายรายเดิม และการ
แต่งตั ้งผู้รับมอบหมายรายใหม่
22.3 การควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์ เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อตัง้ ทรั สต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
22.4 การควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ตามที่กําหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
22.5 การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการหรื อการทําธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์
ของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี) เพื่อประกอบการขอ
มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ต่อผู้ลงทุน หรื อ
เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ
23. ในกรณี ที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์กระทําการ หรื องดเว้ นกระทํ าการ จนก่ อให้ เกิ ดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ตามสัญ ญาก่อตั ้งทรัสต์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีจัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับ
แต่ร้ ู หรื อพึงรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว และดําเนินการเพื่อแก้ ไข ยับยั ้ง หรื อเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ตามที่เห็นสมควร
24. ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีเข้ าจัดการกองทรัสต์
ตามความจําเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยั ้ง หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อ
ประโยชน์ ของกองทรั สต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวม และดําเนิ นการตามอํานาจ
หน้ า ที่ ที่ ร ะบุไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ และ พ.ร.บ. ทรั ส ต์ ในการจัด ให้ มี ผ้ ูจัด การ
กองทรั สต์ รายใหม่ ทรัส ตีที่เข้ าจัดการกองทรัสต์ จะมอบหมายให้ บุคคลอื่นจัดการ
กองทรัสต์แทนในระหว่างนั ้นก็ได้ ทั ้งนี ้ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
25. ในกรณีท่ีทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ตนทําหน้ าที่เป็ นทรัสตี หากต้ องมี
การออกเสียงหรื อดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและ
รักษาผลประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและตัง้ อยู่บนหลักแห่งความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งหรื อ
กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ดงั กล่าว
26. ทรั ส ตีต้ องจัด ให้ มี ก ารจัดทํ าทะเบี ย นผู้ถือ หน่วยทรั ส ต์ โดยอาจมอบหมายให้ นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ดําเนินการแทนได้ การจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรค
หนึง่ ต้ องมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 9 - 31

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
26.1 รายละเอียดทัว่ ไป ประกอบด้ วย
26.1.1 ชื่อผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี
26.1.2 จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนชําระแล้ ว และวัน เดือน ปี ที่
ออกหน่วยทรัสต์
26.1.3 ข้ อจํากัดในเรื่ องการโอน (ถ้ ามี)
26.2 รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้ วย
26.2.1 ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
26.2.2 เลขที่หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ
26.2.3 วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์
26.2.4 วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ า
มี)
26.2.5 เลขที่คําร้ องขอให้ เปลี่ยนแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในทะเบียน (ถ้ ามี)
26.2.6 การจํานําเพิกถอนจํานอง/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
27. ทรัสตีต้องจัดทํ าหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ มอบให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ซึ่ง
อย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ เว้ นแต่การจัดทําหลักฐานตามระบบ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
27.1 มีข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ เป็ นหลักฐาน
แสดงสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรั สต์
และบุคคลอื่นได้
27.2 มี ข้ อ มูล ของบุค คลต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด การกองทรั ส ต์ เช่ น ทรั ส ตี
ผู้จัดการกองทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์
สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้
้
27.3 มีข้อมูลที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
ได้ และในกรณี ที่มีข้อจํากัดสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจํากัดสิทธิ
เช่นว่านันไว้
้ ให้ ชดั เจน
28. ภายใต้ บังคับ ของข้ อ 27. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อหน่ วยทรั ส ต์ ขอให้ ท รั ส ตีห รื อ นายทะเบี ย น
หลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สญ
ู หาย ลบ
เลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ทรัสตีต้องออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกหลักฐาน
แสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
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ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ แ ละ
หน้ าที่ข องผู้จ ัด การ
กองทรัส ต์

1. ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามและเป็ นผู้ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตามประกาศที่ สช.
29/2555 กําหนด
2. ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ าที่ ต ามที่ ได้ รับ มอบหมายจากทรั ส ตี ในการดูแ ลจัด การ
กองทรัสต์ ในส่วนที่เป็ นการดําเนินงานทางธุรกิ จ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงิน
เปลี่ยนแปลงและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้ าทําสัญญา และ
การดํ าเนิ น กิ จ การต่ าง ๆ เพื่ อกองทรั ส ต์ รวมทัง้ การจัด ทํ า และเปิ ด เผยข้ อ มูล ของ
กองทรัสต์ และการนําส่งข้ อมูลให้ แก่ทรัสตีซงึ่ รวมถึงข้ อมูลตามที่กําหนดในมาตรา 56
และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เท่าที่สญ
ั ญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ระบุไว้
3. ผู้จัดการกองทรั สต์ อาจมอบหมายให้ บุค คลอื่น รับ ดําเนิ น การในงานที่ อ ยู่ในความ
รับผิดชอบของตนแทนตนได้ โดยต้ องแสดงขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของผู้รับดําเนินการ
ดังกล่าวในสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องคัดเลือกผู้รับดําเนินการ
ด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทั ้งกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของผู้รับ
ดําเนินการด้ วย โดยการมอบหมายให้ บุคคลอื่นดําเนินการแทนนั ้นจะต้ องไม่ขดั หรื อ
แย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องอย่างมีนยั สําคัญ
4. ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เฉพาะกรณีที่เป็ นการ
เบิกจ่ายจากบัญชีดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้ วงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิจากทรัสตี
และให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรัสตีเพื่อให้ ทรัส
ตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและสัง่ จ่ายได้ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ นับ
จากวันที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี
5. เมื่อมีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์ต้องใช้ สิทธิ
ออกเสี ย งลงคะแนนในลัก ษณะที่ เชื่ อ ว่ า เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุด ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
6. ในการดําเนินธุรกิจเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไป
ตามหลักการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้
6.1 ปฏิ บัติหน้ าที่โดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยี่ ยงผู้ป ระกอบวิช าชีพ ด้ วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยต้ องปฏิ บัติต่อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
รวมทั ้งต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั ้ง
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ วัต ถุป ระสงค์ ในการจัด ตัง้ กองทรั ส ต์ และมติ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
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6.2 ดํารงเงินทุนให้ เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ ้น
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนื่อง
6.3 เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้อมูลที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอ
ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสื่อสารได้ อย่างชัดเจน
ไม่บดิ เบือน และไม่ทําให้ สําคัญผิด
6.4 ไม่ นําข้ อมูลจากการปฏิ บัติหน้ าที่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ไปใช้ ประโยชน์ อย่ างไม่
เหมาะสมเพื่อตนเอง หรื อทําให้ เกิดความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์
6.5 ปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และใน
กรณี ที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิ ดขึ ้น ต้ องดําเนินการให้ มั่นใจได้ ว่าผู้
ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
6.6 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับ
การดํ าเนิ น การของกองทรั ส ต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการ
ประกอบวิช าชี พ ที่ กํ าหนดโดยสมาคมที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ ธุรกิ จ หลัก ทรั พ ย์ หรื อ
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม
และไม่สนับสนุน สัง่ การ หรื อให้ ความร่ วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิ บัติฝ่าฝื น
กฎหมายหรือข้ อกําหนดดังกล่าว
6.7 ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมี
นัยสําคัญ หรื อข้ อมูลอื่นที่ควรแจ้ งให้ ทราบ
7. ในการทํ าธุรกรรมเกี่ ย วกับ อสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อกองทรั ส ต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้อ ง
ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
7.1 ดําเนินการเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการ
เข้ าทําสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
7.2 ดําเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์เป็ นไป
อย่างเหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
7.2.1 การประเมิ น ความพร้ อมของตนเองในการบริ ห ารการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ นัน้ ๆ ก่อนรับเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี
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7.2.2 การวิเคราะห์ และศึก ษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบ
ทาน (การทํา Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมิน
ความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นั ้น ๆ
พร้ อมทัง้ จัดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสี่ยงด้ วย ทัง้ นี ้ ความเสี่ยง
ดังกล่าว ให้ หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหรื อ
ก่ อ สร้ างอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ ามี ) เช่ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด จากการ
ก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ได้ เป็ นต้ น
8. ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่กําหนดในสัญญา
ก่อตั ้งทรัสต์
9. ในกรณีที่มีการแต่งตั ้งที่ปรึกษาเพื่อให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหาริ มทรั พ ย์ และการจัดการอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ต้อ งแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาที่ไม่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึ กษา แต่เมื่อ
ปรากฏว่าที่ปรึ กษาดังกล่าวเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
9.1 ดําเนินการให้ ที่ปรึกษาแจ้ งการมีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา
9.2 มิให้ ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
เข้ าร่วมพิจารณาในเรื่ องนั ้น
10. ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้จดั ทําและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดํ าเนิน งานของกองทรั ส ต์ ตามหลัก เกณฑ์ ที่กําหนดในประกาศที่ ทจ.
51/2555 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม และส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดังนี ้
10.1 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามแบบ 56REIT
10.2 งบการเงิ น ของกองทรั ส ต์ โดยให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานบัญ ชี ที่ กํ าหนดตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี
10.3 รายงานประจําปี โดยมีข้อมูลอย่างน้ อยตามที่ได้ กําหนดไว้ ในประกาศที่ ทจ .
51/2555
10.4 รายงานข้ อ มูล เกี่ ย วกับ กองทรั ส ต์ ได้ แ ก่ รายงานมูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ของ
กองทรั ส ต์ แ ละมู ล ค่ า หน่ ว ยทรั ส ต์ รายงานการได้ มาหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ ง
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และใน
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กรณี ที่กองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ที่ยังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ให้
จัด ทํ า และส่ ง รายงานความคื บ หน้ าของการก่ อ สร้ างอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ด้ ว ย
รายงานมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนชําระแล้ ว
11. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/
หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั ้น
นายทะเบียนหน่ ว ยทรั ส ต์

นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ หมายถึง ทรัสตี หรื อผู้ที่รับมอบหมายจากทรัสตีให้ ดําเนินการใน
ฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ซึ่งนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาต
การให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็ นผู้ที่ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ให้ ความเห็ น ชอบให้ ดํ าเนิ น การแทนในฐานะนายทะเบี ย นหน่ วยทรั ส ต์ ใน
เบื ้องต้ น ภายหลังจากที่ได้ มีการก่อตังกองทรั
้
สต์ ทรัสตีจะแต่งตังศู
้ นย์รับฝากหลักทรัพย์ให้
เป็ นนายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ ทั ง้ นี ้ นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ มี ห น้ าที่ ต่ า ง ๆ ตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้ ดังนี ้
1. การออกใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีจะดําเนินการให้
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จดั ทําใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์
และบุคคลอื่นได้ โดยในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ขอให้ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออก
ใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดง
สิทธิ ในหน่วยทรั สต์ เก่าที่ สูญ หาย ลบเลือน หรื อชําระในสาระสําคัญ นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ต้องออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร ทั ้งนี ้ นายทะเบียนจะเรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ด ขึน้ (ถ้ า มี ) จากการดํ าเนิ น การตามคํ าร้ องขอของผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์
ดังกล่าวได้ ตามจริง
2. การจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
เป็ นผู้จดั ทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตที่กําหนดไว้ ในประกาศที่ กร .14/2555
และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
3. การโอนหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่ประสงค์ จะโอนหน่วยทรัสต์ จะต้ องแจ้ ง
ความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์ไปนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยกรอกรายละเอียด
ให้ ครบถ้ วนในคําร้ องขอการโอนหน่วยทรัสต์ที่ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทัง้
แนบเอกสารประกอบการโอนหน่วยทรัสต์ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะกําหนด
การโอนหน่วยทรัสต์ให้ มีผลบังคับและได้ รับการรับรองเมื่อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
บันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนหน่วยทรัสต์เรี ยบร้ อยแล้ ว ทั ้งนี ้ ผู้โอนจะต้ องชําระ
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยทรั ส ต์ (ถ้ ามี ) ตามที่ นายทะเบี ย นหน่ วยทรั ส ต์ กําหนด
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กรณี ก ารโอนหน่ วยทรั ส ต์ ในระบบไร้ ใบทรั ส ต์ ผู้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ จ ะต้ องปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ ที่ระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ผู้โอนจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ า
มี) ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์กําหนด
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่การโอนหน่วยทรัสต์จะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใดถือหน่วยทรัสต์เกิน
ข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิ
ปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีที่การถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไป
ตามอัตราที่กําหนดในข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและ
ค่ าใช้ จ่ าย

หมายเหตุ:

การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรื อค่าใช้ จ่ายจากกองทรัสต์หรื อจากผู้ถือ
หน่ วยทรั ส ต์ จ ะต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ ทัง้ นี ้ ค่ าธรรมเนี ย มและ
ค่า ใช้ จ่ า ยดัง กล่ า ว ไม่ ร วมภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ภาษี ธุร กิ จ เฉพาะ หรื อ ภาษี อื่ น ใดในทํ า นอง
เดียวกัน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากร่างสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ที่แนบท้ ายแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่างหนังสือ
ชี ้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อการแปลงสภาพ นอกจากนี ้ สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ฉบับลงนามอาจมีข้อมูลที่แตกต่างจากร่ าง
สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ฉบับนี ้

อนึง่ การบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT จะอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
9.6

ช่ อ งทางที่ผ้ ถู อื หน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะสามารถขอดูส าํ เนาสัญญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสําเนาสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ได้ ที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตี ได้ ในช่วงเวลาทําการ
ของผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี

ส่วนที่ 2 หน้ า 9 - 37

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
10.

ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

10.1

ข้ อ มูล ทั่วไป

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึง่ จะทําหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นบริ ษัท
จํากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 โดยมีทนุ จดทะเบียนซึ่งเรี ยกชําระแล้ ว 10 ล้ าน
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท มีวตั ถุประสงค์ หลักเพื่อปฏิบัติหน้ าที่
บริ หารจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะ และมี CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จดั การกองทรัสต์
เป็ นจํานวนร้ อยละ 99.9997 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทัง้ หมด โดยมีสรุ ปข้ อมูลสําคัญของผู้จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตาม
ตารางดังต่อไปนี ้
ชื่อ ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

ที่ต งั ้ สํานัก งานใหญ่

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท

0105560104638

โทรศัพ ท์

02-667-5555 ต่อ 1660

ทุน จดทะเบียน

10 ล้ านบาท

ทุน ชําระแล้ ว

10 ล้ านบาท

จํานวนหุ้น ที่อ อกและเรี ยกชําระแล้ ว

1,000,000 หุ้น

มูล ค่ าที่ต ราไว้

10 บาท

ลัก ษณะและขอบเขตการดําเนิน ธุร กิจ

ทํ าห น้ าที่ เป็ น ผู้ จั ด ก ารก อ งท รั ส ต์ ข อ งท รั ส ต์ เพื่ อ ก ารล งทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์

ผู้ถ อื หุ้น ใหญ่
(สัด ส่ วนการถือ หุ้น )

CPN
(ร้ อยละ 99.9997)

รายชื่อ กรรมการ

1. นายชาลี มาดาน
2. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

กรรมการผู้ม ีอ าํ นาจลงนาม

นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ สองคนลง
ลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
10.2

ผู้ถ อื หุ้น ของผู้จ ัด การกองทรัส ต์

10.2.1 ผู้ถ อื หุ้น ของผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ณ วัน ที่ 27 มิถ ุน ายน 2560 มีด งั นี ้
รายชื่อ

จํานวนหุ้น ที่ถ ือ (หุ้น )

สัด ส่ ว น (ร้ อ ยละ)

999,997

99.9997

2. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์

1

0.0001

3. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์

1

0.0001

4. นายชนวัฒน์ เอื ้อวัฒนะสกุล

1

0.0001

1. CPN

รวม

1,000,000

100.0000

10.2.2 กลุ่ม ผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่ ท่ โี ดยพฤติก ารณ์ ม ีอ ทิ ธิพ ลต่ อ การกําหนดนโยบายการจัด การหรื อ การดําเนิน งาน
ของผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ อ ย่ างมีน ัยสําคัญ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ คือ CPN ซึง่ ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.9997 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
้
โดย CPN ซึ่ง เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนา บริ หาร และให้ เช่าพื ้นที่ศนู ย์การค้ าขนาดใหญ่
และประกอบธุรกิ จอื่นที่เกี่ ยวเนื่องเพื่อส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จศูนย์ การค้ าในลักษณะพืน้ ที่แบบผสม (Mixed-Used)
ได้ แก่ อาคารที่พกั อาศัย อาคารสํานักงาน และโรงแรม พร้ อมกันนี ้ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริ มกัน อาทิ ศูนย์
อาหาร ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ สวนนํ ้า และสวนพักผ่อนภายในศูนย์การค้ าในบางโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
บริ ษั ท ย่ อ ย กองทุนรวม บริ ษั ท ร่ วม และกิ จ การอื่น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกัน ของ CPN ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 และวัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ปรากฏดังตารางต่อไปนี ้
CPN ถือ หุ้น ร้ อ ยละ
30 มิถ ุน ายน 31 ธัน วาคม
2560
2559

ลัก ษณะ
ธุร กิจ

ประเทศ
ที่ก จิ การ
จัด ตัง้

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด

(1) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(2) (6)

ประเทศไทย

99.99 (1)

99.99 (1)

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท เซ็นทรัล เรี ยลตี ้ เซอร์ วิส จํากัด
(อยู่ระหว่างชําระบัญชี )

(2)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท เซ็นทรัล ฟู้ดอเวนิว จํากัด

(4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

ชื่อ กิจ การ
บริษัท ย่ อ ยทางตรง

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี ้ จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จํากัด

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
CPN ถือ หุ้น ร้ อ ยละ
30 มิถ ุน ายน 31 ธัน วาคม
2560
2559

ลัก ษณะ
ธุร กิจ

ประเทศ
ที่ก จิ การ
จัด ตัง้

(1) (2) (4) (7)

ประเทศไทย

99.99 (2)

99.99 (2)

(1) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(10)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(6)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(1) (2)

ประเทศไทย

93.30

93.30

บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จํากัด

(1) (2) (4) (10) ประเทศไทย

78.13

78.13

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด

(1) (2) (4) (7)

ประเทศไทย

99.99

99.99

(9)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด

(1) (2) (4)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซีพีเอ็น เอสเตท จํากัด

(6)

ประเทศไทย

99.99

-

บริ ษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ ขอนแก่น จํากัด

(6)

ประเทศไทย

99.99

-

บริษัท ซีพ ีเ อ็น รีท แมเนจเม้ น ท์ จํากัด

(11)

ประเทศไทย

99.99

-

(1) (2)

ประเทศไทย

63.00

-

บริ ษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้ นท์ จํากัด

(6)

ประเทศไทย

90.00

-

บริ ษัท ศาลาแดง พร๊ อพเพอร์ ตี ้ แมนเมจเม้ นท์ จํากัด

(1)

ประเทศไทย

75.00

-

(1) ถึง (5)

ประเทศไทย

99.99

99.99

Global Retail Development & Investment Limited

(6)

ฮ่องกง

99.94

99.94

Global Commercial Property Limited

(6)

ฮ่องกง

99.94

99.94

บริ ษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จํากัด

(6)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซีพีเอ็น ซิตี ้ จํากัด

(6)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษัท ซี.เอส.ซิตี ้ จํากัด

(1)

ประเทศไทย

99.99

99.99

CPN Ventures Sdn. Bhd.

(8)

มาเลเซีย

99.94

99.94

CPN Real Estate Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีย

99.94

99.94

CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีย

99.94

99.94

ชื่อ กิจ การ
บริ ษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จํากัด
บริ ษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้ นซ์ จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ซีพีเอ็น โกบอล จํากัด
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จํากัด

บริ ษัท ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด

บริ ษัท สวนลุม พร๊ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

บริษัท ย่ อ ยทางอ้ อ ม
บริ ษัท บางนา เซ็นทรัล พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
CPN ถือ หุ้น ร้ อ ยละ
30 มิถ ุน ายน 31 ธัน วาคม
2560
2559

ลัก ษณะ
ธุร กิจ

ประเทศ
ที่ก จิ การ
จัด ตัง้

Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีย

99.94

99.94

Central Plaza i-City Sdn. Bhd.

(6)

มาเลเซีย

99.94

99.94

(1) (2)

มาเลเซีย

59.97

59.97

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (รวมการถือหุ้นทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมโดย CPN)

(6)

ประเทศไทย

100.00

100.00

กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 (รวมการถือหุ้นทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมโดย CPN)

(6)

ประเทศไทย

100.00

100.00

กองทุน รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เทล
โกรท

(6)

ประเทศไทย

26.69

26.69

กองทุน รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ CPN คอม
เมอร์ เชียล โกรท

(6)

ประเทศไทย

25.00

25.00

(1) (3) (7)

ประเทศไทย

35.00

-

ชื่อ กิจ การ

Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd.
กองทุนรวม

บริษัทร่ วม
บริ ษัท วิมานสุริยา จํากัด
ที่ม า: CPN
หมายเหตุ:

(1)
(2)

ถือตรงร้ อยละ 99.64 และถือผ่านบริ ษัท เซ็นทรัลเรี ยลตี ้ เซอร์ วิส จํากัด ร้ อยละ 0.36
ถือตรงร้ อยละ 90.00 และถือผ่านบริ ษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด ร้ อยละ 10.00

ลัก ษณะธุร กิจ
(1) ก่อสร้ างอาคารศูนย์การค้ า และ/หรื อ อาคารสํานักงานเพื่อให้ เช่า
(2) ให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคภายในศูนย์การค้ า และ/หรือ อาคารสํานักงาน
(3) ก่อสร้ างห้ องชุดพักอาศัยและอาคารร้ านค้ าเพื่อให้ เช่า
(4) ขายอาหารและเครื่ องดืม่
(5) ให้ บริ การสวนสนุกและสวนนํ ้าบนศูนย์การค้ า
(6) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(7) ธุรกิจโรงแรม
(8) ให้ คาํ ปรึกษาด้ านการบริหารและการจัดการอสังหาริ มทรัพย์
(9) ให้ บริ การด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
(10) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สําหรับการขายบ้ านพร้ อมที่ดนิ และหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย
(11) ทําหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
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อนึ่ง ในระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน 2560 CPN ได้ เข้ าร่ วมลงทุนในกิจการอื่น รวมถึงการจัดตั ้งบริ ษัทย่อย
เพิ่มเติม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริ ษัท ที่ CPN เข้ าลงทุน
และถือ หุ้น
บริษัท ดาราฮาร์ เบอร์ จํากัด

วัต ถุป ระสงค์
ในการเข้ าลงทุน
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิการเช่าช่วงที่ดินใน
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของ CPN
เพื่อพัฒนาโครงการธีมปาร์ คภายใน
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลภูเก็ต

บริษัท ฟี โนมินอน ครี เอชัน่ จํากัด

บริษัท ซินเนอร์ จิสติก พร็ อพเพอร์ ตี ้
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จํากัด

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

สัด ส่ วนการถือ หุ้น โดย CPN
65%

51%
(เป็ นการถือหุ้นทางอ้ อมผ่านทาง
บริ ษัทย่อยของ CPN อันได้ แก่ บริษัท
บางนา เซ็นทรัล พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด)
50%

เพื่อเป็ นผู้เช่าช่วงและประกอบธุรกิจ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ที่จะอยู่ภายใต้ กองทรัสต์ CPNREIT

99.99%

ที่ม า: CPN

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครัง้ ล่าสุด CPN มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี ้
ลําดับ

รายชื่อ

จํานวนหุ้น ที่ถ ือ (หุ้น )

สัด ส่ ว น (ร้ อ ยละ)

1,176,343,960

26.21

1

บริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง จํากัด (1)

2

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

250,272,993

5.58

3

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

126,625,200

2.82

4

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

115,024,290

2.56

5

CHASE NOMINEES LIMITED

99,425,115

2.22

6

THE BANK OF NEW YORK MELLON

93,570,500

2.08

7

BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG

93,025,620

2.07

8

NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

84,429,445

1.88

9

CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH

77,344,160

1.72

10

สํานักงานประกันสังคม

70,106,900

1.56

หมายเหตุ:
ที่ม า: CPN

(1)

ผู้ถือหุ้นที่แท้ จริง (Ultimate Shareholder) ของ CPN และบริ ษัท เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง จํากัด คือ บุคคลในตระกูลจิราธิวฒ
ั น์
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10.3

โครงสร้ างการจัด การ

10.3.1 โครงสร้ างบริห ารจัด การของผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

การจัดโครงสร้ างองค์ กรของผู้จัดการกองทรัสต์ ยึดหลักการในการแบ่งหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยแต่ละฝ่ ายงานมีความเป็ นอิสระ เป็ นระบบ รวมทัง้ คํานึงถึงการควบคุมความเสี่ยงและความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ ผ้ ูลงทุนด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต
ระมัดระวัง และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนก่อนประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และฝ่ ายงานต่าง ๆ ได้ แก่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงและกํากับควบคุม (ซึ่ง
ทั ้งหมดเป็ นฝ่ ายงานภายในบริ ษัทเอง) และฝ่ ายตรวจสอบภายใน (ซึง่ จะมอบหมายให้ บคุ คลอื่นดําเนินการ) ตามโครงสร้ าง
ที่แสดงไว้ ก่อนหน้ านี ้
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และควบคุมการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา
และดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี ้ชวน ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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10.3.2 รายชื่อ คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1 นายชาลี มาดาน
กรรมการอิสระ
คุณวุฒทิ างการศึก ษา
- ปริ ญ ญาโท สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี (บริ หารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ ท าํ งาน
- 2558 – 2560
รองกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานการเงิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง
บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
- 2555 – 2557
Chief Executive & Head of International Banking, The Royal
Bank of Scotland
2 นางสาววัล ยา จิร าธิวัฒน์
กรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึก ษา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ University of Hartford
- ปริ ญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles
ประสบการณ์ ท าํ งาน
- ปี 2554 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริ หารโครงการ
ก่อสร้ าง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริ หารโครงการ
- ปี 2548 – 2554
ก่อสร้ าง บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
3 นางสาวนภารั ต น์ ศรีวรรณวิท ย์
กรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึก ษา
- ปริ ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ท าํ งาน
- ปี 2557 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญ ชี และบริ หารความ
เสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2557
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริ หารความ
เสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
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10.3.3 บทบาท หน้ าที่ และความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท
ผู้จดั การกองทรัสต์มีคณะกรรมการจํานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมี
กรรมการอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของบริ ษั ท ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระ
ดังกล่าวมี คุณ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในประกาศคณะกรรมการกํ ากับ ตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญ าตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนี ้ กรรมการและบุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยลักษณะต้ องห้ ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนโดยอนุโลม ตามข้ อ 12(4)
ของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สช. 29/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อตามกฎเกณฑ์ อื่น ๆ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. อาจ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องมีกรรมการ 2 ท่าน (โดยไม่ใช่กรรมการอิสระ) ลง
นามร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท โดยคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ กรรมการคน
้ ้ การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่
หนึง่ หรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทังนี
รวมถึงการมอบอํานาจหรื อการมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ กรรมการหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมตั ิรายการ
ที่ตนเองหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อมีผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ เพื่อดูแลให้ มนั่ ใจว่าองค์ประกอบและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริ ษัทเอื ้อต่อการใช้ ดลุ ยพินิจในการในการตัดสินใจ โดยประธานกรรมการมีหน้ าที่
1) กํากับ ติดตาม และดูแลให้ มนั่ ใจได้ วา่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2) ร่วมกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยหารือร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และมีมาตรการ
ที่ดแู ลให้ เรื่ องสําคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
3) ดูแลการจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็น
สําคัญกันอย่างรอบคอบ ส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ
10.3.3.1

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อบริ ษัทฯ
(1) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยในการปฏิบตั ิหน้ าที่จะไม่
ขัดต่อหน้ าที่ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์
(2) กําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายและกฎระเบียบ ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดี
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(3) อนุมตั งิ บการเงินของผู้จดั การกองทรัสต์ และรายงานผลประกอบการของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
(4) ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม และมีความ
เท่าเทียมกัน
(5) พิจารณาเสนอวาระการประชุม กรณีที่เห็นว่ามีเรื่ องที่สําคัญที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยังมิได้ มี
การบรรจุไว้ ในวาระการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
(6) พิ จ ารณาคัด เลื อ กและแต่ ง ตัง้ กรรมการของบริ ษั ท ฯ แทนกรรมการเดิ ม ที่ พ้ นจากตํ า แหน่ ง รวมทัง้
คัดเลือกและเสนอแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(7) พิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานที่สําคัญของบริ ษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกําหนด แผนการตรวจสอบประจําปี การคัดเลือก เสนอ
แต่งตั ้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
(8) ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง ให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบ
(9) กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ อย่ า งน้ อยปี ละ 4 ครั ง้ ซึ่ ง ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ทแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี กรรมการเข้ าร่ วมประชุมในจํ านวนเกิ นกึ่งหนึ่งของจํ านวน
กรรมการทั ้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ ถือตามเสียงข้ างมาก
ของกรรมการที่มาประชุม ทั ้งนี ้ กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง
(10) จัดให้ มีตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อนําเสนอวาระในการประชุมตามที่แต่ละฝ่ ายงาน
นําเสนอและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
ดังกล่าว
(11) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยในกรณี ที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารดํารง
ตําแหน่งกรรมการ กรรมการที่ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารท่านนัน้ จะไม่เข้ าร่ วมในการ
พิจารณา และไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
10.3.3.2

บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อกองทรัสต์ CPNREIT
(1) พิ จ ารณาอนุมัติ น โยบายที่ สํ าคัญ ในการจัด การกองทรั ส ต์ CPNREIT ได้ แก่ นโยบายในการจัดการ
กองทรัสต์ นโยบายการจัดโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ
นโยบายการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น เพือ่ ให้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้ องนําไปปฏิบตั ิ
(2) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนหรื อได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในครัง้ แรกและ
การลงทุนเพิ่มเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว รวมทัง้ กํ ากับ ดูแ ลเพื่ อ ให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้จัดการกองทรั ส ต์ สัญ ญาก่ อตัง้ ทรั ส ต์
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สัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี ้ชวน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
และประกาศที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม รวมทั ้งพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ รวมถึงการขอ
อนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3) พิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ของกองทรัสต์เพื่อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของผู้จัดการกองทรั สต์ สัญ ญาก่ อตัง้ ทรัส ต์ สัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ แบบแสดง
รายการข้ อมูล หนังสือชี ้ชวน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และประกาศที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม
(4) พิจ ารณาอนุมัตินโยบายการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้ องกับ การดูแลจัดการกองทรั สต์
CPNREIT เพื่อให้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้ องนําไปปฏิบตั ิ
(5) พิ จ ารณาอนุมัติ น โยบาย ระเบี ย บปฏิ บัติ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัด การความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ ผู้จัดการกองทรัสต์และ
บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ซึ่ง รวมถึ ง มาตรการหรื อ แนวทางดํ าเนิ น การเพื่ อ รั ก ษา
ประโยชน์ ที่ดีที่ สุดของกองทรั สต์ CPNREIT หรื อ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวมเมื่ อเกิ ดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ขึ ้น
(6) พิจารณาอนุมติการเข้ าทํารายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด รวมถึงประกาศที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม
(7) พิจารณาคัดเลือกประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
(8) พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพือ่ ส่งไปให้ ทรัสตีเห็นชอบ
(9) พิจารณาอนุมตั ิการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์ เพือ่ ส่งไปให้ ทรัสตีรับทราบ
(10) พิจารณาคัดเลือก อนุมตั ิการให้ เช่าทรัพย์สินแก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และนําส่งให้ ทรัสตีเพื่อเห็นชอบ
(11) พิจารณาอนุมัติระบบงานที่จะมอบหมายให้ ผ้ ูให้ บริ การภายนอกเป็ นผู้รับดําเนินการ ตามกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผู้ให้ บริการภายนอกดังกล่าวเพื่อส่งให้ ทรัสตีรับทราบ
(12) พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารว่าจ้ างที่ ป รึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารจัดการกองทรั ส ต์ CPNREIT และส่ง
ให้ ทรัสตีเพื่อรับทราบ
(13) ติดตาม ดูแลจัดการให้ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมาย ให้
เป็ นไปตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ สัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี ้ชวน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและประกาศที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม รวมทั ้ง
การรายงานเรื่ องที่สําคัญต่อคณะกรรมการในทุก ๆ ไตรมาส หรื อเมื่อมีเหตุอนั ควรที่ต้องรายงาน และ
ประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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(14) พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี
(15) พิจารณาอนุมตั ิรายจ่ายพิเศษ และ/หรื อ งบประมาณการลงทุนที่อยู่นอกงบประมาณประจําปี
(16) กํากับดูแลให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) ตามแผนการและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(17) พิจารณาอนุมตั ิผลการดําเนินงานและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(18) พิจารณาอนุมตั ิการจัดประชุมสามัญประจําปี ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเมื่อเห็นสมควรให้ มีการประชุม
เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT หรื อเมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด เข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ เรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน้
(19) พิ จ ารณาอนุมัติแนวทางในการดํ าเนิ นการแก้ ไขข้ อ พิ พาทและข้ อร้ องเรี ย นที่ สําคัญ อัน เกี่ ยวกับ การ
ดําเนิ นงานของกองทรัสต์ CPNREIT ตามที่ เห็นว่าจํ าเป็ น และเหมาะสม เพื่อให้ ดําเนิ น การแก้ ไขข้ อ
ร้ องเรี ยนและข้ อพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT จากบุคคลภายนอกหรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
(20) คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้ นี ้ การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการ
มอบอํานาจหรื อ การมอบอํ านาจช่ วงที่ ทําให้ ก รรมการหรื อ ผู้รับ มอบอํ านาจจากกรรมการดัง กล่ าว
สามารถอนุมัติรายการที่ ตนเองหรื อบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง มี ส่วนได้ เสีย หรื อมี ผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT
(21) พิจารณาอนุมตั ิวธิ ีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้น
10.3.3.3

หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

ผู้จัดการกองทรั สต์ กําหนดให้ มีก รรมการอิสระเป็ นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งกรรมการอิสระ
จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ ในการทําหน้ าที่ติดตามดูแลตรวจสอบการทํางานของ
ผู้บ ริ หารและฝ่ ายงานของผู้จัดการกองทรั สต์ เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลักการกํ ากับ ดูแลกิ จ การที่ดี พิ จ ารณาให้ ความเห็น
สนับสนุนต่อนโยบายที่เป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อคัดค้ านเมื่อเห็นว่าผู้จดั การ
กองทรัสต์อาจตัดสินใจที่ส่งผลกระทบกับกองทรัสต์ CPNREIT และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในทางลบ โดยกรรมการอิสระ
ต้ องมี ความเป็ นอิ สระจากการควบคุมของผู้บ ริ หาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และไม่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องหรื อมี ส่วนได้ เสีย กับ การ
ตัดสินใจในการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ CPNREIT โดยมีบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการอิสระดังนี ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 11

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(1) พิจารณาให้ ความเห็นหรื อให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงของกองทรัสต์ CPNREIT
หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สินที่ มี
นัยสําคัญ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2) ให้ คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นในเรื่ องที่สําคัญ เช่น โครงสร้ างเงินทุน นโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์
นโยบายการควบคุมการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
(3) ให้ ความเห็ น เกี่ ยวกับ นโยบายในการบริ ห ารและจัดการความเสี่ย งที่ เกิ ด ขึน้ และหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
ควบคุมหรื อลดความเสี่ยง
(4) เสนอแนะหรื อแนะนําในที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ในเรื่ องที่สําคัญที่ควรพิจารณา
เช่น การลงทุนในทรั พย์สินหลัก การพิจารณาข้ อร้ องเรี ยน การพิจารณาข้ อพิพาททางกฎหมาย การ
เปลี่ยนตัวผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) รวมทั ้งให้
คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นในเรื่ องที่กรรมการอิสระมีความชํ านาญหรื อ มีป ระสบการณ์ เป็ นพิเศษที่
เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
(5) พิ จ ารณา กํ ากับ ดูแล และให้ คําแนะนํ าแก่ ผ้ ูจัดการกองทรั ส ต์ ในการจัดทํ างบการเงินของผู้จัดการ
กองทรัสต์และกองทรัสต์ CPNREIT ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
(6) เสนอแนะเรื่ องที่สําคัญที่ควรพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
(7) แต่ ง ตัง้ ดู แ ลติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ตรวจสอบ ให้ คํ า แนะนํ า หรื อ ให้ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ แผนการ
ดําเนินงาน ประเมินผลงาน และให้ คําแนะนําหรื อให้ ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) รวมถึงการนําเสนอและให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบภายในต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
(8) พิจารณาให้ มีการตรวจสอบภายในเมื่อเห็นสมควร
(9) ดูแลให้ ที่ปรึ กษาของคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ไม่เข้ าร่ วมประชุม ในกรณี ที่มีการพิจารณา
ประเด็นซึง่ ที่ปรึกษาอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(10) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์มอบหมายและเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์
CPNREIT
จากบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระที่ได้ กําหนดไว้ ข้างต้ น ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ อง
มีการรายงานให้ กรรมการอิสระพิจารณาและรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการให้ คําแนะนําที่จําเป็ นเกี่ยวกับรายการ
เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ กองทรัส ต์ CPNREIT และจุด อ่อ นด้ านการควบคุม
ภายในและจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ ไขเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในการทําหน้ าที่ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์และ
ความคืบหน้ าในการแก้ ไข

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 12

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ทั ้งนี ้ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ กําหนดให้ กรรมการอิสระต้ องมีคุณ สมบัติอย่าง
น้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ถือ หุ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้น ที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของผู้จัดการกองทรั สต์ บริ ษั ทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ของ
กรรมการอิสระรายนั ้น ๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จัดการกองทรั สต์ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลที่อาจเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบคุ คลที่อาจเป็ นบุคคลที่มีความ
เกี่ยวโยง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง และไม่เป็ นผู้
ถือ หุ้นที่ มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของผู้จดั การกองทรัสต์ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความเกี่ยวโยง สังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ ก ษาทางการเงินซึ่งได้ รับ ค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อ ปี จ ากผู้จัดการกองทรั สต์ บริ ษั ทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความเกี่ ยวโยง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํ านาจควบคุม กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่ง
ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 13

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ท่ีเกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์
หรื อ บริ ษั ทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มี นัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมบริ ห ารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถื อหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออก
เสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี นัยกับ
กิจการของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่เป็ นบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผู้บริ หารตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรื อ บุคคลที่มีลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยลักษณะต้ องห้ าม
ของบุ ค ลากรในธุ ร กิ จ ตลาดทุ น โดยอนุ โลม ตามข้ อ 12(4) ของประกาศสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ที่ สช.
29/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ ความเห็นชอบผู้จดั การกองทรัสต์และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อตามกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
(10) ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าด้ วยกระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมาย
ว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่
เกี่ ยวกับ ธุรกิ จการเงินในทํ านองเดี ยวกัน ไม่ ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อ กฎหมายต่างประเทศ โดย
หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนั ้น ทั ้งนี ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ ยวกับ
การซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวงฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต
(11) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผู้จดั การ
กองทรัสต์
ทัง้ นี ้ ในส่วนนี ้ คํ าว่า “บริ ษั ทใหญ่ ” “บริ ษั ทย่ อย” “บริ ษั ทย่ อยลําดับ เดียวกัน” “บริ ษัทร่ วม” “ผู้ที่เกี่ ยวโยง”
“ผู้บริ หาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” “ผู้มีอํานาจควบคุม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยาม
ของคําดังกล่าวที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่
คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์และกรรมการอิสระมีหน้ าที่ในการกํากับดูแลและให้ คําแนะนําที่จําเป็ น
แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ในขณะที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ติดตามและ
ดูแลการดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ การปฏิบัติหน้ าที่ในการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามนโยบายที่
กํ าหนด สัญ ญาก่ อตัง้ ทรัสต์ สัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ แบบแสดงรายการข้ อ มูล หนังสือชี ช้ วน ระเบี ยบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์ได้ กําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ดังนี ้
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10.3.3.4

หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารมี อํ า นาจ หน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ติ ด ตามและดู แ ลการ
ดําเนินงานของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารดังนี ้
(1) กําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT การจัดโครงสร้ างเงินทุน การตัดสินใจ
ลงทุน การวางกลยุทธ์ และนโยบายในการคัดเลือกและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ ภายใต้
นโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์
(2) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านประจําปี
(3) พิจารณาคัดเลือก อนุมตั ิการว่าจ้ าง และอนุมตั ิการเลิกจ้ าง รวมถึงเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการว่าจ้ าง
บุคลากรของผู้จดั การกองทรัสต์
(4) ดูแลบริ หารการดําเนินงาน และ/หรื อ การบริ หารงานประจําวันในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึงการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของผู้จัดการกองทรัสต์ และประเมินผลงานบุคลากรของผู้จัดการ
กองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของผู้จัดการกองทรัสต์ มติคณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ สัญ ญาก่อตัง้ ทรั สต์ สัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล
หนังสือชีช้ วน ระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิ บัติงานของ
ผู้จดั การกองทรัสต์
(5) พิจารณาอนุมตั ิการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้จดั การกองทรัสต์และการดําเนินงานของกองทรัสต์
CPNREIT
(6) พิจารณาอนุมตั ิวิธีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับข้ อพิพาทที่เกิดขึ ้นที่มีระดับความมีนยั สําคัญอยู่
ภายในขอบเขตอํานาจการอนุมตั ิของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(7) เป็ นตัวแทนผู้จัดการกองทรั ส ต์ ตลอดจนมี อํานาจมอบหมายให้ บุค คลดํ าเนิ น การในการติ ด ต่อ กับ
หน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
(8) มีอํานาจในการออก แก้ ไข เพิ่มเติม หรื อปรับปรุ งระเบียบ คําสัง่ และข้ อบังคับที่เกี่ยวกับการทํางานของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ภายในกรอบนโยบายที่ได้ รับจากคณะกรรมการ
(9) มีอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายหรื อตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
(10) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม
หนังสือมอบอํานาจที่ให้ ไว้ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อคําสัง่ ที่คณะกรรมการของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ กําหนดไว้ ทัง้ นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธาน
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เจ้ าหน้ าที่บ ริ ห ารนัน้ จะต้ องไม่มี ลัก ษณะเป็ น การมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ ทําให้ ป ระธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง อาจมีส่วนได้ เสียหรื ออาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับกองทรัสต์ CPNREIT
10.3.3.5

หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้ บริ การภายนอกที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ดําเนินการ

ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นจากภายนอกเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกอบธุรกิจในบางส่วนงาน ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์จะกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้ให้ บริ การภายนอกให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของผู้จัดการกองทรัส ต์ สัญ ญาก่ อ ตัง้ กองทรั สต์ สัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล
หนังสือชี ้ชวน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้ บริ การภายนอกที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ เป็ นผู้ดําเนินการ มีดงั นี ้
(1) ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับดําเนินการงานด้ านการตรวจสอบภายในซึ่งขึ ้น
ตรงต่อกรรมการอิสระ โดยเป็ นผู้ที่มีความเป็ นอิสระและถูกแยกออกจากฝ่ ายงานต่าง ๆ โดยมีหน้ าที่
หลักในการตรวจสอบและประเมินระบบการปฏิบตั ิงานภายในของผู้จดั การกองทรัสต์ และรายงานผล
การตรวจสอบต่อกรรมการอิสระเพื่อให้ มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยมีการตรวจสอบในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1.1) ประสิทธิ ภ าพ ประสิทธิ ผลของการควบคุมภายใน การกํ ากับ ดูแลกิ จ การที่ ดีและการบริ หาร
ความเสี่ยง
1.2) ความถูกต้ องเชื่อถื อได้ ของข้ อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจัดการ
กองทรัสต์ CPNREIT
1.3) การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.4) ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริ หารความเสีย่ ง
(2) ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิ จเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ในส่วนงานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล (ไม่
รวมถึ ง หน้ าที่ ข องการคัด เลื อ กบุ ค ลากรของผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ) โดยให้ ถื อ ปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์
เช่นเดียวกันกับพนักงานภายในของผู้จดั การกองทรัสต์ อาทิเช่น ในเรื่ องการเข้ าถึงข้ อมูลภายในของ
กองทรัสต์ CPNREIT รวมทั ้งให้ รับทราบถึงนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ กฎเกณฑ์ และประกาศที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
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10.4

หน้ าที่ข องผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT ซึง่ รวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตี โดยมีหน้ าที่
และความรับผิดชอบของผู้จดั การกองทรัสต์ ดังนี ้
10.4.1 หน้ าที่ต่ อ กองทรัส ต์ CPNREIT
10.4.1.1

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยใช้ ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทัง้ ต้ องปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อตั ้งทรัสต์ สัญ ญาแต่งตั ้งผู้จัดการ
กองทรัสต์ วัตถุป ระสงค์ ในการก่ อตัง้ กองทรัส ต์ CPNREIT มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
(2) ดํารงเงินทุนให้ เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
ฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนื่อง
(3) เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้อมูลที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน
ของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสื่อสารได้ อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้ สําคัญผิด
(4) ไม่นําข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไปใช้ ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพื่อตนเอง หรื อทํา
ให้ เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์ CPNREIT
(5) ปฏิบัติงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณี ที่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ ้น ต้ องดําเนินการให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
(6) ปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กําหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่
สนับสนุน สัง่ การ หรื อให้ ความร่ วมมือแก่บคุ คลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนดดังกล่าว
(7) ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT อย่างมีนัยสําคัญ หรื อข้ อมูลอื่นที่ควรแจ้ งให้
ทราบ

10.4.1.2

ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบงานที่ มี คุ ณ ภาพ มี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุล การปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้ อย่างครบถ้ วน โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมเรื่ อง
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ดังต่อไปนี ้ เพื่ อให้ การดูแลจัดการกองทรั สต์ CPNREIT ตามที่ ได้ รับ มอบหมายจากทรั ส ตีให้ เป็ น ไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(1) การกํ า หนดนโยบายในการจัด การกองทรั ส ต์ CPNREIT การจัด โครงสร้ างเงิ น ทุ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT การตัด สิ น ใจลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น หลัก และการกํ าหนดนโยบายและกลยุท ธ์ ในการจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก เพื่อให้ การจัดการลงทุนตามที่ได้ รับมอบหมายเป็ นไปด้ วยความรอบคอบ
ระมัด ระวัง สอดคล้ อ งกับ นโยบายการลงทุน ตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ และเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ CPNREIT กําหนด ตลอดจน
เพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(2) การบริ ห ารและจัด การความเสี่ย งที่ เกี่ ย วข้ องกับ การดูแลจัด การกองทรั ส ต์ CPNREIT ตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย เพื่อให้ สามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT
กับผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงมาตรการหรื อแนวทาง
ดําเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม เมื่อเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ขึ ้น
(4) การคัดเลือกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการ
ของกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) เพื่อให้ มีผ้ ทู ี่มีความรู้ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับงาน
ที่จะปฏิบตั ิ
(5) การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จดั การกองทรัสต์และบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทั ้งการ
ตรวจสอบดูแลผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง และสัญญาก่อตั ้งทรัสต์กําหนด
(6) การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ที่ครบถ้ วนถูกต้ องและเพียงพอเพื่อให้ เป็ นไปตามที่กําหนด
ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายหลักทรัพย์
(7) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน (Back Office)
(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน
(9) การติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน
(10) การจัดการกับข้ อพิพาททางกฎหมาย
ทั ้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อ 10.4.1.3

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 18

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
10.4.1.3

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
เป็ นผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ได้ เท่ า ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ การประกอบธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่ า งคล่ อ งตั ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทั ้งนี ้ ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) การมอบหมายต้ องไม่มีลกั ษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้จดั การ
กองทรัสต์
(2) มี มาตรการรองรั บ ให้ ส ามารถประกอบธุรกิ จ ได้ อย่ างต่อ เนื่ อ ง ในกรณี ที่ ผ้ ูรับ ดํ าเนิ นการไม่ ส ามารถ
ดําเนินการต่อไปได้
(3) ในกรณี ที่ มี ก ารมอบหมายงานเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื่ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ต้ อ ง
มอบหมายให้ กบั ผู้ที่สามารถดําเนินการได้ โดยชอบด้ วยกฎหมาย
ทั ้งนี ้ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับดําเนินการตามข้ อนี ้ ต้ องมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามข้ อ
10.4.1.2(1) (2) (3) (4) และ (9)

10.4.1.4

ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์จัดทํางบการเงินของตนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วย
วิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามเดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลา
บัญชี

10.4.1.5

ไม่ ดํ า เนิ น การใด ๆ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ทรั ส ตี ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ อย่ า งเป็ นอิ ส ระ เช่ น การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ที่มีบคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีเป็ นผู้ทรงกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครอง

10.4.1.6

ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ จากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ การ
ปฏิ บัติง านของตนในฐานะเป็ น ผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิ บัติ งานของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงานของตน ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์ ซึง่ เป็ นไปตามระบบงานของผู้จดั การ
กองทรัสต์

10.4.1.7

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณาลงมติในกรณีต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้
ในสั ญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ เช่ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาก่ อ ตั ง้ ทรั ส ต์ การเพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ การ
เปลี่ยนแปลงทรัสตี เป็ นต้ น

10.4.1.8

ในกรณีที่มีการแต่งตั ้งที่ปรึกษาเพื่อให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการ
จัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ดําเนินการให้ ที่ปรึกษาแจ้ งการมีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา
(2) มิให้ ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เข้ าร่วมพิจารณาในเรื่ อง
นั ้น
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10.4.1.9

ในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ดําเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทําสัญญาที่เกี่ยวเนื่อง
กับอสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
(2) ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่า การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นไปอย่ า ง
เหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก)

การประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นั ้น ๆ ก่อนรับเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อกองทรัสต์ CPNREIT
แล้ วแต่กรณี

(ข)

การวิเคราะห์ แ ละศึก ษาความเป็ น ไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence)
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตลอดจนการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด จากการลงทุน ใน
อสังหาริ ม ทรั พย์ นัน้ ๆ พร้ อมทัง้ จัด ให้ มี แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้ วย ทัง้ นี ้ ความเสี่ย ง
ดังกล่าวให้ หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
(ถ้ ามี) เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ได้ เป็ นต้ น

10.4.1.10 จัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน โดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในสัญญา
ก่อ ตัง้ ทรั ส ต์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ก่อนการได้ มาหรื อจํ าหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สินหลัก ของกองทรั ส ต์
CPNREIT การสอบทานการประเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หลัก ของกองทรั ส ต์ CPNREIT การประเมิ น มูล ค่ า
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เป็ นต้ น
10.4.1.11 อสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน นอกจากต้ องจัดให้ มีการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ ที่
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกํ า หนด และจัด ให้ มี ก ารตรวจสอบและสอบทานแล้ ว ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ยัง ต้ อ ง
ดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ ในการตรวจสอบอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุน เยี่ ย งผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เช่ น สภาพของ
อสังหาริ มทรัพย์ ความสามารถของคู่สญ
ั ญา ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย ความเหมาะสมด้ านอื่น ๆ เป็ น
ต้ น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูล ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ CPNREIT ตามความจําเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยั ้ง หรื อจํากัดมิให้ เกิด
ความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั ้งปวง โดยทรัสตีอาจ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์ CPNREIT แทนในระหว่างนี ้ได้
10.4.1.12 ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักหรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนเพิ่มเติม
ในกรณีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
แต่วนั ที่ก่อตั ้งกองทรัสต์ CPNREIT แล้ วเสร็ จ สําหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก หรื อนับแต่วนั ที่ปิด
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ CPNREIT
10.4.1.13 ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ต้องเป็ นการได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์เท่านัน้
เฉพาะกรณีการได้ มาซึ่งสิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีการได้ มาซึง่ เอกสารสิทธิเป็ น น.ส.3 ก. หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก. เท่านัน้
10.4.1.14 อสังหาริ มทรั พย์ ที่ได้ มาต้ องไม่อ ยู่ในบังคับ แห่งทรัพยสิทธิ หรื อมี ข้อ พิพ าทใด ๆ เว้ นแต่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์
และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าการอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรื อการมี
ข้ อพิพาทนั ้นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และเงื่อนไขการ
ได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์นั ้นยังเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
10.4.1.15 การทําสัญญาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใด ๆ ที่อาจมีผลให้ กองทรัสต์
CPNREIT ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจําหน่าย) เช่น ข้ อตกลงที่ให้
สิทธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีการกําหนดราคา
ไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้ าที่มากกว่าหน้ าที่ปกติที่ผ้ เู ช่าพึงมีเมื่อ
สัญญาเช่าสิ ้นสุดลง
10.4.1.16 จัดให้ มีการประกันวินาศภัยหรื อการประกันภัยที่มีลักษณะความคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เสมือนหรื อทดแทนการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึ ้นกับทรัพย์สินหลักตามที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงร่ วมกันและไม่ขดั
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความเสียหายจากทรัพย์สิน
หลัก หรื อจากการดํ าเนิ นการในทรั พย์ สิ น หลัก กับ ผู้รับ ประกัน ภัย ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงเงิน คุ้มครองความ
เสียหายที่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหลักเป็ นอย่างน้ อย
10.4.1.17 ดําเนินการให้ ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะธุรกรรม พร้ อมทั ้งเหตุผลและข้ อมูลประกอบที่ชดั เจนที่เกี่ยวข้ องกับ
การได้ มาซึ่งทรัพย์ สินหลัก เพิ่มเติมของกองทรัสต์ CPNREIT ในเอกสารขอความเห็นชอบหรื อหนังสือเชิญ
ประชุม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เพื่ อ พิ จ ารณาการเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลัก เพิ่ ม เติ ม ของกองทรั ส ต์
CPNREIT
10.4.1.18 การจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก ต้ องจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การขออนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
การขอความเห็นชอบจากทรัสตี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
10.4.1.19 ในกรณี ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงผู้จัดการกองทรั สต์ ต้ องดําเนิ น การให้ ผ้ ูจัดการกองทรั ส ต์ รายใหม่ตกลงที่ จะ
ปฏิ บัติห น้ าที่ ให้ เป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อตัง้ ทรั สต์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ น กรณี ที่ ที่ ป ระชุมผู้ถื อ
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามการเสนอชื่อของทรัสตีเนื่องจากผู้จดั การ
หน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
กองทรัสต์ ไม่สามารถสรรหาบุคคลใด ๆ มาทําหน้ าที่แทนตนได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทัง้ นี ้ ผู้จัดการ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
กองทรัสต์รายเดิมต้ องดําเนินการและให้ ความร่ วมมือตามที่จําเป็ น เพื่อให้ การส่งมอบงานแก่บุคคลที่จะเข้ า
มาปฏิบตั ิหน้ าที่แทนตนเองสําเร็จลุล่วงไป
10.4.1.20 ในกรณีที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ต้ องดูแลให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขและ
วิธี ก ารตามที่ กํ า หนดในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ แ ละกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ ดํ าเนิ น การแก้ ไขแล้ ว เสร็ จ ให้
ดําเนินการจัดส่งสําเนาสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ฉบับที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ วให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ
แต่วนั ที่ลงนามหรื อวันที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (แล้ วแต่กรณี)
10.4.1.21 ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงทรั ส ตี ให้ ดํ าเนิ น การแจ้ งการเปลี่ ย นแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ูถื อ หน่ วยทรั ส ต์ และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์
10.4.1.22 ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้ อมทั ้งเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ CPNREIT พร้ อมทั ้งลงนามรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของตน
10.4.1.23 ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถของผู้รับประกันรายได้ ในการปฏิบตั ิตามสัญญารับประกันรายได้ (ถ้ ามี)
10.4.1.24 ดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายแล้ วหรื อที่ออกใหม่ (กรณีเพิ่มทุนกองทรัสต์) สามารถเข้ าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
10.4.1.25 ดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใด ๆ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันให้ เป็ นไปตามอัตรา
และหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
10.4.2 หน้ าที่ใ นการบริห ารจัด การกองทรั ส ต์ แ ละทรัพ ย์ ส นิ ของกองทรั ส ต์
10.4.2.1

ให้ ความเห็ นต่อเจ้ าพนักงานที่ เกี่ ยวข้ อ งเกี่ยวกับ คุณ สมบัติหรื อลักษณะของอสัง หาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์
CPNREIT ลงทุนตามที่ได้ รับการร้ องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

10.4.2.2

ควบคุมและดูแลการบริ หารจัดการทรัพย์สินหลัก และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก รวมตลอดถึง
การบริ หารจัดการในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน การซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ตามที่จําเป็ น กรณีการซ่อมแซมใหญ่
จะต้ องแจ้ งให้ ทรัสตีทราบก่อน

10.4.2.3

จัดให้ มีการเปลี่ยนแปลง ฟื น้ ฟู และดัดแปลงทรัพย์สินหลัก ตามความจําเป็ นและสมควรเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ ง
กับ สัญ ญาก่ อตัง้ ทรั ส ต์ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง รวมทัง้ สัญ ญาเช่า ที่ ดิน กับ เจ้ าของที่ ดิน อันเป็ น ที่ ตัง้ ของ
ทรัพย์สินหลัก และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม และสัญญาเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์
ที่เกี่ยวข้ องกับผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะต้ องแจ้ งให้ ทรัสตีทราบก่อน

10.4.2.4

ควบคุม ดูแล และติดตามให้ ผ้ ูเช่าช่วงทรั พย์ สินหลักบริ หารจัดการทรัพย์ สินหลัก ซ่อมแซม ปรับปรุ ง และ
บํารุ งรักษาให้ ทรัพย์สินหลัก อยู่ในสภาพที่ดีและพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์ได้ ตลอดเวลาตามที่กําหนดใน
แผนการดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 22
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10.4.2.5

บริ หารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์ สินหลัก รวมทั ้ง
ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นเพื่อให้ การบริ หารทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากทรัพย์สินหลัก
เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปี สัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

10.4.2.6

อํานวยความสะดวกให้ กับกองทรัสต์ CPNREIT หรื อบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในการตรวจตรา
ทรัพย์สินหลัก ภายในวันและเวลาทําการของผู้จดั การกองทรัสต์ รวมทั ้งให้ ข้อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ ส่งมอบ
เอกสารใด ๆ (ยกเว้ นข้ อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ เอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์ สินทางปั ญ ญาของผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรื อของบริ ษัทในเครื อของผู้จัดการกองทรัสต์) ตามที่ทรัสตีร้องขอในกรณี ที่มีความจําเป็ นและ
เหมาะสม

10.4.2.7

อํ า นวยความสะดวกให้ กับ บริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ CPNREIT หรื อ บุ ค คลที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวในการสํารวจทรัพย์สินหลักเพื่อการประเมินค่า รวมทั ้ง
ให้ ข้อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ ส่งมอบเอกสารใด ๆ (ยกเว้ นข้ อมูล ถ้ อยคํา และ/หรื อ เอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับ
ทรัพย์ สินทางปั ญ ญาของผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อของบริ ษัทในเครื อของผู้จัดการกองทรัสต์) ตามที่บริ ษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินร้ องขอในกรณีที่มีความจําเป็ นและเหมาะสม

10.4.2.8

จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของผู้จดั การกองทรัสต์อนั เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพย์สินหลัก และ/หรื อ ได้ ครอบครองไว้ ในนามของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทั ้งเอกสารหลักฐานทางการ
บัญชีที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อให้ ทรัสตีหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี
และ/หรื อ ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ ภายในวันและเวลาทําการของผู้จดั การกองทรัสต์ และหากได้ รับ
การร้ องขอจากทรัสตี หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตี และ/หรื อ ผู้สอบบัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์ต้อง
ดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรื อเกี่ยวเนื่องกับกองทรัสต์ CPNREIT ตามที่ได้ รับการร้ อง
ขอให้ แก่ทรัสตี และ/หรื อ ผู้สอบบัญ ชี (แล้ วแต่กรณี ) ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ ทราบถึงหรื อควร
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอื่น
ทราบถึงการร้ องขอดังกล่าว เว้ นแต่จะมีเหตุอนั สมควรหรื อคู่สญ

10.4.2.9

ควบคุม ดูแล และติดตามผู้เช่าช่วงทรัพย์ สินหลัก รวมทั ้งดําเนินการใด ๆ ร่ วมกับทรัสตี และ/หรื อ ผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก เพื่อให้ ทรัสตี และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักนําส่งค่าธรรมเนียมและภาษี โรงเรื อนและที่ดิน
(หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน) อันเกิดจากทรัพย์ สินหลัก รวมถึงการติดต่อ ประสานงาน ให้ ข้อมูล ยื่น
เอกสาร และนําส่งภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่ทรัสตีมีหน้ าที่หกั ณ ที่จ่าย และ/หรื อ ภาษีอื่นใดอันเนื่องจากการบริ หาร
จัดการทรัพย์สินของผู้จดั การกองทรัสต์ ต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง

10.4.2.10 ควบคุม ดู แ ล และติ ด ตามผู้ เช่ า ช่ ว งทรั พ ย์ สิ น หลัก ให้ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง สัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
10.4.2.11 แจ้ งให้ ทรัสตีทราบภายในระยะเวลาอันสมควรถึง (ก) ความชํารุ ดบกพร่ องของทรัพย์สินหลัก รวมถึงอุปกรณ์
และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ ที่จะทําให้ มลู ค่าของทรัพย์สินหลักลดลงอย่าง
มีนยั สําคัญ และ (ข) กรณีที่มีการผิดสัญญาใด ๆ ในสาระสําคัญ โดยผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
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10.4.2.12 ดําเนินการอื่นใดตามที่กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาเห็นว่าจําเป็ นและสมควร เพื่อให้ ทรัพย์สินหลักอยู่ใน
สภาพที่ ดี และพร้ อมในการใช้ เพื่อการจัดหาผลประโยชน์ หรื อเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของสัญ ญาแต่งตัง้
ผู้จัดการกองทรั สต์ ทุก ประการ รวมทัง้ ให้ คําแนะนํ าเกี่ ย วกับ สภาวะตลาดในกรณี ที่ก องทรั ส ต์ CPNREIT
ประสงค์จะขาย หรื อโอนสิทธิการเช่าหรื อเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก
10.4.3 การจัด ทําบัญชีแ ละรายงาน เอกสารการจัด การและการตรวจสอบภายใน
10.4.3.1

จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ตามที่สญ
ั ญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายหลักทรัพย์กําหนด
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

10.4.3.2

จัดให้ มีบญ
ั ชีและรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อตามที่เห็นว่าจําเป็ นและสมควรในการ
บริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และทรัพย์ สินหลัก เพื่อจัดส่งบัญ ชีรายงาน และเอกสารดังกล่าวให้ แก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาตามที่ทรัสตีกําหนด เพื่อให้
สอดคล้ องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงคําสั่งของเจ้ าหน้ าที่ของทางราชการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดทําบัญชีดงั กล่าวตามหลักการบัญชีที่เป็ นที่รับรองโดยทั่วไป โดยจะแบ่งแยก
ทรัพย์สิน และ/หรื อ ดอกผลใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน และ/หรื อ ทรัพย์สินใด ๆ ที่
ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ รับไว้ และ/หรื อ พึงรับไว้ ในนามกองทรัสต์ CPNREIT ออกจากทรัพย์ สินของตน และ
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ าเนิ น การจัด เก็ บ เอกสารหลัก ฐานประกอบการบัญ ชี แ ละการบัน ทึ ก บัญ ชี เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 1 ปี ให้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ทรัสตีเข้ าตรวจสอบ

10.4.3.3

ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาที่ได้ รับมอบหมายจากทรัสตีเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงคําสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่ของทางราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(1) รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ฉบับเต็ม โดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีไม่น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้ าก่อน
วันครบกําหนดวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2) รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของ
แต่ละไตรมาสโดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพื่อพิจารณารับรอง แล้ วนําส่งสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 วันนับ
แต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนั ้น ซึ่งรวมถึงทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทรัพย์สินหลัก ณ
วัน ทํ าการสุดท้ ายของแต่ล ะไตรมาสให้ แก่ ท รั ส ตีเพื่ อประกอบการคํ านวณมูลค่าทรั พ ย์ สิ นสุท ธิ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT และมูลค่าหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
(3) ข้ อมูลปั จจุบันเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และสาระของรายการที่เป็ น
ธุรกรรมระหว่างกองทรั ส ต์ CPNREIT กับ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ห รื อ บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ โดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีภายใน 30 วันนับจากวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม และ
จัดส่งให้ ทรัสตีเพื่อพิจารณาก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม
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(4) ข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ในรอบระยะเวลาบัญชีบัญชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการ
เปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT
(5) ข้ อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างเจ้ าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนและ
กองทรัสต์ CPNREIT ตลอดจนมาตรการที่ใช้ ในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว โดย
้ วนั เริ่ มการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชน
ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยชัดแจ้ งตังแต่
เป็ นครัง้ แรกและทุกครัง้ เมื่อเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(6) ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ของผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ จากบริ ษัทหรื อบุคคลที่เป็ นคู่ค้ากับกองทรัสต์ CPNREIT โดยดําเนินการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ หรื อในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
ขออนุมัติ ทํ ารายการต่ า ง ๆ และรายงานประจํ า ปี ของกองทรั ส ต์ CPNREIT เพื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
และทรัสตีจะใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาความเป็ นอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ในการเข้ าทํา
ธุรกรรมต่าง ๆ เพือ่ กองทรัสต์ CPNREIT และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนั ้น
ส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ที่ต้องพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ ผู้คํ ้าประกันหรื อได้ รับการ
คํ ้าประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้บริ หารเป็ นกลุ่มเดียวกัน การให้ หรื อรับ
บริ การ การซื ้อขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ให้ แก่กนั เป็ นต้ น
(7) ข้ อมูลปั จจุบันเกี่ยวกับรายการที่เป็ นธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
CPNREIT โดยดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเข้ า
ทําธุรกรรม และดําเนินการเปิ ดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ มา
หรือจําหน่ายไปของทรัพย์สินหลัก
(8) ข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ของกองทรัสต์ CPNREIT
ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
และงบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT
(9) ข้ อมูลปั จจุบันเกี่ยวกับรายการที่ เป็ นการกู้ยืมเงินและก่ อภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT โดย
ดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพื่อรับทราบ ก่อนวันเข้ าทําธุรกรรมพร้ อมกับสัญญากู้ยืม
(10) ข้ อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT ในรอบระยะเวลาบัญชี
ก่อนและรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของ
กองทรัสต์ CPNREIT
(11) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมที่ ท รั ส ตี เห็ น ว่ า มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์
CPNREIT โดยได้ รับการร้ องขอจากทรัสตี โดยดําเนิ นการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพื่อพิจารณาล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม
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(12) งบการเงินของผู้จัดการกองทรัสต์และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน โดยดําเนินการจัดส่ง
ให้ แก่ทรัสตีล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันครบกําหนดการส่งงบการเงินต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
อนึ่ง รายงานดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นเพียงรู ปแบบและตัวอย่างของรายงานที่ต้องใช้ ในเบื ้องต้ น คู่สญ
ั ญาอาจจะ
ปรับปรุ ง เพิ่มหรื อลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรื อเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของรายงานได้ ตามที่ค่สู ญ
ั ญา
ร่ วมกัน กํ าหนด เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ แ ละกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งคํ าสั่งของ
เจ้ าหน้ าที่ของทางราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
10.4.4 หน้ าที่ใ นการทําสัญญาในการจัด หาผลประโยชน์ ใ นอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT
10.4.4.1

ควบคุม ดูแล รวมทั ้งสร้ างมาตรการในการควบคุมดูแล และดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ นและเหมาะสมในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ เพื่อให้ ผ้ เู ช่าช่วง และ/หรื อ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก
ปฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ เงื่ อ นไข และ/หรื อ ข้ อ ตกลงที่ กํ าหนดไว้ ในสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง และ/หรื อ สัญ ญาอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินหลัก รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับหรื อข้ อกําหนดอื่นใดของทรัพย์สินหลัก หรื อ
นโยบายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก

10.4.4.2

จัดทําสัญญาเช่าพื ้นที่ สัญญาบริ การ สัญญาให้ บริ การสาธารณูปโภค สัญญาว่าจ้ างกับผู้ให้ บริ การภายนอก
และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ หลัก (ถ้ ามี)

10.4.4.3

ดํ าเนิ นการ และ/หรื อ จัด ให้ มี ก ารสํ ารองเงิน สดจากเงิน ประกัน การเช่ าที่ เรี ย กเก็ บ จากผู้เช่ าพื น้ ที่ ภ ายใน
ศูนย์การค้ าซึง่ เป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT โดยจะต้ องคงระดับเงินสํารองดังกล่าวให้ เพียงพอ
ต่อประมาณการสัญญาที่หมดอายุและเงินมัดจําที่ต้องจ่ายคืนในแต่ละงวด

10.5

การบริห ารจัด การ

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ แบ่งฝ่ ายงานภายในบริ ษัทออกเป็ น 3 ฝ่ าย เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษั ทฯ สัญ ญาก่ อตัง้ ทรัส ต์ สัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ แบบแสดงรายการข้ อ มูล หนังสือชี ช้ วน ระเบี ย บ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ โดยหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายงานสามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
10.5.1 ฝ่ ายพัฒนาธุร กิจ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจมีหน้ าที่หลักในการจัดทําแผนงานและกลยุทธ์ ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ CPNREIT วางแผนการตลาด การส่งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์ การแข่งขัน เพื่อให้ ทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถสร้ างผลตอบแทนได้ ตามเป้ าหมาย ตรวจสอบและสอบทานอสังหาริ มทรัพย์ ที่
กองทรั สต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน จัดทํ าแผนและนํ าเสนอโครงสร้ างและแหล่งเงิน ทุน ที่ เหมาะสมในการเข้ าลงทุน ใน
ทรัพย์ สินหลักโดยกองทรัสต์ CPNREIT จัดให้ มีการสรรหาและคัดเลือกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่าช่วง
ทรัพย์สินหลัก รวมทังการบริ
้
หารจัดการและดูแลทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและ
พร้ อมสําหรับการจัดหาผลประโยชน์
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10.5.2 ฝ่ ายสนับ สนุน การปฏิบ ัต งิ าน
ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบตั ิงานมีหน้ าที่หลักในการจัดทํางบประมาณของกองทรัสต์ CPNREIT จัดทําและเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่สําคัญของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่เพียงงบการเงินรายไตรมาสและรายปี มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ และข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลัก ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง ติดตามและดูแลการจัดทําประกันภัยที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง เสนอพิจารณาเพื่ออนุมตั ิ
การว่าจ้ างให้ ผ้ ูให้ บ ริ การภายนอกให้ เป็ น ผู้รับ ดําเนิน การ (Outsource) ทัง้ ของกองทรั สต์ CPNREIT และของผู้จัดการ
กองทรัสต์ เพื่อเสนอไปยังประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
10.5.3 ฝ่ ายบริห ารความเสี่ยงและการกํากับ ควบคุม
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยงและกํ ากับควบคุมมีหน้ าที่หลักในการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ ยวกับการ
ดําเนิ นงานและการลงทุนของกองทรั สต์ CPNREIT รวมถึ งการกํ าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
ดังกล่ าว ดูแ ลและติด ตามการดํ าเนิ น งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT ให้ เป็ น ไปตามกฏเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและคู่มื อ การ
ปฏิ บัติงาน ดูแลและติดตามให้ บุคลากรที่ เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทรั สต์ CPNREIT ให้ เป็ น ผู้ที่มีคุณ สมบัติ
เหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและข้ อกํ าหนดที่เกี่ ยวข้ อง ดูแลและป้องกันมิให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ บุค คลที่เกี่ ยวโยงกัน รวมถึ งกํ าหนดมาตรการที่ เหมาะสมในการบริ หารจัดการความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบการจัดทํารายงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ รายละเอียดบุคลากรและผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ ณ วันที่มีการก่อตั ้ง
กองทรัสต์ CPNREIT คาดว่าจะเป็ นดังต่อไปนี ้
หน่ ว ยงาน
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

จํานวน
บุค ลากร
2

ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก
น.ส. พิรินี พริ ง้ ศุลกะ

ประสบการณ์ ท าํ งาน
- ผู้อํ า นวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ ห ารการเงิ น บริ ษั ท
เซ็ น ทรั ล พั ฒ นา จํ า กั ด (มหาชน) (ปี 2549 –
2560)
- ผู้ จั ด การ ฝ่ ายวาณิ ช ธนกิ จ -ตราสารทุ น บริ ษั ท
หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
(ปี 2548 – 2549)

ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิการ

2

น.ส. ณัฐิญา พลวารินทร์

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

น.ส. เข็มพลอย ต้ นสกุลรุ่งเรื อง

- ผู้ จั ด การฝ่ ายบริ ห ารการเงิ น บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล
พัฒนา จํากัด (มหาชน) (ปี 2559 – 2560)

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 27

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หน่ ว ยงาน

จํานวน
บุค ลากร

ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก

ประสบการณ์ ท าํ งาน
- ผู้ ช่ ว ย ผู้ จั ด ก า ร PricewaterhouseCoopers
ABAS Ltd. (ปี 2552 – 2557)

น.ส. อันธิกา โกดาร์ ต

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ ายบัญ ชีก องทุน บริ ษั ท ไทคอน
อิ น ดัส เทรี ย ล คอนเน็ ค ชั่น จํ า กั ด (มหาชน) (ปี
2556 – 2560)
- เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีอาวุโส บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพ
เพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (ปี 2549
– 2556)

ฝ่ ายบริ หารความ
เสี่ยงและกํากับ
ควบคุม

1

น.ส. ประไพรัตน์ ทีฆพุฒิ

- ผู้ จั ด การอาวุ โ สฝ่ ายบริ ห ารความเสี่ ย ง บริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
- ผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
(มหาชน)

10.5.4 ระบบงานของผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
เพื่อให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดที่เกี่ ยวข้ อง
ผู้จัดการกองทรั สต์ จึงได้ จัดให้ มีระบบงานหลักที่ เกี่ ยวข้ อง 10 ระบบงาน โดยในแต่ล ะระบบงานหลักจะประกอบด้ วย
ระบบงานย่อยดังนี ้
ระบบงานหลัก และ
ระบบงานย่ อ ย
1)

หน่ ว ยงาน
ที่ร ั บ ผิด ชอบ

หน่ ว ยงาน
ที่อ นุม ัต ิ

หน่ ว ยงาน
ที่ก าํ กับ ดูแ ล

ระบบการกําหนดนโยบายในการจัด การกองทรั ส ต์

1.1) การกําหนดนโยบายในการจัดการ
กองทรัสต์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

1.2) ระบบและขั ้นตอนการจัดโครงสร้ าง
เงินทุนของกองทรัสต์

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

1.3) ระบบและขั ้นตอนการคัดเลือก
พิจารณา และตัดสินใจลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
1.4) ระบบการกําหนดกลยุทธ์ในการ
จัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 28

- ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
- คณะกรรมการบริษัท
- ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ผู้อนุมตั ิเป็ นไปตาม
ขนาด หรื อประเภท
ของรายการ)

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ระบบงานหลัก และ
ระบบงานย่ อ ย
1.5) ระบบการลงทุนในทรัพย์สินอื่น
นอกเหนือจากทรัพย์สินหลัก

หน่ ว ยงาน
ที่ร ั บ ผิด ชอบ

ระบบการบริห ารและจัด การความเสี่ยง

2.)

ระบบการบริ หารและจัดการความ
เสี่ยง

3)

ระบบการจัด การความขัด แย้ งทางผลประโยชน์

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม

3.2) การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ทุกฝ่ ายงาน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับกองทรัสต์
3.3) แนวทางการป้องกันการล่วงรู้ และการ ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายใน
และกํากับควบคุม
3.4) การติดตามประเด็นเกี่ยวกับ
กระบวนการด้ านการขายพื ้นที่

หน่ ว ยงาน
ที่ก าํ กับ ดูแ ล

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ร่วมกับทรัสตี

2)

3.1) การเปิ ดเผยข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
ของกรรมการและผู้บริ หาร

หน่ ว ยงาน
ที่อ นุม ัต ิ

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษัท

-

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ผู้อนุมตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ประกาศ
กําหนด
คณะกรรมการของ
ผู้จดั การกองทรัสต์โดย
ผ่านกรรมการอิสระ
ก่อน

3.5) การติ ด ตามประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความ ฝ่ ายบริ ห ารความเสี่ ย ง
เป็ น อิ ส ระ ใน ก า รทํ าห น้ า ที่ ข อ ง และกํากับควบคุม
ผู้จดั การกองทรัสต์
4)

ร ะบบการ คั ด เลื อ กบุ ค คลากร ขอ งผู้ จั ด การ กอ งท รั ส ต์ แ ละผู้ รั บ มอ บห มายงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดําเนิน การของกองทรั ส ต์

4.1) ระบบและขั ้นตอนการพิจารณาและ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท
คัดเลือกบุคคลากรของบริษัท
4.2) ระบบและขั ้นตอนการพิจารณาและ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
คัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และ/หรื อ ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก

คณะกรรมการบริ ษัท

4.3) ระบบและขั ้นตอนการพิจารณาและ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง
คัดเลือกผู้รับมอบหมายในงานที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ (Outsource) อื่นที่ไม่เข้ า
ตามข้ อ 4.2)

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร หรือ
คณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วแต่กรณี

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 29

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม
ตรวจสอบว่าการ
คัดเลือกทําไปตาม
กระบวนการและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ก่อนว่าจ้ าง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ระบบงานหลัก และ
ระบบงานย่ อ ย

หน่ ว ยงาน
ที่ร ั บ ผิด ชอบ

หน่ ว ยงาน
ที่อ นุม ัต ิ

หน่ ว ยงาน
ที่ก าํ กับ ดูแ ล

4.4) ระบบและขั ้นตอนการพิจารณาและ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง
คัดเลือกที่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทรัสต์
5)

ระบบการกํากับ ดูแ ลการปฏิบ ัต ิงานของผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ และบุค คลากรของผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ และ
การตรวจสอบ ดูแ ลผู้ร ับ มอบหมายงานที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การจัด การกองทรั ส ต์

5.1) การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
ผู้จดั การกองทรัสต์และบุคคลากรของ และกํากับควบคุม
ผู้จดั การกองทรัสต์

คณะกรรมการบริ ษัท

5.2) ระบบการควบคุม กํากับ และ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรือ ผู้
เช่าช่วงทรัพย์สินหลักในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

5.3) การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บุคคลภายนอกผู้ได้ รับมอบหมาย
(outsource) ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานทัว่ ไปของผู้จดั การ
กองทรัสต์
6)

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม

ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง

ระบบการเปิ ดเผยข้ อ มูล ของกองทรั ส ต์

6.1) ระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
กองทรัสต์

7)

กรรมการอิสระ

นักลงทุนสัมพันธ์ (อยู่ใน ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)
บริหาร
ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านสําหรับงบ
การเงิน หรือมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม

ระบบการปฏิบ ัต กิ ารด้ านงานสนับ สนุน

7.1) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้ องกับบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 30

คณะกรรมการของ
ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
ผู้จดั การกองทรัสต์
และกํากับควบคุม
อนุมตั ิงบการเงิน
และประธานเจ้ าหน้ าที่

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ระบบงานหลัก และ
ระบบงานย่ อ ย

หน่ ว ยงาน
ที่ร ั บ ผิด ชอบ

หน่ ว ยงาน
ที่อ นุม ัต ิ

หน่ ว ยงาน
ที่ก าํ กับ ดูแ ล

บริหารอนุมตั ิ NAV
7.2) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนที่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
เกี่ยวข้ องกับการจัดการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์

คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี

7.3) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้ องกับการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนของกองทรัสต์

ทรัสตีตรวจสอบว่าการ
จ่ายเป็ นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละปี

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

7.4) การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุนอื่นๆ ฝ่ ายสนับสนุนการ
ที่ได้ มีการมอบหมายให้ ดําเนินการ ปฏิบตั งิ าน
โดยผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้ อง
กับการดําเนินงานของกองทรัสต์
(outsource) และการให้ คําปรึกษา
ด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริหาร
จัดการกองทรัสต์

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

7.5) ระบบและขั ้นตอนการสอบทาน
รายงานประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารรับทราบ

8)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ระบบการตรวจสอบและควบคุม ภายใน

8.1) ระบบการจัดทํางบประมาณประจําปี ฝ่ ายสนับสนุนการ
ของกองทรัสต์
ปฏิบตั งิ าน

คณะกรรมการบริ ษัท
และทรัสตีอนุมตั ิ เว้ น
แต่ทรัพย์สินประเภท
โรงแรม

8.2) ระบบการพิจารณาและเสนออนุมตั ิ
รายจ่ายพิเศษ รายการที่เกิน
งบประมาณ และ/หรือ งบประมาณ
การลงทุนที่อยู่นอกงบประมาณ
ประจําปี

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษัท
และทรัสตี

8.3) ระบบการติดตามการจัดเก็บค่าเช่า

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 31

ตามวิธีการที่ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กําหนดหรื อเห็นชอบ

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ระบบงานหลัก และ
ระบบงานย่ อ ย

หน่ ว ยงาน
ที่ร ั บ ผิด ชอบ

หน่ ว ยงาน
ที่อ นุม ัต ิ

8.4) ระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างของกองทรัสต์ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง

ตามอํานาจการอนุมตั ิ
รายการ

8.5) ระบบการควบคุมการชําระค่าใช้ จ่าย ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน

ตามวิธีการที่ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กําหนดหรื อเห็นชอบ

หน่ ว ยงาน
ที่ก าํ กับ ดูแ ล

8.6) ระบบการติดตามและประเมิน
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ฝ่ ายสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ าน

8.7) ระบบการจัดเก็บข้ อมูลเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับกองทรัสต์

ทุกหน่วยงาน

ไม่เกี่ยวข้ อง

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม

8.8) ระบบการตรวจสอบภายใน

Outsource ไปยังผู้
ให้ บริ การภายนอก

กรรมการอิสระ

ไม่เกี่ยวข้ อง

9)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ระบบการติด ต่ อ สื่อ สารกับ ผู้ถ อื หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละการจัด การกับ ข้ อ ร้ อ งเรี ยน

9.1) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
9.2) การจัดการกับข้ อร้ องเรี ยน

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร หรือ
คณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วแต่ความมี
นัยสําคัญ

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม
กรรมการอิสระ

10) ระบบการจัด การกับ ข้ อ พิพ าททางกฏหมาย
10.1) ขันตอนการดํ
้
าเนินการและการ
พิจารณา

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษัท

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม

10.2) การรายงานความคืบหน้ าของข้ อ
พิพาททางกฎหมาย

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริ ษัท

ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง
และกํากับควบคุม

10.6

กระบวนการและปั จ จัยที่ใ ช้ พ จิ ารณาตัด สิน ใจลงทุน รวมทัง้ การบริห ารจัด การกองทรั ส ต์

ในการตัด สิ น ใจลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใด ๆ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะมี ก ารคัด เลื อ กและตรวจสอบ (Due
Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้ าลงทุน ด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง สอดคล้ องกับนโยบาย
การลงทุนตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือชี ้ชวน วัตถุประสงค์ในการจัดตั ้งกองทรัสต์ CPNREIT
รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยจะมีการบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลรวมทั ้งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการคัดเลือก
ั้
การตรวจสอบและการตัดสินใจที่จะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึง่ ไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิง โดยมีขนตอนใน
การดําเนินงานดังนี ้
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
10.6.1 ขัน้ ตอนการดําเนิน งาน
10.6.1.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะทําการคัดเลือกทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความเป็ นไปได้ ใน
การลงทุนและการดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการลงทุนหรื อได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักนั ้น รวมทั ้งรายละเอียดใน
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับที่ตั ้งและประเภทของทรัพย์สิน และการจัดโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ นั ้น โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
(1) เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ ได้ มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครอง ทั ้งนี ้ ในกรณีที่เป็ นการ
ได้ มาซึง่ สิทธิครอบครอง ต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(ก) เป็ นการได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ที่มีการออก น.ส. 3ก.
(ข) เป็ นการได้ ม าซึ่งสิทธิ การเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ ที่มี การออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิ
ครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึ่ ง ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ ที่ มีลัก ษณะเป็ นการเช่ าช่วง ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดให้ มีมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงหรื อการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการผิดสัญญาเช่าหรื อการไม่สามารถ
บังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
(2) อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ มาต้ องไม่อยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใด ๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่าการอยู่ภายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรื อ
การมีข้อพิพาทนั ้นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวอย่างมีนัยสําคัญ และ
เงื่อนไขการได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั ้ งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(3) การทํ าสัญ ญาเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ง อสังหาริ มทรั พ ย์ ต้ องไม่มี ข้อ ตกลงหรื อ ข้ อผูก พัน ใด ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลให้
กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจําหน่าย)
ั ญาในการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ได้ ก่อนบุคคลอื่น
เช่น ข้ อตกลงที่ให้ สิทธิแก่ค่สู ญ
โดยมีการกําหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ าแล้ ว เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้ าที่
มากกว่าปกติที่ผ้ เู ช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลง
(4) อสังหาริ มทรัพย์ ที่ได้ มา เมื่อรวมกับอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นเจ้ าของอยู่แล้ ว ต้ อง
พร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์ โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่
ขออนุญาตเสนอขายรวมทั ้งจํานวนเงินกู้ยืม (ถ้ ามี) ทั ้งนี ้ กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทุนในโครงการที่
ยังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนที่จะทําให้ ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ ว
เสร็ จเพื่อนําไปจัดหาประโยชน์ต้องไม่เกินร้ อยละ10 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT
(ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์) และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพัฒนา
ดังกล่าว โดยไม่สง่ ผลกระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์ CPNREIT
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10.6.1.2

ผู้จดั การกองทรัสต์อาจมีการว่าจ้ างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้สอบ
บัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่ปรึกษาทางวิศวกรรม เป็ นต้ น เพื่อมาดําเนินการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกับ การพิ จ ารณาตัด สิ น ใจลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และตรวจสอบหรื อ สอบทาน (Due
Diligence) อสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์ CPNREIT จะลงทุน ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในข้ อ 10.6.2 และ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะประเมินความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ นั ้น ๆ พร้ อม
ทั ้งจัดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสี่ยงด้ วย ทัง้ นี ้ ความเสี่ยงดังกล่าวให้ หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาหรื อ ก่ อ สร้ างอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ถ้ ามี ) เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่า ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ได้ มี
การศึกษาและพิจารณาข้ อมูลและปั จจัยต่าง ๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อย่าง
ครบถ้ วน ถูกต้ องและเพียงพอ

10.6.1.3

เมื่อพิจารณาได้ ข้อมูลผลการศึกษาตามข้ อ 10.6.1.2 แล้ ว และผู้จดั การกองทรัสต์พจิ ารณาว่าอสังหาริ มทรัพย์
นั ้นผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ผู้จัดการกองทรัสต์ดําเนินการตามกระบวนการการได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม
ตามข้ อ 10.6.3 ซึง่ รวมถึงการดําเนินการขอความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ การลงทุน และ/หรื อ ได้ มาในทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อกําหนดของสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ สัญญาที่เกี่ยวข้ อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และการ
ดําเนินการขออนุมตั ิตามเกณฑ์ที่กําหนดตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

10.6.1.4

ในกรณี ที่เป็ นการพิจารณาจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินหลัก ผู้จัดการกองทรัสต์ จะประเมินทรัพย์ สินหลักที่จะ
จําหน่ายไป โดยพิจารณาถึงข้ อดี ข้ อเสียและโอกาสในการสร้ างกําไร รวมถึงความเสี่ยงในการจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินหลักนั ้น โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามกระบวนการจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลักตามข้ อ
10.6.4 ซึ่งรวมถึ งการดําเนินการขอความเห็ นชอบจากทรัสตีว่าการจํ าหน่ ายไปซึ่งทรั พย์ สินหลักดังกล่าว
เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดของสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ สัญ ญาที่ เกี่ ย วข้ อ ง และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง และการ
ดําเนินการขออนุมตั ิตามเกณฑ์ที่กําหนดตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

10.6.2 การตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริม ทรัพ ย์ ท่ กี องทรัส ต์ CPNREIT จะลงทุน
เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์ สินหลักที่จะลงทุนตามขัน้ ตอนที่กําหนดแล้ ว ก่อนการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ในแต่ละครัง้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตรวจสอบหรื อสอบทาน (Due Diligence)
ข้ อมูลและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย เป็ นต้ น เพื่อ
ประกอบการตัด สิ น ใจลงทุน และการเปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อ ง ทัง้ นี ้ ในการดํ า เนิ น การตรวจสอบและสอบทาน (Due
Diligence) ดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการตรวจสอบและสอบทานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
10.6.2.1

การตรวจสอบเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และคู่สญ
ั ญา
(1) ศึกษาความสามารถของคู่สญ
ั ญาในการเข้ าทํานิติกรรม ตลอดจนความครบถ้ วน ถูกต้ องและบังคับได้
ตามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรื อเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนอยู่ใน
ต่างประเทศ ต้ องตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรัสต์ CPNREIT ในการได้ มาและถือ
ครองอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว โดยต้ องจัดให้ มีความเห็นของที่ปรึ กษาทาง
กฎหมายที่เชี่ ยวชาญในกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ประกอบการตรวจสอบและสอบทานด้ วย ทัง้ นี ้
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เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่า การจํ า หน่ า ย จ่ า ย โอนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การเข้ า ทํ าสัญ ญาที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
(2) ศึก ษาสภาพของอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน โดยอย่า งน้ อ ยต้ องมี ก ารศึก ษา
รายละเอียดในประเด็นดังนี ้
(2.1) พิจารณาทําเลที่ตงั ้ สภาพเศรษฐกิจ และสภาวการณ์ แข่งขันของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
นั น้ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา รวมทั ง้ แนวโน้ ม ความต่ อ เนื่ อ งและความสมํ่ า เสมอของรายได้ จาก
อสังหาริมทรัพย์ประเภทนั ้นในอนาคต เช่น
(ก) พิจารณาอัตราพื ้นที่ที่ปล่อยเช่าได้ ย้อนหลังอย่างน้ อย 3 ปี (กรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่เริ่ ม
เปิ ดดําเนินการมาแล้ วน้ อยกว่า 3 ปี ให้ ใช้ ข้อมูลตั ้งแต่เริ่ มเปิ ดดําเนินการ) เพื่อประเมิ น
ความสามารถในการแข่งขันเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่ง
(ข) พิจารณาอัตราหรื อราคาเช่าของอสังหาริ มทรัพย์นั ้นในช่วงที่ผ่านมาเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
เพื่อประเมินโอกาสในการสร้ างรายได้ และเพิ่มผลตอบแทนในอนาคต
(ค) วิเคราะห์ ข้อ มูล อื่ น ๆ ที่ มี ความเกี่ ยวข้ องกับ สภาพตลาดอสังหาริ มทรั พย์ นัน้ เช่ น การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจซึง่ จะมีผลต่ออุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในตลาด
(2.2) พิจารณามูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งต้ องมีขนาดใหญ่ เพียงพอที่จะทําให้ เกิดการประหยัด
ขนาดการลงทุน (Economy of Scale) ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
(2.3) วิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการก่อให้ เกิดประโยชน์สทุ ธิของ
อสังหาริ มทรัพย์นั ้น ๆ ในอดีต (Track Record) อย่างน้ อยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา และในช่วง 2 ปี
ล่าสุด ต้ องพิจารณาผลการดําเนินงานในแต่ละเดือน เพื่อประเมินความผันผวนของรายได้ ตาม
ฤดูกาล (Seasonal Effect) (กรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่เริ่ มเปิ ดดําเนินการมาแล้ วน้ อยกว่า 3 ปี
ให้ ใช้ ข้อมูลตั ้งแต่เริ่ มเปิ ดดําเนินการ) เช่น
(ก) วิเคราะห์ ค่าใช้ จ่ายและกําไรจากการปล่อยเช่าในอดีตว่าอยู่ในระดับสูงกว่าหรื อตํ่ากว่า
หรื อใกล้ เคียงกับอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน เพื่อพิจารณาแนวทาง
ในการควบคุมและปรับปรุงค่าใช้ จา่ ยเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT
(ข) กรณี เป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ส ร้ างขึ น้ ใหม่ แ ละไม่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานในอดี ต (Track
Record) หรื อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่เริ่ มเปิ ดดําเนินการมาแล้ วน้ อยกว่า 3 ปี การศึกษาจะ
พิจารณาผลประกอบการของอสังหาริ มทรัพย์ประเภทใกล้ เคียงที่อยู่ในทําเลที่ตงใกล้
ั ้ เคียง
กัน รวมถึ ง วิ เคราะห์ อุป สงค์ (Demand) และอุป ทาน (Supply) ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ประเภทนั ้น เพื่อประเมินความเสี่ยงและความผันผวนของรายได้ และความเหมาะสมใน
การลงทุนระยะยาว
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(ค) กรณีอสังหาริ มทรัพย์อยู่ในทําเลที่ตั ้งซึง่ มีศกั ยภาพที่จะเพิ่มรายได้ คา่ เช่าให้ มากขึ ้นกว่าผล
การดําเนิ นงานในอดีต (Track Record) ที่ ผ่านมา ประกอบกับ อาคารยังอยู่ในสภาพดี
และสามารถใช้ จดั หาประโยชน์ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องลงทุนเพิ่มเติมเป็ นจํานวนมาก หาก
กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นั ้น ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการกําหนด
แผนงานที่ชัดเจนเกี่ ยวกับการปรับ ปรุ งการบริ หารจัดการหรื อแผนการตลาดที่จะทําให้
อสังหาริมทรัพย์นั ้นจัดหาผลประโยชน์ได้ มากขึ ้นในอนาคต
(2.4) วิเคราะห์ และประเมิ น ผู้เช่าในช่ วงที่ ผ่ า นมา เช่ น ประวัติ ก ารจ่ ายชํ าระค่ าเช่ า ข้ อมูล การต่อ
สัญญาเช่าของผู้เช่ารายเดิม การปรับเพิ่มค่าเช่า ประเภทธุรกิจและสัญชาติของผู้เช่า สัดส่วนผู้
เช่ารายใหญ่ เป็ นต้ น เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการปล่อยเช่า และวางแผนป้องกัน
ความเสี่ยง รวมทังเปิ
้ ดเผยเป็ นปั จจัยความเสี่ยงไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน
ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ ผ้ ลู งทุนได้ ทราบโดยชัดเจน
(2.5) จัดให้ มีก ารตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารสิ่งปลูกสร้ างและสภาพของทรัพย์ สินภายใน
อาคารสิ่งปลูกสร้ าง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าอยู่ในสภาพดีพร้ อมจัดหาผลประโยชน์ได้ ทนั ที ตรวจสอบ
ประวัติการซ่อมแซมหรื อต่อเติมอาคารสิ่งปลูกสร้ างว่ากระทําได้ โดยถูกต้ องตามหลักวิศวกรรม
ตรวจสอบประวัติการตรวจเช็คและซ่อมบํารุ งของสาธารณูป โภคและอุป กรณ์ ต่าง ๆ ภายใน
อาคารว่า มี ก ารดํ า เนิ น การโดยครบถ้ วนตามรอบระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ เป็ นระยะเวลานาน
(2.6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้ าง ดังนี ้
(ก) ตรวจสอบว่ามี เอกสารหลัก ฐานซึ่ง บ่ งชี ว้ ่า มี ก ารก่ อ สร้ างถูก ต้ อ งตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ยอมรับกันทัว่ ไป
(ข) ตรวจสอบการซ่อมแซมหรื อต่อเติมดัดแปลงสิ่งปลูกสร้ างที่ผ่านมาว่ามีการปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่หน่วยงานทางการกําหนดหรื อไม่
(ค) กรณีมีเหตุแผ่นดินไหวในพื ้นที่บริ เวณนั ้น หรื ออาคารสิ่งปลูกสร้ างเคยมีเหตุเพลิงไหม้ ต้ อง
ตรวจสอบเป็ นพิ เศษในเรื่ อ งความแข็งแรงของโครงสร้ างอาคาร ระบบสาธารณู ป โภค
ภายในอาคาร (เช่น ระบบป้องกันอัคคีภยั ทางหนีไฟ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร เป็ นต้ น) ว่ า ได้ รั บ การตรวจเช็ ค และซ่ อ มบํ า รุ ง ตามรอบระยะเวลาที่
เหมาะสมหรือไม่
ทั ้งนี ้ ภายหลังการซื ้ออสังหาริมทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการตรวจสอบเป็ นประจําทุก
ปี เพื่ อให้ มั่น ใจว่าอสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ก องทรั สต์ CPNREIT ได้ ล งทุน มี ก ารปฏิ บัติโดยถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนตามข้ อกําหนดต่าง ๆ ในกฎหมายควบคุมอาคารสิง่ ปลูกสร้ างด้ วย

ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 36

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(2.7) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม เช่น ตรวจสอบว่าอาคารสิ่งปลูกสร้ างประเภทที่
จะไปลงทุนนั ้น กฎหมายกําหนดให้ ต้องมีการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
เสนอต่อหน่วยงานทางการก่อนที่จะก่อสร้ างหรื อไม่ และปั จจุบนั ได้ มีการปฏิบตั ิแล้ วหรื อไม่
(2.8) ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ และ/หรื อ สิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ สิ่งปลูกสร้ าง หรื อทรัพย์สิน
ใด ๆ บนอสังหาริ มทรัพ ย์ นัน้ ว่าผู้จํ าหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ ให้ กองทรัส ต์ CPNREIT เป็ นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ ในการจดทะเบียนการโอนและรับ
โอน หรื อเอกสารให้ ความยินยอมในการซื ้อขายอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั ้ การจัดทําโดยถูกต้ องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(2.9) ตรวจสอบขอบเขตของที่ ดินที่จะซือ้ หรื อเช่าว่ามีการรั งวัดที่ดิน เพื่ อทํ าหมุดแบ่งเขตที่ ดินโดย
ชัดเจน เพื่อป้องกันปั ญหาการรุ กลํ ้าพื ้นที่ หรื อปั ญหาได้ รับมอบที่ดินไม่ครบถ้ วนตามโฉนดที่ดิน
กรณีการลงทุนในกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์
(2.10) ตรวจสอบว่าอสังหาริ มทรัพย์ ไม่ได้ ติด ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อสัญ ญา หรื อมีข้อพิ พาท
ใด ๆ ที่จะเป็ นข้ อจํากัดในการจัดหาผลประโยชน์ในระยะต่อไป เช่น
(ก) หากหน่วยงานรัฐไม่ต่อ สัญ ญาเช่าที่ ดินให้ แก่ เจ้ าของสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่จะ
จํ า หน่ า ยให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะทํ า ให้ ก ารจัด หาผลประโยชน์ บ นสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์นั ้นต้ องสิ ้นสุด หรื อต้ องเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดหาผลประโยชน์ ใหม่
เป็ นแบบอืน่
(ข) มีข้อร้ องเรี ยนจากผู้เช่าหรื อผู้พักอาศัยในบริ เวณใกล้ เคียง อันจะมีผลต่อการปล่อยเช่า
พื ้นที่ของกองทรัสต์ CPNREIT ในระยะต่อไป เป็ นต้ น
(2.11) ตรวจสอบว่าอสังหาริ มทรัพย์ที่จะซื ้อนั ้นมีทางเข้ าออกหรื อไม่ หากไม่มีและต้ องใช้ ทางเข้ าออก
ซึ่งเป็ นของบุคคลอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการจดทะเบียนภาระจํายอม ภาระติดพัน
หรื อ สิ ท ธิ อื่ น ใดที่ ทํ า ให้ อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน้ ใช้ ทางเข้ าออกของบุค คลอื่ น ได้ ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์
CPNREIT ในกรณี ที่ ผ้ ู จัด การกองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ข้ อมู ล ว่ า ทางเข้ าออกเป็ นที่ ส าธารณะ ต้ อง
ตรวจสอบว่าทางเข้ าออกนั ้นเป็ นที่สาธารณะจริ งตามที่ได้ รับแจ้ งด้ วย
(2.12) พิจารณาความเหมาะสมของราคาซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ หรื อราคาสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
โดยต้ องเป็ นราคาที่ให้ ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว และสอดคล้ องกับเงื่อนไข
การจัด หาผลประโยชน์ ที่ ต กลงกัน ไว้ กั บ ผู้ส นับ สนุ น (Sponsor) รวมทัง้ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ภาระ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะต้ องรับผิดชอบภายหลังการซื ้อ (เช่น ค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมแซมปรับปรุ งอาคารเนื่องจากทรุดโทรมมากจนกระทบต่อการจัดหาประโยชน์ภายหลัง
จากที่ ซือ้ มา หรื อค่าใช้ จ่ายในการรื อ้ ถอนสิ่งปลูกสร้ างเมื่อครบอายุสัญ ญาเช่า) และกําหนด
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อัตราคิดลด (Discount Rate) ในการคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสรายได้ สทุ ธิในอนาคต ให้
เหมาะสมกับความเสี่ยงของความผันผวนของรายได้ ค่าเช่าในอนาคต
(2.13) ตรวจสอบข้ อมูลการชําระภาษี ห รื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ บนอสังหาริ มทรั พย์ ว่าได้ มีการชําระต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
(3) ในกรณีกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เช่าทรัพย์สินแก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สินหลัก ต้ องมีการวิเคราะห์สถานะของ
ผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และความพร้ อมในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT
อาทิ ความสามารถของคู่สัญญาในการเข้ าทํานิติกรรม ความพร้ อมในด้ านระบบงาน ความพร้ อมใน
ด้ านบุคลากรและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
10.6.2.2

การตรวจสอบเกี่ยวกับข้ อพิจารณาในการทําสัญญา
(1) กรณี ที่กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (Leasehold) ต้ องพิ จารณา
เกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT เช่น
(1.1) สัญญาเช่าไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีหน้ าที่มากกว่าหน้ าที่อนั เป็ นปกติที่ผ้ ูเช่า
ต้ องกระทํา
(1.2) ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าแก่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ โดยทันที
แม้ วา่ กองทรัสต์ CPNREIT จะมิได้ กระทําผิดเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา
(1.3) มีเงื่อ นไขที่ ให้ สิทธิ แก่ กองทรัสต์ CPNREIT ในการบอกเลิกสัญ ญาเช่ากับผู้ให้ เช่าได้ ทันที ใน
กรณีท่ผี ้ ใู ห้ เช่ากระทําผิดเงื่อนไขของสัญญาเช่า
(1.4) มีการกําหนดรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
(1.5) มีการกําหนดเงื่อนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ที่จะซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ที่เช่านั ้นได้ ก่อน
บุคคลอื่น ในราคาไม่สูงไปกว่าราคาที่ มีบุคคลอื่นเสนอซือ้ หากผู้ให้ เช่ าประสงค์ จะจําหน่าย
อสังหาริมทรัพย์นั ้น
(1.6) มีการกําหนดเงื่อนไขและสิทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ในการจําหน่ายสิทธิการเช่า (เช่น หาก
ในระยะต่อมา อสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั ้ ราคาเพิ่มขึ ้น และกองทรัสต์ CPNREIT จะได้ กําไรจากการ
จํ าหน่ ายทรั พย์ สิน สูงกว่ากํ าไรจากการปล่อยเช่า กองทรั สต์ CPNREIT ก็ มี ทางเลือกในการ
จําหน่ายทรัพย์สินได้ เป็ นต้ น)
(2) ตรวจสอบภาระภาษี หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ บนอสังหาริ มทรัพย์นั ้น โดยจะกําหนดให้ ชดั เจนว่าเป็ นความ
รับผิดชอบของกองทรัสต์ CPNREIT หรื อผู้สนับสนุน (Sponsor)
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(3) พิ จ ารณากํ า หนดมาตรการป้ อ งกั น ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ เช่ น ผู้ส นับ สนุ น
(Sponsor) มีธรุ กิจที่แข่งขันกับกองทรัสต์ CPNREIT ในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงกัน เป็ นต้ น
(4) กรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการเช่าช่วง จะจัด
ให้ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงหรื อการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการผิดสัญญาเช่าหรื อ
การไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า
(5) ก่อนกองทรัสต์ CPNREIT จะจ่ายเงินเพื่อซื ้อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะตรวจสอบให้
มัน่ ใจว่ากองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ (กรณี การลงทุนในกรรมสิทธิ์ ใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Freehold)) หรื อ ได้ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า (กรณี การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (Leasehold)) และ/หรื อ ได้ มาซึ่งทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุน รวมทั ้ง
ได้ รับมอบทรัพย์สินที่วางเป็ นหลักประกันแก่กองทรัสต์ CPNREIT หนังสือคํ ้าประกัน และ/หรื อ สัญญา
คํ ้าประกัน ตลอดจนการจดทะเบียนภาระจํายอมต่าง ๆ บนอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT โดยครบถ้ วนถูกต้ องตามกฎหมาย และตรงตามข้ อมูลที่เปิ ดเผย
ต่อผู้ลงทุนแล้ ว และในกรณีที่อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ รับมอบนั ้น มีส่วนที่เป็ นอาคาร
สิ่งปลูกสร้ าง เฟอร์ นิเจอร์ และ/หรื อ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ต่าง ๆ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการจัดทํา
ทะเบียนทรัพย์สินโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนและความมีอยู่จริ ง
ของทรั พ ย์ สิ น แต่ ล ะรายการที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT จะได้ รั บ มอบ รวมทัง้ จัด ส่ ง ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น
ดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี เพือ่ ใช้ ในการสอบทานการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์
ทัง้ นี ้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะบัน ทึ ก และจัด เก็ บ ข้ อ มูล รวมทัง้ เอกสารหลัก ฐานเกี่ ย วกับ การคัด เลื อ ก การ
ตรวจสอบและการตัดสินใจที่จะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งของกองทรัสต์ CPNREIT ไว้
ด้ วย
10.6.3 การได้ ม าซึ่งทรัพ ย์ ส ิน หลัก
เมื่อผู้จัดการกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์ สินหลักที่จะลงทุน รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์ สินเสร็ จสิ ้นแล้ ว
และเห็นสมควรให้ ดําเนินการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ นนั ้ ในการดําเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สินหลักจะต้ องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
10.6.3.1

การลงทุ น หรื อ ได้ ม าซึ่ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การจัด หาประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้ มีก ารประเมิ น มูล ค่าทรัพ ย์ สิ นโดยผู้ป ระเมิ น มูล ค่าทรัพ ย์ สิน รวมทัง้ ดําเนิ นการให้ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะส่งรายการ
อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ รับการคัดเลือกในเบื ้องต้ นให้ ผ้ ปู ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทุน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1.1) ผู้ป ระเมิ น มูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น ต้ อ งเป็ น บุค คลที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้ ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ สินและผู้
ประเมินหลัก
(1.2) เป็ นการประเมิ น มู ล ค่ า อย่ า งเต็ ม รู ป แบบที่ มี ก ารตรวจสอบเอกสารสิ ท ธิ แ ละเป็ นไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้ อย
2 ราย
(2) พิจารณาโครงสร้ างเงินทุน (Capital Structure) ในการลงทุนหรื อได้ มาซึง่ อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์
(3) พิจารณาในด้ านสาระสําคัญของรายการดังต่อไปนี ้
(3.1) เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3.2) เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ CPNREIT
(3.3) มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาที่เป็ นธรรม
(3.4) ผู้ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
นั ้น
(3.5) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทํ าธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราที่เป็ น
ธรรมและมีความเหมาะสม
(4) ดําเนินการอื่นใดให้ เป็ นไปตามที่มีการประกาศไว้ ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนในทรัพย์สินตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้ แก้ ไขเพิ่มเติม
10.6.3.2

ในการลงทุนหรื อ ได้ มาซึ่งอสังหาริ มทรั พ ย์ หรื อสิท ธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่ มเติม (Ongoing) ผู้จัด การ
กองทรัสต์จะมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ในด้ านสาระของรายการ พิจารณาว่าเป็ นธุรกรรมที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้
(1.1) เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(1.2) เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ CPNREIT
(1.3) มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาที่เป็ นธรรม
(1.4) ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทํ าธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรั สต์ CPNREIT (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราที่เป็ น
ธรรมและเหมาะสม
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(1.5) ผู้ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
นั ้น
(2) ในด้ านระบบในการอนุมตั ิการทํารายการ ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(2.1) กรณี เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่ามิได้ เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับผู้จดั การกองทรัสต์
(ก) ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว่ า เป็ นธุ ร กรรมที่ เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(ข) ในกรณี ที่ เป็ น การได้ ม าซึ่งทรั พ ย์ สิน หลัก ที่ เป็ นรายการที่ มี นัย สํ าคัญ จะต้ อ งปฏิ บัติ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทํารายการที่มีนยั สําคัญด้ วย
(2.2) กรณีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ทางผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ าเนิ น การให้ ก ารเข้ า ทํ าธุ รกรรมได้ รับ ความ
เห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดย
กระบวนการและขั ้นตอนการพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการให้ มีการดําเนินการให้ เป็ นตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
(ก) ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว่ า เป็ นธุ ร กรรมที่ เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
(ข) ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ล้ านบาท หรื อตั ้งแต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์
จุดศูนย์สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึ ้นไป แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า หรื อ
ตามเกณฑ์ของประกาศที่จะแก้ ไขในอนาคต ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
หรือให้ เป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ิที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนดด้ วย
(ค) ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมลู ค่าตังแต่
้ 20 (ยี่สิบ) ล้ านบาทขึ ้นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า หรื อ ตามเกณฑ์ ของ
ประกาศที่จะแก้ ไขในอนาคต ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง หรื อ ให้ เป็ นไปตามอํ านาจอนุ มัติ ที่ ป ระกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งกํ า หนด
นอกจากนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะต้ องจัดให้ มีที่ปรึ กษาทางการเงินให้ ความเห็นเกี่ ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
10.6.3.3

ในกรณี ที่ต้องขอมติที่ป ระชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีความเห็นของที่
ปรึ กษาทางการเงินเพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้วย โดยจะนําส่งหนังสือเชิญประชุม
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ล่วงหน้ าตามส่วนที่ว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศ บจ/ร 29-00 เรื่ องการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการเพิ ก ถอนหน่วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่ อการลงทุน พ.ศ. 2558 และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สร.
26/2555 เรื่ องข้ อกํ าหนดเกี่ ยวกับรายการและข้ อความในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ ของทรัสต์ เพื่ อการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ และที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติม
10.6.4 การจําหน่ ายไปซึ่งทรั พ ย์ ส ิน หลัก
เมื่อผู้จดั การกองทรัสต์พิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินหลักที่จะจําหน่ายไปเสร็จสิ ้นแล้ ว และเห็นสมควรให้ ดําเนินการ
จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนั ้น ในการดําเนินการเพื่อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินหลัก จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
10.6.4.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

10.6.4.2

ผู้จดั การกองทรัสต์จะมีการดําเนินการจําหน่ายไปโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้ อ 10.6.3.2 (1)
การได้ มาซึ่งทรัพย์ สินหลักเพิ่มเติม และมีระบบการอนุมัติตามข้ อ 10.6.3.2 (2) การได้ มาซึ่งทรัพย์ สินหลัก
เพิ่มเติมโดยอนุโลม

10.6.4.3

การจําหน่ายทรัพย์ สินหลักที่เข้ าลักษณะดังต่อไปนี ้ นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ 10.6.4.2
แล้ ว จะต้ องเป็ นกรณีที่เป็ นเหตุจําเป็ นและสมควร โดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์
ด้ วย
(1) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบ 1 ปี นบั แต่วนั ที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักนั ้น
(2) การจําหน่ายทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ให้ แก่เจ้ าของเดิม

10.7

ระบบในการติด ตามดูแ ลผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT

ผู้จดั การกองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์หลักที่จะทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับผลประโยชน์จากการลงทุนในกองทรัสต์
CPNREIT อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากการพัฒ นาและเพิ่มคุณภาพของ
ทรัพย์สินหลักอย่างต่อเนื่อง โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีแนวทางและระบบในการติดตามและดูแลผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ดังต่อไปนี ้
10.7.1 สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น หลัก ส่ ว นที่ เป็ น ศูน ย์ ก ารค้ า และอาคารสํ า นัก งาน กองทรั ส ต์ CPNREIT มี น โยบายจัด หา
ประโยชน์จากทรัพย์สินหลักประเภทนี ้ โดยการนําพื ้นที่ของทรัพย์สินออกให้ เช่า รวมถึงการให้ บริ การที่เกี่ยวเนื่อง
กับการเช่าพื ้นที่ แก่ผ้ เู ช่าซึง่ เป็ นผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และสําหรับทรัพย์สินหลักส่วนที่เป็ นโรงแรม
กองทรั ส ต์ CPNREIT จะมี ก ารจัด หาประโยชน์ โดยการนํ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วออกให้ เช่ าช่ วงและนํ า
สังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สิน
10.7.2 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละทรั ส ตี จ ะติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์ CPNREIT ในแต่ ล ะปี โดยการ
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณประจําปี ของกองทรัสต์ CPNREIT รวมถึงพิจารณาผลประกอบการของกองทรัสต์
CPNREIT ในปี ปัจจุบนั เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา และในกรณี ที่ผลประกอบการของอสังหาริ มทรัพย์ ที่กองทรัสต์
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
CPNREIT เข้ าลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (สําหรับ
ทรัพย์สินส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สิน (สําหรับทรัพย์สินส่วนที่เป็ นโรงแรม
ฮิ ล ตัน พัท ยา) จะดํ าเนิ น การวิเคราะห์ เพื่ อหาสาเหตุ โดยผู้จัด การกองทรัส ต์ จะดํ าเนิ น การร่ วมกับ ผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรั พ ย์ หรื อผู้เช่ าช่ วงทรั พ ย์ สิน (แล้ วแต่ก รณี ) อย่างใกล้ ชิ ด ในการพัฒ นาแผนการดํ าเนิ นงานเพื่ อ
ปรั บ ปรุ ง ผลการดํ าเนิ น งานของอสังหาริ มทรั พ ย์ ที่ก องทรั สต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กําหนด
10.7.3 ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ แ ละผู้บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะร่ ว มกัน สร้ างความเจริ ญ เติ บ โตทางธุ ร กิ จ และพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ าผู้เช่าพื ้นที่ พร้ อมทังบริ
้ หารจัดการให้ อตั ราการเช่าพื ้นที่และอัตราค่าเช่าพื ้นที่ให้ อยู่ใน
ระดับ ที่ ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ในขณะเดี ยวกัน ผู้จัดการกองทรั ส ต์ และผู้บ ริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะร่วมกันควบคุมและบริ หารต้ นทุนการดําเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงและปั จจัยลบที่อาจมีผลต่อ
การดําเนินการศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงานของกองทรัสต์ CPNREIT
10.7.4 ผู้จดั การกองทรัสต์จะร่ วมมือและประสานงานกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หาร
จัดการและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ าลงทุน ในส่วนที่เป็ นศูนย์การค้ าและอาคาร
สํานักงาน โดยการกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของอสังหาริ มทรัพย์ การให้ เช่าพื ้นที่และให้ บริ การที่เหมาะสม
การกําหนดราคาค่าเช่าพื ้นที่และค่าบริ การให้ มีความเหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย พร้ อม
ทั ้งมีการควบคุมและบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้ เช่า
พื ้นที่และการให้ บริ การ นอกจากนี ้ จะมีการดูแลและบํารุ งรักษาพืน้ ที่ของทรัพย์ สินที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้ า
ลงทุน เช่น การปรับปรุ งพื ้นที่ส่วนกลางและพื ้นที่เฉพาะส่วนให้ มีความเหมาะสมกับการใช้ งาน รวมถึงจะมีการ
ปรับปรุ งภาพลักษณ์ของทรัพย์สินและการบํารุ งรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้ ได้ มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับ
การใช้ งาน เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
10.7.5 ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะร่วมกันสร้ างความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้ าที่มาใช้ บริ การของโรงแรม รวมถึงบริ หารจัดการให้ อตั ราการเข้ าพักและอัตราค่าห้ องพักของทรัพย์ สิน
หลักส่วนที่เป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้ อยูใ่ นระดับที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์ CPNREIT
10.7.6 ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สินจะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพย์สินหลักในส่วนที่
เป็ นโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา โดยการดําเนิ นการดังกล่าวจะรวมถึงการดูแลและบํ ารุ งรั กษาทรัพ ย์ สินหลักให้ ได้
มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับการใช้ งาน รวมถึงการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของทรัพย์สินหลักเพื่อสร้ างความ
พึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
10.7.7 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประกันภัยสําหรับทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจและข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตามหลักการดังต่อไปนี ้
(1) การจัดให้ มีประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้ เสียของกองทรัสต์ CPNREIT ที่มีต่อทรัพย์สิน
ที่ เข้ าลงทุน เพื่ อ คุ้ม ครองความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึน้ กับ กองทรั ส ต์ CPNREIT โดยกํ าหนดให้ ก องทรั ส ต์
CPNREIT เป็ นผู้รับผลประโยชน์หรื อผู้รับผลประโยชน์ร่วม ทั ้งนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี
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(2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้ รับความเสียหายจากความชํารุดบกพร่องของอาคาร
โรงเรื อน หรื อสิ่งปลูกสร้ าง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าหรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ CPNREIT
หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สินได้ ทําประกันภัยนันไว้
้ แล้ ว ให้ กองทรัสต์ CPNREIT ทําประกันภัยความรับผิดเฉพาะ
กรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT อาจถูกไล่เบี ้ยให้ ต้องรับผิด
(3) การทํ า ประกัน ภัย ประเภทต่ า ง ๆ ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ให้ มี ก ารเอาประกัน ภัย ตลอดระยะเวลาที่
กองทรัสต์ CPNREIT มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ๆ
10.7.8 การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในการทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ จะดําเนินการ
ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์
CPNREIT
(2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะต้ องเป็ นธุรกรรมที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
(3) บุค คลที่ มี ส่ วนได้ เสี ย ในการทํ า ธุรกรรมไม่ ว่า ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม จะต้ อ งไม่ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
(4) การคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการเข้ าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ต้ องใช้ ราคาและอัตราที่เป็ นธรรมและ
มีความสมเหตุสมผล
10.8

ค่ าตอบแทนผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

ผู้จดั การกองทรัสต์จะได้ รับค่าธรรมเนียมสําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ในอัตราไม่เกิน
ร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม แต่ทั ้งนี ้จะไม่น้อยกว่า 15 ล้ านบาทต่อปี สําหรับปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิ่มร้ อย
ละ 3 ต่อปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน) ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้ อ 12
“อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT”
10.9

วิธ ีก ารและเงื่อ นไขในการเปลี่ยนตัว ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์

10.9.1 เหตุใ นการเปลี่ย นแปลงผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ แจ้ งต่อสํานัก งาน ก.ล.ต. เป็ นหนังสือถึงความประสงค์ ที่จะยุติการปฏิ บัติงานเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตแล้ ว
(2) สํานักงาน ก.ล.ต. สัง่ เพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์หรื อสัง่ พักการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกิน 90 วัน
(3) กรณีการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์สิ ้นอายุ และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ยื่นคําขอต่ออายุการให้
ความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
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(4) ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ ศาลมีคําสัง่ ให้ ฟืน้ ฟูกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้จดั การ
กองทรัสต์สิ ้นสภาพความเป็ นนิตบิ คุ คล
(5) ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ถอดถอนผู้จัดการกองทรัสต์ เนื่องจากผู้จัดการกองทรัสต์ฝ่าฝื นหรื อไม่
ปฏิ บัติห น้ าที่ หรื อมี ลัก ษณะไม่ เป็ น ไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องตามที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ และทรัสตีได้ ทําหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
แล้ ว
(6) ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญาตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทรัสต์ ในกรณี
ที่ ท รั ส ตี จ งใจฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ าที่ ข้ อ ตกลงที่ เป็ น สาระสํ า คัญ ใด ๆ หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที่ เป็ น
สาระสําคัญใด ๆ ตามที่ให้ ไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์
10.9.2 การลาออกจากการเป็ นผู้จ ัด การกองทรั ส ต์
หากผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์ที่จะลาออก ให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยการเผยแพร่
ข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และทําหนังสือแจ้ งต่อทรัสตีให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันที่
กําหนดให้ การลาออกมีผลใช้ บงั คับ ทั ้งนี ้ ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ รู ับประโยชน์และทรัสตี โดยในระหว่างที่ทรัสตี
ยังไม่สามารถแต่งตัง้ ผู้จัดการกองทรั สต์ ร ายใหม่ ได้ นัน้ ให้ ผ้ ูจัด การกองทรัส ต์ รายเดิ มทํ าหน้ าที่ ต่อไปจนกว่าผู้จัดการ
กองทรัสต์ รายใหม่จะสามารถเข้ ามาปฏิ บัติหน้ าที่แทนผู้จัดการกองทรั สต์ได้ อย่างสมบูรณ์ ตามสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ทัง้ นี ้ ระยะเวลาการปฏิ บัติหน้ าที่ ดังกล่าวจะไม่เกินกว่า 90 วัน นับจากวันที่มีผลเป็ นการเลิกสัญ ญาแต่งตัง้
ผู้จดั การกองทรัสต์
10.9.3 การดําเนิน การกรณีท่ผี ้ ูจ ัด การกองทรัส ต์ ไ ม่ ส ามารถปฏิบ ัต หิ น้ าที่ไ ด้
ไม่ว่ากรณี ใด ๆ หากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็ น
เพื่อป้องกัน ยับยัง้ หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั ้งปวง
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์ แทนในระหว่างนี ไ้ ด้ ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดใน
สัญญาก่อตั ้งทรัสต์
10.9.4 หน้ าที่ข องผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ ภ ายหลังการลาออก
ภายหลังผู้จดั การกองทรัสต์ลาออกจากการทําหน้ าที่ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ยงั คงมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชื่อลูกค้ า บัญชี เอกสาร และข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลความลับทางการค้ าหรื อไม่ก็ตามให้ แก่ทรัสตี และ/หรือ ผู้จดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ตามที่ทรัสตีร้องขอตามสมควร เพื่อให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถ
เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ CPNREIT และ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
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(2) เก็บรักษาความลับทางการค้ าของกองทรัสต์ CPNREIT โดยไม่เผยแพร่ ข้อมูล แบบร่ าง รายชื่อลูกค้ าและ
เอกสารอื่นที่มีสาระสําคัญเป็ นความลับทางการค้ าของกองทรัสต์ CPNREIT ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากทรัสตีก่อน เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อหน่วยงานราชการ
ตามข้ อกําหนดของกฎหมาย หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาธารณะอยู่ในขณะที่มีการเปิ ดเผยหรื อเผยแพร่
(3) ดําเนินการอื่นใดตามสมควรเพื่อให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างต่อเนื่องตาม
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกต้ องครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ด้วย
10.9.5 วิธ ีก ารแต่ งตัง้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ ร ายใหม่
ให้ ทรัสตีขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตังผู
้ ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุแห่ง
การเปลี่ยนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ และดําเนินการแต่งตั ้งบุคคลที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ได้ รับมติหรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีการขอมติแล้ ว แต่ไม่ได้ รับมติ
ให้ ทรัสตีดําเนินการแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ เอง โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการแต่งตั ้งผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ เพราะไม่มีผ้ มู ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมหรื อไม่
้ สต์และ
มีผ้ สู นใจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ าที่ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
ภายใต้ กฏเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
10.10 การบริห ารจัด การกองทรัส ต์ อ่ ืน
ปั จจุบัน ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ (ซึ่งจะเข้ าเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ของกองทรั สต์ CPNREIT เมื่อมีก ารก่อตัง้
กองทรัสต์ CPNREIT ขึ ้นแล้ ว) ไม่ได้ มีการบริ หารจัดการกองทรัสต์อื่นแต่อย่างใด โดยในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีและ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ตามสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์และสัญ ญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้ าที่ใช้ ความ
ระมัดระวังตามสมควรในการดําเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับทรัสตี
หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ โดยให้ มีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
10.10.1 ทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องไม่มีผลประโยชน์ อื่นใดที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์
CPNREIT และหากมีกรณีที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกที่จะทํา
ให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่าการบริ หารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
10.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีการบริ หารจัดการกองทรัสต์อื่นอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ที่ขออนุญาต
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อื่นนั ้น
10.10.3 กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่เข้ าทํารายการใดที่อาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ เช่น การ
ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ซึ่งอาจทําให้ ทรัสตีไม่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทํา
หน้ าที่ของผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ
ส่วนที่ 2 หน้ า 10 - 46
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11.

ทรัส ตี

11.1

ข้ อ มูล ทั่วไป

11.2

ชื่อทรัสตี

:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:

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

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0105535048398

โทรศัพท์

:

02-949-1500

โทรสาร

:

02-949-1501

Website

:

http://www.scbam.com/

ทุนจดทะเบียน

:

200,000,000 บาท

ทุนชําระแล้ ว

:

100,000,000 บาท

ใบอนุญาตที่เ กี่ย วข้ อ ง
ทรัสตีได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 18 กันยายน 2556

11.3

หน้ าที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการเป็ นทรั ส ตี
(1)

ทรัสตีมีหน้ าที่จดั การกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้
้ วยความ
ชํานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
รวมทัง้ ต้ อ งปฏิ บัติ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง สัญ ญาก่ อตัง้ ทรั ส ต์ วัต ถุป ระสงค์ ในการจัด ตัง้
กองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้ อผูกพันที่ได้ ให้ ไว้ เพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

(2)

ทรัสตีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทกุ ครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ทรัสตีต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้

(3)

(2.1)

ตอบข้ อซักถามและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวหรื อเรื่ องที่ขอมติว่าเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตั ้งทรัสต์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่

(2.2)

ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวหรื อเรื่ องที่ขอมติไม่สามารถ
กระทําได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ทรั ส ตี มี ห น้ า ที่ บัง คับ ชํ า ระหนี ห้ รื อ ดูแ ลให้ มี ก ารบัง คับ ชํ าระหนี เ้ พื่ อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ สัญ ญาระหว่ า ง
กองทรัสต์กบั บุคคลอื่น
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(4)

ในกรณีที่ไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุที่ทําให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ทรัสตี
เข้ า จัด การกองทรั ส ต์ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตัง้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ ทัง้ นี ้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ ในประกาศที่ กร. 14/2555 โดยให้ ทรัสตีมีหน้ าที่จัดการกองทรัสต์ตามความ
จําเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยั ้ง หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
้ สต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ
ในการดําเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนันก็
้ ได้ ทั ้งนี ้
ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ ได้ ระบุไว้ รวมทัง้ มีอํานาจในการจัดให้ มี
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามอํานาจหน้ าที่ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ หรื อประกาศหรื อ
ข้ อกําหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม

(5)

ทรัสตีมีสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

(6)

ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สิน
อื่นดังกล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์
มอบหมายโดยจะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ โดยในกรณีที่มอบหมายให้ บุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ เป็ นผู้รั บ ดํ า เนิ น การ ต้ องปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ว่า ด้ วยการให้ บุค คลอื่ น เป็ น ผู้รับ ดํ าเนิ น การในงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การ
ประกอบธุรกิ จ ในส่ว นที่ เกี่ ย วกับ การให้ บุคคลอื่น เป็ น ผู้รับ ดําเนิ น การในงานที่ เกี่ ยวกับ การลงทุนของ
กองทุนโดยอนุโลม

(7)

ในกรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง ออกกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้ อ บั ง คับ คํ า สั่ง หนัง สื อ เวี ย น คํ า ผ่ อ นผัน ยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง่ ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั อันทําให้
ต้ องมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ ทรัสตีจะต้ องดําเนินการตามที่สญ
ั ญาก่อตั ้งทรัสต์กําหนด
เพื่ อ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม เติ มสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัสต์ ได้ เพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ
ข้ อบังคับ คําสัง่ ที่เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(8)

ห้ ามมิให้ ทรัสตีนําหนี ้ที่ตนเป็ นลูกหนี ้บุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นทรัสตีไปหักกลบ
ลบหนี ้กับหนี ้ที่บคุ คลภายนอกเป็ นลูกหนี ้ทรัสตีอนั สืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ ทั ้งนี ้ การกระทําที่
ฝ่ าฝื นข้ อห้ ามนี ้ ให้ การกระทําเช่นนั ้นตกเป็ นโมฆะ

(9)

ในกรณี ที่ ทรั สตีเข้ าทํ านิ ติกรรมหรื อทํ าธุรกรรมต่าง ๆ กับ บุคคลภายนอกเพื่ อประโยชน์ ของกองทรั ส ต์
ให้ ทรั ส ตี แ จ้ งต่ อ บุ ค คลภายนอกทราบเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเมื่ อ เข้ าทํ า นิ ติ ก รรมหรื อ ธุ ร กรรมกั บ
บุคคลภายนอกว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี
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(10) ให้ ทรัสตี จัดทํ าบัญ ชี ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ แยกต่างหากจากทรั พย์ สินและบัญ ชี อื่น ๆ ของทรัสตี ใน
กรณี ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ต้ องจัดทําบัญชีทรัพย์ สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกัน และบันทึกบัญชีให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบัน รวมทั ้งแยกกองทรัสต์ไว้ ต่างหากจาก
ทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่
(11) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 11.3 (10) จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ปะปนอยู่กบั ทรัพย์สิน
ที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ ว่าทรัพย์ สินใดเป็ นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็ นทรัพย์สินที่
เป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้ สนั นิษฐานว่า
(11.1) ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั ้นเป็ นของกองทรัสต์
(11.2) ความเสียหายและหนี ้ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นนเป็
ั ้ นความเสียหายและหนี ้
ที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตี
(11.3) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สนิ ที่ปะปนกันอยู่นั ้นเป็ นของกองทรัสต์
ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้ หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถกู เปลี่ยนรู ปหรื อถูกเปลี่ยนสภาพ
ไปจากทรัพย์สินที่ปะปนกันอยูน่ ั ้นด้ วย
(12) ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 11.3 (10) จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจน
มิ อาจแยกได้ ว่าทรัพ ย์ สินใดเป็ นของกองทรัสต์ ใด ให้ สัน นิ ษ ฐานว่าทรัพย์ สิน นัน้ รวมทัง้ ทรั พย์ สิน ที่ ถูก
เปลี่ยนรู ปหรื อถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั ้นและประโยชน์ใด ๆ หรื อหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการจัดการ
ทรัพย์สินดังกล่าว เป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่นํามาเป็ นต้ นทุนที่ปะปนกัน
(13) การใช้ อํานาจและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตี
จะมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
(13.1) สัญญาก่อตั ้งทรัสต์กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
(13.2) การทําธุรกรรมที่มิใช่เรื่ องที่ต้องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วชิ าชีพเยี่ยงทรัสตี
(13.3) การทําธุรกรรมที่โดยทัว่ ไปผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินซึง่ มีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทําในการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นจัดการแทน
(13.4) การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการติดตามการจ่ายเงิน
ปั นผล หรื อการปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์
หรือนายทะเบียนรายอื่นที่ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ดําเนินการได้
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(13.5) เรื่ องอื่นใดที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ หรื อหลักเกณฑ์ ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร. 14/2555 และประกาศที่ สช.
29/2555 หรื อประกาศหรือข้ อกําหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ทรัสตีฝ่าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ การที่ทําไปนั ้นผูกพันทรัสตีเป็ นการส่วนตัวไม่ผูกพัน
กองทรัสต์
(14) ในกรณี ที่ ท รั สตี ม อบหมายให้ ผ้ ูอื่ น จัด การกองทรั ส ต์ โดยชอบตามข้ อ 11.3 (13) ทรั ส ตี ต้ อ งเลื อ กผู้รั บ
มอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทัง้ ต้ องกํ ากับ และตรวจสอบการจัดการแทนอย่ าง
เพียงพอ และต้ องกํากับดูแล โดยจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการมอบหมายงานตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เรื่ อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน
และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี หรื อประกาศหรื อข้ อกําหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และที่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติม ดังนี ้
(14.1) การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้ รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและบุคลากร
ของผู้ที่ ได้ รับ มอบหมายตลอดจนการขัด กัน ทางผลประโยชน์ ข องผู้รับ มอบหมายงานและ
กองทรัสต์
(14.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน
(14.3) การดําเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้ รับมอบหมาย
งานอีกต่อไป
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตีในกรณีดงั กล่าวได้
(15) ในกรณี ที่ มีการเปลี่ย นแปลงทรั สตี หากทรั สตีรายใหม่ พบว่าก่ อนที่ ท รั สตี รายใหม่ เข้ ารั บ หน้ าที่ มี การ
จัดการกองทรัส ต์ที่ไม่เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ ฯ จนเป็ นเหตุให้
กองทรัสต์เสียหาย ให้ ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(15.1) เรียกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด
(15.2) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่วา่ บุคคลนั ้นจะได้ ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิมหรื อไม่ และไม่ว่าทรัพย์ สินในกองทรัสต์ จะถูกเปลี่ยนรู ปหรื อถูก เปลี่ยนสภาพไปเป็ น
ทรั พ ย์ สิ น อย่ างอื่ นก็ ต าม เว้ น แต่บุค คลดัง กล่าวจะได้ ม าโดยสุจ ริ ต เสี ย ค่า ตอบแทนและไม่ ร้ ู
หรือไม่มีเหตุอนั ควรรู้ วา่ ทรัพย์สินนั ้นได้ มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
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(16) ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ ูอื่นจัดการกองทรัสต์ โดยชอบตามข้ อ 11.3 (13) หากมี
ค่าใช้ จ่ายหรื อ ทรั ส ตี ต้อ งชํ าระเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ให้ กับ บุคคลภายนอกด้ วยเงิน หรื อ ทรั พ ย์ สิ นที่ เป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร ให้ ทรัสตีมีสิทธิได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจาก
กองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตั ้งทรัสต์จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
สิทธิที่จะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้ถือหน่วยทรัสต์และ
บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรื อสิทธิ ใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิ ที่อาจบังคับได้ ในทันทีโดยไม่
จําต้ องรอให้ มีการเลิกทรัสต์ และในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนรู ป หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินใน
กองทรัสต์เพื่อให้ มีเงินหรื อทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทํา
โดยสุจริ ต และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด
(17) ห้ ามมิให้ ทรัสตีใช้ สิทธิตามข้ อ 11.3 (16) จนกว่าทรัสตีจะได้ ชําระหนี ้ที่มีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้ วนแล้ ว
เว้ นแต่เป็ นหนี ้ที่อาจหักกลบลบหนี ้กันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(18) ในกรณีที่ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กําหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์หรื อ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ทรัสตี
ต้ องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณีที่มีความจําเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอื่นให้ ต่างไปจากที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง้
ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้ จดั การตามที่ได้ รับความเห็นชอบนั ้นด้ วยความสุจริ ตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ
ของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีไม่จําต้ องรับผิดตามวรรคหนึง่
(19) ทรัสตีมีหน้ าที่ดแู ลให้ สญ
ั ญาก่อตั ้งทรัสต์มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่มีการ
้ สต์ ให้ ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตังทรั
(19.1) ดูแลให้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั ้งทรัสต์เป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตั ้งทรัสต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
้ สต์ไม่เป็ นไปตามข้ อ 11.3 (19) (19.1) ให้ ทรัสตี
(19.2) ในกรณีที่การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตังทรั
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามอํานาจหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต์
เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(19.3) ในกรณี ที่หลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการเสนอขายหน่วยทรั สต์ หรื อการจัดการกองทรัสต์ที่ออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตั ้ง
ทรั ส ต์ มี ข้ อกํ า หนดที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ให้ ทรั ส ตี ดํ า เนิ น การเพื่ อ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ นั ้น ตามวิธีการที่กําหนดในสัญญา
ก่อตั ้งทรัสต์ หรือตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. มีคาํ สัง่ ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ
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(20) ทรัสตีมีห น้ าที่ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ หรื อผู้ได้ รับ มอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี )
ดําเนินการในงานที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง และประกาศ
อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. กํ า หนด การติ ด ตาม ดู แ ล และ
ตรวจสอบข้ างต้ น ให้ หมายความรวมถึงการทําหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(20.1) ดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรั สต์ กระทําโดยผู้จัดการกองทรัสต์ ที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ตั ้งอยู่
(20.2) ติดตามดูแลและดําเนินการตามที่จําเป็ นเพื่อให้ ผ้ รู ับมอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการถอดถอน
ผู้รับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบหมายรายใหม่
(20.3) ควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงหนังสือชี ้ชวน
(20.4) ควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามที่กําหนดในสัญญา
ก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(20.5) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการหรื อการทําธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของผู้จดั การกองทรัสต์
และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผย
ข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือเมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ
(21) ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการ จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
้ สต์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ให้ ทรัสตีมีหน้ าที่ ดังนี ้
กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญาก่อตังทรั
(21.1) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทําการนับแต่ร้ ู หรื อพึงรู้ ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(21.2) ดําเนินการแก้ ไข ยับยั ้ง หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่เห็นสมควร
(22) ในกรณีที่ทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการออกเสียงหรื อดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้
้ ่บน
ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตังอยู
หลักแห่งความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
(23) ทรัสตีมีหน้ าที่จดั ทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ ตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ ดําเนินการแทนได้ โดยเมื่อมี
การมอบหมายผู้อื่นเป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีมีหน้ าที่กํากับดูแลให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายดังกล่าว
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์ เว้ นแต่มีการจัดทําหลักฐานตาม
ระบบและระเบียบข้ อบังคับของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับนายทะเบียนหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2 หน้ า 11 - 6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(24) ทรัสตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์มอบให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ และกฎหมายหลักทรัพย์
(25) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่
หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญ หายลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ให้ ทรัสตีมีหน้ าที่
ออกหรื อดําเนินการให้ มี การออกหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ ใหม่ให้ แก่ ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
ทั ้งนี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีใน
สัญญาก่อตั ้งทรัสต์
11.4

ค่ าธรรมเนียมที่ไ ด้ ร ั บ จากการทําหน้ าที่เ ป็ นทรัส ตี
เป็ นไปตามที่กําหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 12 “อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT”

ส่วนที่ 2 หน้ า 11 - 7

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
12.

อัต ราค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ ายที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT มีรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT

เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

1.

ค่าธรรมเนียมของผู้จดั การกองทรัสต์

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวม แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่น้อยกว่า 15 ล้ านบาทต่อปี
ในปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิ่มร้ อยละ 3 ต่อปี
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน)

รายเดือน

2.

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวม แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาทต่อปี
ทั ้งนี ้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
รวมหรื อค่าธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่
กองทรัสต์ CPNREITสามารถเข้ าลงทุนและ
ได้ พจิ ารณาเข้ าลงทุน เนื่องจากการรับหน้ าที่
เป็ นผู้จดั การกองทุนรวมหรื อผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวโดยทรัสตี
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน)

รายเดือน

3.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

รายเดือน

4.

ค่ า ธรรมเนี ย มในการจัด จํ า หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์
และค่านายหน้ า: สําหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ครัง้ แรก และสําหรับ การเสนอขาย
เพิ่ มเติม เพื่อเพิ่ มเงินทุนของกองทรัสต์ ในคราว
ต่อ ๆ ไป

คราวละไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าที่
รับประกันการจัดจําหน่าย

เมื่อเกิดรายการ

5.

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ และ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี เมื่อเกิดรายการ
ส่งเสริ มการขาย
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ ้นปี บญ
ั ชี
ก่อนหน้ า

6.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี

ตามที่จ่ายจริ ง

รายไตรมาส

7.

ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอื่น ๆ รวมทั ้งที่ปรึกษา
อื่น ๆ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT

เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

8.

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของกองทรัสต์

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

9.

ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ าใช้ จ่ ายในการตรวจสอบ
ภายใน

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนั ้น ๆ

เมื่อเกิดรายการ

ลําดับ

10. ค่านายหน้ า (Commission) ในการหาผู้เช่าพื ้นที่
ศูนย์การค้ า
1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2) ในกรณี ทํ า สั ญ ญากั บ ผู้ เช่ า รายใหม่ มี 4
อัตราขึ ้นอยู่กบั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าที่ทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี
- ผู้เช่าที่ ทํ าสัญ ญาเช่ าอายุ ตัง้ แต่ 1 ปี ขึน้
ไปแต่ไม่ถึง 3 ปี
- ผู้เช่าที่ทําสัญญาเช่าอายุตั ้งแต่ 3 ปี ขึ ้นไป
- ผู้เช่ า ที่ ทํ า สัญ ญาเช่ า อายุม ากกว่ า 3 ปี
และผู้เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
(ค่าเซ้ ง)

0.5 เดือน

0.5 เดือน
1.0 เดือน
1.5 เดือน
ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
ล่วงหน้ าที่ได้ รับจากผู้เช่า
ทั ง้ นี ้ ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะคิ ด ค่ า
นายหน้ าสํ า หรั บ สั ญ ญ าที่ มี อ ายุ ตั ง้ แต่ 1
เดื อนขึน้ ไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้ าสํ าหรั บ
สั ญ ญ าบ ริ ก ารพื ้น ที่ ส่ งเส ริ ม ก า รข า ย
(Promotion Area) และสัญ ญาที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับ สื่ อ โฆษณาต่า ง ๆ เช่ น Video Wall และ
Light Box เป็ นต้ น

11. ค่ า นายหน้ าในการจั ด หาผู้ เช่ า พื น้ ที่ อ าคาร
สํานักงาน
1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2) ในกรณี ทํ า สั ญ ญากั บ ผู้ เช่ า รายใหม่ มี 3
อัตราขึ ้นอยู่กบั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าที่ทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 3 ปี
- ผู้เช่าที่ทําสัญญาเช่าอายุตั ้งแต่ 3 ปี ขึ ้นไป

คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนั ้น ๆ
0.5 เดือน

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 2

0.5 เดือน
1.0 เดือน

เมื่อเกิดรายการ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT
- ผู้เช่ า ที่ ทํ า สัญ ญาเช่ า อายุม ากกว่ า 3 ปี
และผู้เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
(ค่าเซ้ ง)

เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
ล่วงหน้ าที่ได้ รับจากผู้เช่า
ทั ง้ นี ้ ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ะคิ ด ค่ า
นายหน้ าสํ า หรั บ สั ญ ญ าที่ มี อ ายุ ตั ง้ แต่ 1
เดื อนขึน้ ไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้ าสํ าหรั บ
สั ญ ญาบริ ก ารพื น้ ที่ ส่ ง เสริ ม การขายและ
สัญญาที่เกี่ยวข้ องกับสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น
Video Wall และ Light Box เป็ นต้ น

12. ค่ า ธรรมเนี ยมก ารเก็ บ ค่ า เช่ า ในนามของ
กองทรัสต์

อัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของ
รายได้ ค่าเช่าสุทธิของกองทรัสต์
โดยรายได้ ค่าเช่าสุทธิ หมายถึง
รายได้ ทงหมดก่
ั้
อนหักค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่
กองทรัสต์ได้ รับตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การ รวมถึงรายได้ ที่ได้ รับจากพื ้นที่สง่ เสริม
การขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน
หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกอบกิจการศูนย์การค้ าของกองทรัสต์ ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม โดยไม่รวมเงิน
ชดเชย เงินทดรองจ่าย (Reimbursement)
เช่น เงินเฉลี่ยค่าภาษี โรงเรื อน (ภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน) ส่วนเฉลีย่ ค่าเบี ้ยประกันที่
ได้ รับจากผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง
แล้ วหักด้ วยอัตราส่วนลดค่าเช่า

รายเดือน

13. ค่าธรรมเนี ยมบริ หารอสังหาริ ม ทรั พย์ (สําหรั บ
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นที่ เ ป็ นศู น ย์ ก ารค้ าและอาคาร
สํานักงาน)

ไม่เกินร้ อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(Investment Properties)
จากรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์
ในแต่ละเดือน ซึง่ คํานวณ ณ
วันทําการสุดท้ ายของเดือน ทังนี
้ ้

รายเดือน

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT

เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

ไม่รวมมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม
14. ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เศษเพื่ อ สร้ างแรงจูง ใจในการ ไม่เกินร้ อยละ 2.35 ของรายได้ สทุ ธิจาก
บริ หาร (Incentive Fee) (สําหรับทรัพย์สินส่วนที่
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรายได้ สทุ ธิจาก
เป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน)
อสังหาริ มทรัพย์ (Net Property Income)
หมายถึง รายได้ ทงหมดที
ั้
่กองทรัสต์ได้ รับจาก
อสังหาริ มทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ ทั ้งนี ้ ไม่รวมค่าตอบแทน
และค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์ เช่น
ค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริ มทรัพย์และ
ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นต้ น

รายเดือน

15. ค่าธรรมเนี ย มการซื อ้ และขายอสังหาริ มทรั พ ย์
ไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่า
เมื่อเกิดรายการ
ของกองทรัสต์
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์มีการลงทุนเพิ่ม
และไม่เกินร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ออกจากกองทรัสต์
16. ค่ า ธรรมเนี ย มในการควบคุ ม งานด้ านการ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าต้ นทุนในการ
ปรับ ปรุ ง และ/หรื อพัฒ นาอสังหาริ มทรัพ ย์ ของ ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาทั ้งหมดของ
กองทรัสต์
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
ที่มีการปรับ ปรุง และ/หรื อพัฒนา
โดยต้ นทุนในการปรับปรุง และ/หรื อ พัฒนา
เมื่อเกิดรายการ
ดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนในการซื ้อพื ้นที่ซงึ่ จะได้
ทําการปรับปรุง และ/หรื อ พัฒนา คืนจากผู้
เช่าเดิมด้ วย แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการ
ออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา
17. ค่าธรรมเนียมบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์ สิน และ/ ตามอัตราที่กําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์
หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว
18. ภาษี ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า อากรแสตมป์ และค่ า
นายหน้ าที่ เ กี่ ย วกั บ การซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 4

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ
เมื่อเกิดรายการ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

ตามที่จ่ายจริ ง

รายปี

20. ค่าธรรมเนียมการยื่ นแบบแสดงรายการข้ อมูล
การออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ (ถ้ ามี )
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ า
มี) รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การดําเนินการดังกล่าว

ตามอัตราที่หน่วยงานและประกาศที่
เกี่ยวข้ องได้ กําหนดไว้

เมื่อเกิดรายการ

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารง
สถานะเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด

รายปี

22. ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ใบ
ยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และ
แบบฟอร์ ม อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ กองทรั ส ต์
รวมทัง้ ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชีช้ วน
คําขอจัดตั ้ง เพิ่มทุนกองทรัสต์ เอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กองทรั ส ต์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

23. ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หน่วยทรัสต์

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบัญ ชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ ยวข้ องกับ การจัดทํ าทะเบียนผู้ถือหน่วยของ
กองทรัสต์

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

25. ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดพิมพ์ หนังสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่าง ๆ ตามที่
กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

26. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ทํ า ค่ า แปล และจั ด ส่ ง
รายงานและจดหมายต่ า ง ๆ เช่ น รายงาน

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT
อสั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ ห รื อก ารเช่ าห รื อให้ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์

19. ค่าเบี ้ยประกัน

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

27. ค่าธรรมเนี ยมในการวิเคราะห์ และศึกษาความ
เป็ นไปได้ และความเหมาะสมในการซื ้อ เช่า หรื อ
จํ าหน่ ายอสังหาริ ม ทรัพ ย์ โอนหรื อ รั บ โอนสิท ธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

28. ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพื่อการจัดหา ได้ มา
จํ า หน่ า ย จ่ า ย โอนสิ น ทรั พ ย์ / หลัก ทรั พ ย์ ข อง
กองทรั ส ต์ เช่ น โอนหรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์ของกองทรัสต์

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

29. ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ างเพิ่มเติมเพื่อให้ โครงการ
แล้ วเสร็ จ (ในกรณี เป็ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง)

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

30. ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การจั ด การ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ ย วกับ พนัก งาน (ที่ ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบพื น้ ที่ ข อง
ทรั พย์ สินเฉพาะในส่วนที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT
เข้ าลงทุ น ) ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า นั ก งาน ค่ า อุ ป กรณ์
สํ า นั ก งาน ค่ า จั ด เตรี ย มระบบในการจั ด การ
อสังหาริ มทรั พ ย์ ค่าดํ าเนิ น การ ค่าบํ ารุ งรั กษา
ค่ าซ่ อ ม แ ซ ม ค่ าป รั บ ป รุ ง ค่ าต่ อ เติ ม ค่ า
สาธารณู ป โภค ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

31. ค่ าใช้ จ่ าย ใน ก ารดํ าเนิ น ค ดี (ถ้ ามี ) อ า ทิ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม การ
บอกกล่าว หรื อดําเนินคดีใด ๆ เพื่อบังคับชําระ
ห นี ้ ห รื อ คื น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์
ค่ า ธรรมเนี ย มศาล ค่ าธรรมเนี ย มทนายความ
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT
ประจํ า ปี รายงานผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เป็ นต้ น
สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

32. ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ก่อขึ ้นโดย
ชอบ โดยผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั ส ตี ตาม
หน้ าที่ เพื่ อประโยชน์ ของผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์ เมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงาน ก.ล.ต.

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

33. ค่าใช้ จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ ของ
กองทรัสต์

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

34. ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้ หน่วยทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิ ประโยชน์
และ/หรื อเงินลดทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินใน
กรณีที่มีการลดทุน และ/หรื อจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า อากร
แสตมป์ ค่ า ไปรษณี ยากร ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า
โทรสาร เป็ นต้ น

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

35. ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย ม ที่ เกิ ด ขึ น้
เกี่ ย วเนื่องกับ กองทรัสต์ เช่ น ค่ าธรรมเนี ยมจด
ทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษี โรงเรื อน ค่าอากรแสตมป์ หรื อ
ภาษี อื่นใดในทํ านองเดียวกัน ค่าใช้ จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ถือ หน่ วยทรัสต์ ค่าพิ มพ์ แบบพิ ม พ์
ค่าไปรษณี ยากร สําหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงิน
ค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ค่าโฆษณาหรื อประกาศ
หนังสือพิ มพ์ (ถ้ ามี ) รวมทัง้ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิ ด ขึน้ เนื่ องจากการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายหรื อ
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

36. ค่าตอบแทนผู้ชํ าระบัญ ชี และผู้สอบบัญ ชี รวม
ถึงทรัสตีในระหว่างการชําระบัญชีของกองทรัสต์
รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นและเกี่ยวเนื่องกับ
การจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์ (ถ้ ามี)

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 7

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

37. ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงผู้ จัด การ
กองทรัสต์และทรัสตี

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

38. ค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ ย วกับ การจัด หาเงิ น กู้ ยื ม หรื อ
การออกตราสารที่ มี ลัก ษณะเดี ย วกัน รวมถึ ง
ค่าธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู้

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

39. ดอกเบี ย้ และค่ า ธรรมเนี ย มจากการกู้ ยื ม เงิ น
ธนาคาร

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

40. ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการประเมิน
ระบบวิศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าใช้ จ่าย
ในการทํางานหรือบทวิจยั

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรั บปรุ ง ก่ อสร้ าง ต่อ
เติ ม และพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (ในกรณี ที่
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ม อบหมายให้ บุ ค คลอื่ น
ดําเนินการ)

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

42. ค่าใช้ จ่ายในการประชุม ผู้ถื อหน่วยทรั สต์ และ
การจัดทํา จัดพิมพ์ ค่าแปลและค่าจัดส่งหนังสือ
เชิ ญ ป ระชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม
รายงานการประชุม หนังสือบอกกล่าว หนังสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้ อมูล
หรื อ เอกสารใดที่ เ กี่ ย วข้ องที่ ต้ องจัด ทํ า ขึ น้ ให้
เป็ นไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้ อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
การลงประกาศหนังสือพิมพ์

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

43. ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไข
เพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และ/หรื อแบบแสดง
รายการข้ อมู ล ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื่ น ที่
เกี่ ย วข้ อง ทั ง้ นี ้ ไม่ ร วมค่ า ที่ ป รึ ก ษาในการ

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 8

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

44. ค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึ ้นจากการติดตามทวงหนี ้ หรื อ
การดําเนิ น การตามกฎหมาย เพื่ อการรั บชํ าระ
หนี ใ้ ด ๆ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ านกฎหมายในการ
ดํ า เนิ น คดี ใ นศาล เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั ส ตี ที่
เกี่ยวข้ องกับกองทรัสต์

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

45. ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์และการบริ หารจัดการกองทรัสต์
รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้ จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายแก่บคุ คลภายนอก เป็ นต้ น

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

46. ค่าที่ปรึ กษากฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกองทรั ส ต์ การให้ คํ า แนะนํ า กฎหมายแก่
กองทรัสต์ ในกรณี ต่าง ๆ การจัดเตรี ยมเอกสาร
และรายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใน
กรณี ต่าง ๆ การจัดเตรี ยมเอกสารเผยแพร่ ข่าว
ของกองทรั ส ต์ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ และระบบเผยแพร่ข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ การจัดเตรี ยมหนังสือบอกกล่าวทวง
ถามและเอกสารทางกฎหมายต่ า ง ๆ การ
จัดเตรี ยม แก้ ไข เพิ่มเติมเอกสารและสัญญาต่าง
ๆ รวมถึงสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และสัญญาแต่งตั ้ง
ผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นต้ น

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

47. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีที่ฟ้องร้ อง
ให้ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ป ฏิ บั ติ ต ามหน้ าที่ หรื อ
เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจาก
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ทั ง้ ปวงรวมถึ ง การดํ า เนิ น การให้
เป็ นไปตามคํ า สั่ ง และ/หรื อ ข้ อกํ า หนดของ

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT
ดําเนินการดังกล่าว

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 9

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ าย
ที่เ รี ยกเก็บ จากกองทรั ส ต์ CPNREIT

เพดานร้ อ ยละต่ อ ปี หรือ ภายหลัง
การทําธุร กรรมในแต่ ล ะครัง้

รอบและ
ระยะเวลาที่
เรี ยกเก็บ

ตามที่จ่ายจริ ง

เมื่อเกิดรายการ

ตามอัตราที่กําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

เมื่อเกิดรายการ

หน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
48. ค่าภาษี ค่าเบี ้ยปรับ เงินเพิ่ม (เฉพาะค่าเบี ้ยปรับ
และเงิ น เพิ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เกิ ด จากความประมาท
เลิ น เล่ อ ของกองทรั ส ต์ ไม่ ว่ า จะเป็ นผู้ จัด การ
กองทรั สต์ ห รื อทรั สตี) ค่าธรรมเนี ย ม และ/หรื อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรั ส ต์ การดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์ รวม
ตลอดถึ งการบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น อื่ นที่ มิ ใช่
ทรัพย์สินหลัก
49. ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอื่น ๆ

ส่วนที่ 2 หน้ า 12 - 10

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
13.

นโยบายการกู้ยืม เงิน ในอนาคต

ในอนาคต กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจกู้ยื ม เงิ น โดยการขอสิ น เชื่ อ จากสถาบัน การเงิ น หรื อ ออกตราสารหรื อ
หลักทรัพย์หรื อเข้ าทําสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม รวมถึงก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อนํา
เงินที่ได้ มาลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT เพิ่มเติม ปรับปรุ งทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุน
อยู่ หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เป็ นประโยชน์ในทางธุรกิจของกองทรัสต์ CPNREIT ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้
ด้ วยหรือไม่ก็ตาม โดยอยู่ภายใต้ นโยบายการกู้ยืมเงินในอนาคตดังต่อไปนี ้
13.1

วัต ถุป ระสงค์ ใ นการกู้ยืม เงิน
13.1.1

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

13.1.2

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม

13.1.3

ลงทุนในทรั พย์ สิน อื่นใด ตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดให้ เป็ นทรัพย์สินหลัก

13.1.4

บริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT

13.1.5

ปรับ ปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรัส ต์ CPNREIT หรื ออสังหาริ มทรั พย์ ที่กองทรั สต์
CPNREIT มีสิทธิ การเช่าหรื อสิทธิ ครอบครอง ให้ อยู่ในสภาพดีและพร้ อมนําไปจัดหาผลประโยชน์
รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

13.1.6

ปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อหามาทดแทนซึง่ สังหาริมทรัพย์หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิการเช่าหรื อสิทธิครอบครอง
ให้ อยูใ่ นสภาพดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หาผลประโยชน์

13.1.7

ต่ อ เติ ม หรื อ ก่ อ สร้ างอาคารเพิ่ ม เติ ม บนที่ ดิ น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ วซึ่ ง เป็ นของกองทรั ส ต์ CPNREIT หรื อ ที่
กองทรัสต์ CPNREIT มีสิทธิการเช่าหรื อสิทธิครอบครอง เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT

13.1.8

ชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต์ CPNREIT

13.1.9

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ CPNREIT

13.1.10 ปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืมเพื่อนําไปใช้ ชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันฉบับเดิม (Refinance)
13.1.11 ปรับโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์ CPNREIT
13.1.12 ป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรื อป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย อัน
เนื่องมาจากการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี ้
ส่วนที่ 2 หน้ า 13 - 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
13.1.13 เหตุจําเป็ นอื่นใดตามที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เห็นสมควร เพื่อบริหารจัดการกองทรัสต์ CPNREIT
ทั ้งนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ น
สํ า คัญ ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ CPNREIT ลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ
สังหาริ มทรัพ ย์ การกู้ยืมเงินเพื่ อ วัตถุป ระสงค์ ตามที่ กําหนดในข้ อ 13.1.5, 13.1.6 และ 13.1.7 ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้อง
คํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้ วย
13.2

วิธ ีก ารกู้ยมื เงิน

กองทรัสต์ CPNREIT สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรื อหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่ง ซึง่ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อการเข้ าทําสัญญาไม่ว่าในรู ปแบบใดที่
มีความหมายหรื อเนื ้อหาสาระที่แท้ จริงเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ดังนี ้
13.2.1

การขอกู้ยืมเงิน ขอสินเชื่อ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน ทั ้งในประเทศ และ/
้ ้นตามกฎหมายเกี่ยวข้ องกับการประกันภัย และ
หรื อต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงบริษัทประกันภัยซึง่ จัดตังขึ
กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจพิ จ ารณาให้ ห ลัก ประกัน ในการชํ าระเงิน กู้ยื ม ดังกล่าวด้ วย นอกจากนี ้
กองทรั ส ต์ CPNREIT อาจทํ า สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ ซื อ้ ขายตราสารอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น
(Derivative Product) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทรัสต์ CPNREIT จากอัตราแลกเปลี่ยน และ/
หรื ออัตราดอกเบี ้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทังจํ
้ านวนหรื อบางส่วน เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
แลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) หรื อสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Swap)
เป็ นต้ น

13.2.2

การออกตราสาร การออกตราสารหนี ้ ไม่ ว่าระยะสัน้ หรื อระยะยาว เพื่ อจํ าหน่ ายให้ แก่ ผ้ ูลงทุน ทัง้
ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ ย วข้ อ ง และกองทรัสต์ CPNREIT อาจพิ จารณาให้ ห ลัก ประกันที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การออกตราสาร
ดังกล่าวด้ วย

ทั ้งนี ้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรื อก่อ
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตั ้งทรัสต์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง โดยไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เท่าที่ไม่ขดั กับกฎหมายและสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ อย่างไรก็ดี
ในกรณี ที่กองทรั สต์ CPNREIT นําทรัพย์ สินหลักของกองทรัสต์ ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืม ซึ่งรวมถึงการเพิ่ ม
วงเงินหลักประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ รู ายเดิมจากหลักประกันที่มีอยูแ่ ล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ ทรัสตีจะเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ CPNREIT ในการเข้ าทําสัญญาเพื่อกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง หรื อก่อ
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT หรื ออาจมอบอํานาจให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์
CPNREIT ตามสัญญาดังกล่าวแทนได้
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13.3

ข้ อ จํากัด ในการกู้ยืม เงิน

ในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ว่าด้ วยวิธีการใด จะต้ องไม่มี
ลักษณะดังนี ้
13.3.1 มี ข้ อตกลงและเงื่ อ นไขทํ า นองเดี ย วกั บ ข้ อกํ า หนดของหุ้ นกู้ ที่ ให้ ไถ่ ถ อนหุ้ นกู้ เมื่ อ มี ก ารเลิ ก บริ ษั ท
(Perpetual Bond)
13.3.2 ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
13.3.3 มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เป็ นกรณีที่เข้ าลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
(1) ให้ สิทธิลกู หนี ้ในการชําระคืนก่อนกําหนด (Callable) หรื อให้ สิทธิกองทรัสต์ CPNREIT ในการ
เรียกให้ ลกู หนี ้ชําระหนี ้คืนก่อนกําหนด (Puttable)
(2) กําหนดดอกเบี ้ยหรือผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตามอัตราดอกเบี ้ยของ
สถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี ้ยอื่น
(3) ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี ้ยหรื อผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปั จจัยอ้ างอิงอื่นเพิ่มเติม
13.3.4 มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
13.4

มูล ค่ าการกู้ยืม

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT จะมีข้อจํากัดให้ สดั ส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ต้ องไม่เกิน
อัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ดังนี ้
13.4.1 ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT
13.4.2 ร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ในกรณี ที่กองทรัสต์ CPNREIT มีอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้
ล่าสุดที่ได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินตามข้ อนี ้ ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้ าทําสัญญา ไม่ว่าในรู ปแบบใดที่มีความมุ่ง
หมายหรื อเนื ้อหาสาระที่แท้ จริง (Substance) เข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน

ส่วนที่ 2 หน้ า 13 - 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
13.5

การก่ อ ภาระผูก พัน แก่ ท รั พ ย์ ส นิ ของกองทรั ส ต์ CPNREIT

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณี ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ดังต่อไปนี ้
13.5.1 การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทําข้ อตกลงหลักที่กองทรัสต์ CPNREIT สามารถกระทําได้ ตาม
ข้ อ กํ าหนดของประกาศที่ ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น การนํ าทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืม
13.5.2 การก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่ องปกติในทางพาณิชย์หรือเป็ นเรื่ องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนัน้
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14.

นโยบายการจ่ ายผลประโยชน์ แ ละข้ อ จํากัด

การจ่ายประโยชน์ ตอบแทนของกองทรัสต์ CPNREIT จะถูกพิ จารณาจากผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ดังนั ้น จึงมีความเสี่ยงที่นกั ลงทุนจะไม่ได้ รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ได้ ประมาณการเอาไว้
หรื อกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถรักษาระดับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรื อเพิ่มการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้
โดยนโยบายการจ่ายผลประโยชน์และข้ อจํากัดของกองทรัสต์ CPNREIT มีดงั นี ้
14.1

กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ ยกเว้ น
ในปี 2560 ซึง่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

14.2

ในกรณี ที่กองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจ่ายประโยชน์ ตอบ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี
อนึง่ กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี ้ให้ หมายถึงกําไรที่ปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
14.2.1 การหักกํ าไรที่ยังไม่เกิ ดขึ ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพ ย์ สินของกองทรัสต์ CPNREIT รวมทัง้ การปรั บ ปรุ งด้ วยรายการอื่ นตามแนวทางของสํานักงาน
ก.ล.ต. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์ CPNREIT
14.2.2 การหักด้ วยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
CPNREIT ตามวงเงินที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวน หรื อแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี แล้ วแต่กรณี

14.3

ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ จากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้

14.4

ในกรณีที่กองทรัสต์ CPNREIT ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์

14.5

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิ ้นรอบปี
บัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั ้น แล้ วแต่กรณี

14.6

ในกรณีที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ในระยะเวลาตามข้ อ 14.5 ผู้จดั การกองทรัสต์
จะแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

14.7

ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ แต่ละราย ทัง้ นี ้ ผู้จัดการกองทรั สต์ ขอสงวนสิทธิ ในการที่ จะไม่จ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรั สต์ ที่ ถื อหน่ วยทรั สต์ เกิ นกว่าอัตราหรื อไม่ เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่กํ า หนดในประกาศ ทจ.49/2555
เฉพาะในส่วนที่เกินหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
ส่วนที่ 2 หน้ า 14 - 1
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ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียนและอัตราประโยชน์ตอบแทน โดย
การแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์และจะแจ้ งให้ ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้ าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปี บญ
ั ชีหรื อ
รอบปี บญ
ั ชีใดมีมลู ค่าตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 บาท ผู้จดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้
นั ้น และให้ ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้ อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่กําหนดไว้
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่
กรณี ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่ วยงานอื่ นใดที่ มี อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้

ส่วนที่ 2 หน้ า 14 - 2
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ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานของกองทุน รวม CPNRF

15.1

ฐานะทางการเงิน ของกองทุน รวม CPNRF
ณ วัน ที่
31 ธ.ค. 2557
(ตรวจสอบ)

ณ วัน ที่
31 ธ.ค. 2558
(ตรวจสอบ)

ณ วัน ที่
31 ธ.ค. 2559
(ตรวจสอบ)

ณ วัน ที่
30 มิ.ย. 2560
(สอบทาน)

29,919.94

31,790.00

32,309.00

32,402.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

527.75

385.54

662.90

896.95

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

303.55

431.15

464.64

236.49

ลูกหนี ้ค่าเช่าและบริการ

156.95

110.59

88.64

107.73

0.65

0.35

0.29

0.16

82.51

66.30

78.36

54.30

30,991.34

32,783.93

33,603.83

33,697.63

26.78

23.52

7.07

23.26

เงินมัดจํารับล่วงหน้ า

994.39

1,033.60

1,138.03

1,142.41

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

115.93

333.30

379.56

346.88

63.16

53.53

48.34

73.20

1,955.00

1,936.44

1,874.56

1,831.25

หนี ้สินอื่น

145.88

161.33

163.66

176.24

รวมหนีส้ ิน

3,301.14

3,541.72

3,611.22

3,593.24

สินทรัพย์สทุ ธิ

27,690.20

29,242.21

29,992.61

30,104.39

24,406.21

24,406.21

24,406.21

24,406.21

3,283.99

4,836.00

5,586.40

5,698.18

27,690.20

29,242.21

29,992.61

30,104.39

12.5154

13.2169

13.5561

13.6066

2,212,476,700

2,212,476,700

งบดุล
(หน่ วย: ล้ านบาท)
สิน ทรั พ ย์
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

ดอกเบี ้ยค้ างรับ
สินทรัพย์อื่น
รวมสิน ทรั พ ย์
หนีส้ ิน
เจ้ าหนี ้อื่น

รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว

สินทรัพย์สทุ ธิ:
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
สินทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จํานวนหน่ วยลงทุน ที่จ าํ หน่ ายแล้ วทัง้ หมด
ณ วัน สิน้ ปี /งวด (หน่ วย)

ส่วนที่ 2 หน้ า 15 - 1

2,212,476,700 2,212,476,700
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สิน ทรั พ ย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557, 2558, 2559 และวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 กองทุน รวม CPNRF มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม
จํานวน 30,991.34, 32,783.93, 33,603.83 และ 33,697.63 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ ประกอบด้ วยรายการดังนี ้
 เงิน ลงทุน ในสิท ธิก ารเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ต ามมูล ค่ ายุต ธิ รรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีเงินลงทุนใน
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ตามมูลค่ายุติธรรม จํ านวน 29,919.94, 31,790.00, 32,309.00 และ 32,402.00
ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 96.54, 96.96, 96.15 และ 96.16 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยเงิน
้
4 โครงการ ได้ แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประกอบไปด้ วยทังหมด
2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต
 เงิน ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ต ามมูล ค่ ายุต ธิ รรม
กองทุนรวม CPNRF มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งประกอบด้ วยเงินลงทุนในกองทุนตรา
สารตลาดเงินและเงินฝากประจํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวน
527.75, 385.54, 662.90 และ 896.95 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 1.70, 1.18, 1.97 และ 2.66 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ
 เงิน สดและเงิน ฝากธนาคาร
กองทุนรวม CPNRF มีเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งประกอบด้ วยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์และเงินฝาก
บัญชีกระแสรายวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 จํานวน 303.55,
431.15, 464.64 และ 236.49 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.98, 1.32, 1.38 และ 0.70 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ
 สิน ทรัพ ย์ อ่ นื
สินทรัพย์อื่นประกอบด้ วยลูกหนี ้ค่าเช่าและค่าบริ การ ดอกเบี ้ยค้ างรับและสินทรัพย์อื่น จํานวนสินทรัพย์
อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 240.11, 177.24, 167.29
และ 162.19 ล้ านบาท ตามลํา ดับ โดยคิด เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.77, 0.54, 0.50 และ 0.48 ของสินทรั พย์ รวม
ตามลําดับ

ส่วนที่ 2 หน้ า 15 - 2
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หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีหนี ้สินรวมจํานวน
3,301.14, 3,541.72, 3,611.22 และ 3,593.24 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ ประกอบด้ วยรายการดังนี ้
 เงิน กู้ยมื ระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวเป็ นเงินกู้ยืมเพื่อใช้ ในการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งประกอบด้ วยเงินกู้ยืม
ระยะยาวแบบไม่มีสินทรัพย์คํ ้าประกันในปี 2552 ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ ชั ้นดี (MLR) ลบร้ อยละ 1.00
ถึง MLR ลบร้ อยละ 1.75 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี และเงินกู้ระยะยาวแบบไม่มีสินทรัพย์คํ ้าประกันใน
ปี 2556 ที่มีอตั ราดอกเบี ้ย MLR ลบร้ อยละ 2.00 ถึง MLR ลบร้ อยละ 3.00 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 12 ปี
ทัง้ นี ้ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิ ถุ น ายน 2560 เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวมี จํ า นวน 1,955,
1,936.44, 1,874.56 และ 1,831.25 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้ อยละ 59,22, 54.68, 51.91 และ
50.96 ของหนี ้สินรวม ตามลําดับ
 เงิน มัด จํารั บ ล่ วงหน้ า
เงินมัดจํารับล่วงหน้ าเป็ นเงินมัดจําที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่าเพื่อเป็ นหลักประกันในกรณี ที่กองทุนรวม CPNRF
ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 เงินมัด จํารับ
ล่วงหน้ ามีจํานวน 994.39, 1,033.60, 1,138.03 และ 1,142.41 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
30.12, 29.18, 31.51 และ 31.79 ของหนี ้สินรวม ตามลําดับ
 หนีส้ นิ อื่น
หนี ้สินอืน่ ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้อื่น ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าและหนี ้สินอื่น โดย ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิ ถุน ายน 2560 หนี ส้ ิ น อื่ น ของกองทุน รวม CPNRF มี จํ านวน 351.75,
571.68, 598.63 และ 619.58 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.66, 16.14, 16.58 และ 17.24
ของหนี ้สินรวม ตามลําดับ
สิน ทรั พ ย์ ส ุท ธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และ 30 มิถุนายน 2560 กองทุนรวม CPNRF มีสินทรัพย์ สุทธิ จํานวน
27,690.20, 29,242.21, 29,992.61 และ 30,104.39 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์สทุ ธิประกอบด้ วยทุนที่ได้ รับจากผู้
ถือหน่วยลงทุนและกําไรสะสม ทังนี
้ ้ ระหว่างสิ ้นปี 2557- สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนมี
จํานวนคงที่เท่ากับ 24,406.21 ล้ านบาท ในขณะที่กําไรสะสมเพิ่มขึ ้นจาก 3,283.99 ล้ านบาท เป็ น 5,698.18 ล้ านบาท ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560

ส่วนที่ 2 หน้ า 15 - 3
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ผลการดําเนิน งานของกองทุน รวม CPNRF
งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

ปี สิน้ สุด
31 ธัน วาคม
2557
(ตรวจสอบ)

ปี สิน้ สุด
31 ธัน วาคม
2558
(ตรวจสอบ)

ปี สิน้ สุด
31 ธัน วาคม
2559
(ตรวจสอบ)

งวด 6 เดือ น
งวด 6 เดือ น
สิน้ สุด 30
สิน้ สุด 30
มิถ ุน ายน 2559 มิถ ุน ายน 2560
(สอบทาน)
(สอบทาน)

3,185.14

3,037.59

3,425.15

1,675.73

1,696.38

รายได้ จ ากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
ดอกเบี ้ยรับ

12.91

6.78

6.11

2.62

1.57

(1)

111.36

91.25

99.45

52.61

57.76

รวมรายได้

3,309.41

3,135.62

3,530.72

1,730.96

1,755.71

371.78

425.12

399.37

195.65

201.17

29.30

33.80

35.17

17.37

17.10

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

4.00

4.61

4.80

2.37

2.33

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

2.66

3.07

3.20

1.58

1.56

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

0.65

0.59

0.62

0.31

0.34

ต้ นทุนเช่าและบริ การ

121.17

123.87

119.57

58.12

66.24

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

39.95

49.48

64.80

36.56

34.50

0.08

0.04

0.04

0.02

0.02

56.26

73.25

72.36

36.08

35.18

625.85

713.83

699.94

348.06

358.44

2,683.56

2,421.79

2,830.78

1,382.90

1,397.27

2.48

(4.84)

(3.71)

(0.74)

0.61

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
จากเงินลงทุน

524.87

1,563.48

335.59

244.11

10.41

รวมรายการกําไร (ขาดทุน ) สุท ธิจ ากเงิน
ลงทุน

527.35

1,558.64

331.88

243.37

11.02

รายได้ อื่น
ค่ าใช้ จ่ าย

ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่ าย
รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ
รายการกําไร (ขาดทุน ) สุท ธิจ ากเงิน
ลงทุน
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงิน
ลงทุน

การเพิ่ม ขึน้ ในสิน ทรั พ ย์ ส ุท ธิจ ากการ
3,210.91
3,980.43
3,162.66
1,626.28
ดําเนิน งาน
หมายเหตุ:
(1)
ได้ แก่ รายได้ จากค่าเบี ้ยประกันและภาษีโรงเรื อนที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ
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1,408.28

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
รายได้
สําหรับปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ รวมจํานวน 3,309.41, 3,135.62 และ 3,530.72
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี 2559 รายได้ รวมประกอบด้ วยรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ (คิดเป็ นร้ อยละ 97.00 ของรายได้
รวม) ดอกเบี ้ยรับ (คิดเป็ นร้ อยละ 0.17 ของรายได้ รวม) และรายได้ อื่น (คิดเป็ นร้ อยละ 2.83 ของรายได้ รวม) ในปี 2558
รายได้ รวมลดลงจากปี 2557 เป็ นจํานวน 173.79 ล้ านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการที่รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การลดลงจาก
3,185.14 ล้ านบาท ในปี 2557 เหลือ 3,037.59 ล้ านบาท ในปี 2558 เนื่องจากศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ได้
ทยอยปิ ดปรับปรุ งตั ้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้ อตั ราการเช่าพื ้นที่และรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การลดลง ทั ้งนี ้ การ
ปรับปรุ งศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ได้ แล้ วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559 ส่งผลให้ รายได้ รวมในปี 2559 เพิ่มขึ ้น
395.10 ล้ านบาท เป็ น 3,530.72 ล้ านบาท อันเป็ นผลจากอัตราการเช่าพื ้นที่และรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ ้น
สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 รายได้ รวมของกองทุนรวม CPNRF เท่ากับ 1,755.71 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ซึ่งกองทุนรวม CPNRF มีรายได้ รวมทัง้ สิ ้น 1,730.96 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ จากจํานวน 1,675.73 ในงวด 6 เดือนแรกของปั 2559 เป็ น 1,696.38 ล้ านบาท ใน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2560
ต้ น ทุน และค่ าใช้ จ่ าย
ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุ น รวม CPNRF มี ค่ า ใช้ จ่ า ยรวม 625.85, 713.83 และ 699.94 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึ่งค่าใช้ จ่ายรวมในปี 2559 ประกอบด้ วยค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (คิดเป็ นร้ อยละ 57.06 ของ
ค่าใช้ จ่ายรวม) ต้ นทุนค่าเช่าและค่าบริ การ (คิดเป็ นร้ อยละ 17.08 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ต้ นทุนทางการเงิน (คิดเป็ นร้ อยละ
10.34 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร (คิดเป็ นร้ อยละ 9.26 ของค่าใช้ จ่ายรวม) และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.26 ของค่าใช้ จ่ายรวม) ในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายรวมเพิ่มขึ ้น 87.98 ล้ านบาท (คิดเป็ นร้ อยละ 14.06) จากปี ก่อนหน้ า
เป็ น 713.83 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการ
จัดหาผู้เช่าที่เพิ่มขึ ้นจากสัญญาต่ออายุและสัญญาใหม่ และการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม CPNRF ลดลง 13.89 ล้ านบาท (หรื อลดลงร้ อยละ 1.95) จากปี ก่อนหน้ าเป็ น 699.94 ล้ านบาท
โดยสาเหตุหลักที่ทําให้ ค่าใช้ จ่ายรวมลดลงมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริ มทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการ
ลดลงของค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้เช่า
สําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ค่าใช้ จ่ายรวมมีจํานวน 358.44 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10.38 ล้ านบาท จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์และต้ นทุนค่าเช่าและ
ค่าบริ การ ตามรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งค่าใช้ จ่ายทั ้งสองส่วนดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 56.12 และ 18.48 ของ
ค่าใช้ จา่ ยรวมสําหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ
ในปี 2557, 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ จํานวน 2,683.56, 2,421.79 และ
2,830.78 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ่งลดลงร้ อยละ 9.75 ในปี 2558 และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.89 ในปี 2559 โดยความผันผวน
ของรายได้ จ ากการลงทุ น สุ ท ธิ ในปี 2557-2559 มี ส าเหตุจ ากการเปลี่ ย นแปลงของรายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารและ
ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิจํานวน 1,397.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 14.37 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการ
15.3

การวิเ คราะห์ ก ระแสเงิน สด
งบกระแสเงิน สด
(หน่ วย: ล้ านบาท)

ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
งวด 6 เดือ น งวด 6 เดือ น
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม สิน้ สุด 30
สิน้ สุด 30
2557
2558
2559
มิถ ุน ายน 2559 มิถ ุน ายน 2560
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)
(สอบทาน)

กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมดําเนิน งาน
การเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงาน

3,210.91

3,980.43

3,162.66

1,626.28

1,408.28

การซื ้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(2,856.00)

(1,725.00)

(2,827.70)

(1,469.20)

(895.60)

การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

2,978.00

1,870.00

2,555.00

1,135.00

666.00

(10,867.77)

(314.62)

(191.88)

(46.69)

(86.67)

4.14

0.42

0.10

0.05

0.23

ลูกหนี ้ค่าเช่าและบริการลดลง (เพิ่มขึ ้น)

18.43

46.36

21.95

(24.67)

(19.10)

ดอกเบี ้ยค้ างรับลดลง (เพิ่มขึ ้น)

(0.53)

0.29

0.07

(0.08)

0.14

สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิม่ ขึ ้น)

(8.35)

16.21

(12.06)

3.83

24.06

เจ้ าหนี ้อื่น (ลดลง) เพิ่มขึ ้น

14.90

(3.26)

(16.45)

(9.83)

16.19

192.48

39.21

104.43

66.99

4.39

28.36

217.37

46.26

(74.97)

(32.68)

(21.14)

(9.63)

(5.19)

12.24

24.86

9.32

15.45

2.33

(2.18)

12.58

(2.48)

4.84

3.71

0.74

(0.61)

รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงิน
ลงทุน

(524.87)

(1,563.48)

(335.59)

(244.11)

(10.41)

เงิน สดสุท ธิไ ด้ ม าจาก (ใช้ ไ ปใน) กิจ กรรมดําเนิน งาน

(7,824.60)

2,574.58

2,507.63

973.38

1,111.67

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการ
ดําเนินงานให้ เป็ นเงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน:

การซื ้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
การจําหน่ายเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

เงินมัดจํารับล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
หนี ้สินอื่นเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ ้น จากเงินลงทุน

กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมจัด หาเงิน
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

งบกระแสเงิน สด
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินสดรับจากการกู้ยืม

ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
ปี สิน้ สุด
งวด 6 เดือ น งวด 6 เดือ น
31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม 31 ธัน วาคม สิน้ สุด 30
สิน้ สุด 30
2557
2558
2559
มิถ ุน ายน 2559 มิถ ุน ายน 2560
(ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน)
(สอบทาน)
1,650.00

-

-

(35.00)

(18.56)

(61.88)

8,642.25

-

-

(2,480.43)

(2,428.41)

เงิน สดสุท ธิไ ด้ ม าจาก (ใช้ ไ ปใน) กิจ กรรมจัด หาเงิน

7,776.82

เงิน สดและเงิน ฝากธนาคารเพิ่ม ขึน้ (ลดลง) สุท ธิ

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(18.56)

(43.31)

(2,412.26)

(1,126.82)

(1,296.51)

(2,446.97)

(2,474.14)

(1,145.38)

(1,339.82)

(47.78)

127.61

33.49

(172.00)

(228.15)

เงินสดและเงินฝากธนาคารต้ นปี

351.33

303.55

431.16

431.15

464.64

เงิน สดและเงิน ฝากธนาคารปลายปี

303.55

431.16

464.65

259.15

236.49

ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพิม่ ขึ ้น
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมดําเนิน งาน
ในปี 2557 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสุทธิ ที่ใช้ ไปในกิ จกรรมดําเนินงานจํานวน 7,824.60 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุหลักจากการเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ จํานวน 10,867.77 และ 2,856 ล้ านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ ตาม ในปี 2558, 2559 และในงวด 6
เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,574.58, 2,507.63 และ
1,111.67 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จํานวน 1,870.00, 2,555.00 และ
666.00 ล้ านบาท ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตามลําดับ
กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมจัด หาเงิน
ในปี 2557 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสุทธิ ที่ได้ มาจากกิ จกรรมจัดหาเงินจํานวน 7,776.82 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุห ลักจากทุนที่ ได้ รับ เพิ่ มเติมจากผู้ถือหน่ วยลงทุน จํานวน 8,642.25 ล้ านบาท และเงินสดรั บจากการกู้ยืม
จํานวน 1,650 ล้ านบาท ซึ่งทัง้ หมดนํ ามาใช้ ในการลงทุนในสิท ธิ การเช่ าอสังหาริ ม ทรั พย์ ของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อย่างไรก็ตาม ในปี 2558, 2559 และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีกระแส
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินทั ้งสิ ้น 2,446.97, 2,474.14 และ 1,339.82 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ มีสาเหตุหลักจาก
การแบ่งปั นส่วนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจํานวน 2,428.41, 2,412.26 และ 1,296.51 ล้ านบาท ตามลําดับ
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15.4

งบเสมือ นของกองทรั ส ต์ CPNREIT สําหรับ ปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559

งบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT เสมือนกองทุนรวม CPNRF ได้ แปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT ตั ้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 และยังไม่ได้ มีการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 โดยเป็ นข้ อมูลทางการเงินเสมือน
สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีรายละเอียด
ดังนี ้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
งบตรวจสอบของ
กองทุน รวม
CPNRF

รายการปรั บ ปรุ ง

งบเสมือ นของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT
ในกรณีไม่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินที จ่ ะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที ่ 1

32,309.00

-

32,309.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

662.90

-

662.90

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

464.64

(138.56)

326.08

88.64

-

88.64

0.29

-

0.29

78.36

-

78.36

33,603.83

(138.56)

33,465.27

7.07

-

7.07

1,138.03

-

1,138.03

379.56

-

379.56

48.34

-

48.34

1,874.56

61.88

1,936.44

หนี ้สินอื่น

163.66

-

163.66

รวมหนีส้ ิน

3,611.22

61.88

3,673.09

29,992.61

(200.44)

29,792.18

24,406.21

4,836.01

29,242.22

5,586.40

(5,036.44)

549.96

29,992.61

(200.44)

29,792.18

13.5561

(0.0906)

13.4655

2,212,476,700

2,212,476,700

2,212,476,700

งบดุล
(หน่ วย: ล้ านบาท)

เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม

ลูกหนี ้ค่าเช่าและบริการ
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
สินทรัพย์อื่น
รวมสิน ทรั พ ย์
หนีส้ ิน
เจ้ าหนี ้อื่น
เงินมัดจํารับล่วงหน้ า
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
รายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว

สิน ทรั พ ย์ สุท ธิ
สิน ทรั พ ย์ สุท ธิ:
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
สิน ทรั พ ย์ สุท ธิ
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
(หน่วย)
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ปี สิน้ สุด 31 ธัน วาคม 2559
รายการปรั บ ปรุ ง

งบเสมือ นของ
กองทรั ส ต์ CPNREIT
(ในกรณี ไม่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที ่ 1)

3,425.15

-

3,425.15

ดอกเบี ้ยรับ

6.11

-

6.11

(1)

99.45

-

99.45

รวมรายได้

3,530.72

-

3,530.72

ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริมทรัพย์

399.37

-

399.37

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม

35.17

(35.17)

-

-

92.03

92.03

4.80

(4.80)

-

-

30.12

30.12

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

3.20

1.80

5.00

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

0.62

-

0.62

ต้ นทุนเช่าและบริ การ

119.57

-

119.57

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

64.80

-

64.80

0.04

2.70

2.74

72.36

(20.47)

51.90

699.94

66.22

766.16

2,830.78

(66.22)

2,764.56

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน

(3.71)

-

(3.71)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุน

335.59

(1.40)

334.19

รวมรายการกําไร (ขาดทุน ) สุท ธิจ ากเงิน ลงทุน

331.88

(1.40)

330.48

การเพิ่ม ขึน้ ในสิน ทรั พ ย์ ส ุท ธิจ ากการดําเนิน งาน
3,162.66
(67.62)
หมายเหตุ:
(1)
ได้ แก่ รายได้ จากค่าเบี ้ยประกันและภาษีโรงเรือนที่เรี ยกเก็บจากผู้เช่า และรายได้ อื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ

3,095.04

งบกําไรขาดทุน
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งบตรวจสอบของ
กองทุน รวม
CPNRF

รายได้ จ ากการลงทุน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
รายได้ อื่น

ค่ าใช้ จ่ าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมทรัสตี

ค่าใช้ จ่ายอื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่ าย
รายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ
รายการกําไร (ขาดทุน ) สุท ธิจ ากเงิน ลงทุน
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สรุ ป สมมติฐานที่ส าํ คัญในการจัด ทําข้ อ มูล ทางการเงิน เสมือ น
สมมติฐานในการจัดทํ าข้ อมูลทางการเงินเสมื อนของกองทรั สต์ CPNREIT สําหรั บ ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 มีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

ข้ อมู ล ทางการเงิ น เสมื อ นจั ด ทํ า ขึ น้ โดยถื อ เสมื อ นว่ า กองทุ น รวม CPNRF มี ก ารแปลงสภาพจาก
กองทุ น รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2559 และไม่ มี ก ารลงทุ น ใน
สินทรัพย์ เพิ่ มเติม กล่าวคือไม่มีการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บี ช และ โรงแรมฮิ ลตัน
พัทยา ภายใต้ สมมติฐานว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ ออกหน่วยทรัสต์ให้ แก่
กองทุนรวม CPNRF เพื่อชําระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระหนี ้สินของกองทุนรวม CPNRF
จํานวน 2,212,476,700 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 13.2169 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของ
กองทุนรวม CPNRF ณ วันเดียวกัน

(ข)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ ้นโดยถือเสมือนว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลัง
การแปลงสภาพมี จํ า นวนเท่ า กั บ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม CPNRF ตามอัต ราการสั บ เปลี่ ย น
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (Swap Ratio) เท่ากับ 1
ต่อ 1

(ค)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ ้นโดยถือเสมือนว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 กองทุนรวม CPNRF ได้ มี
การโอนทรัพย์ สิน ไปยังกองทรัสต์ CPNREIT โดยได้ รับยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ รวมถึง
ได้ รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็ นอัตราร้ อยละ 0.01 ของมูลค่าสิทธิการ
เช่า แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อสัญญา
ทั ้งนี ้ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่กองทรัสต์ CPNREIT เป็ นผู้รับผิดชอบมีจํานวนเงิน 1.4
ล้ านบาท ซึง่ บันทึกเป็ นต้ นทุนของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และส่งผลให้ กําไรสุทธิที่ยงั ไม่
เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนภายหลังจากการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ ้นปี ลดลงด้ วยจํานวนที่เท่ากัน

(ง)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ ้นโดยถือเสมือนว่าภายหลังการแปลงสภาพ กองทรัสต์ CPNREIT ได้ มี
การเข้ าทําสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับใหม่กบั CPN ในวันแปลงสภาพ โดยเงื่อนไขและ
ข้ อกําหนดเป็ นไปตามที่กองทุนรวม CPNRF ได้ ตกลงไว้ เดิม

(จ)

ข้ อมูลทางการเงิน เสมื อนจัดทํ าขึน้ โดยถื อเสมื อนว่าผู้จัดการกองทรัสต์ มี สิท ธิ ได้ รับ ค่าธรรมเนี ยมการ
จัดการกองทรัสต์ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.0 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน) ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ CPNREIT ทั ้งนี ้ ภายหลังจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT จะไม่มีผ้ ูจัดการกองทุนรวม ดังนั ้นจึงไม่มีค่าธรรมเนียม
การจัดการกองทุนรวม
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(ฉ)

ข้ อ มู ล ทางการเงิ น เสมื อ นจัด ทํ า ขึน้ โดยถื อ เสมื อ นว่า ทรั ส ตี มี สิ ท ธิ ได้ รับ ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี ในอัต รา
ไม่เกินร้ อยละ 1.0 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ CPNREIT ทั ้งนี ้ ภายหลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ น
กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนันจึ
้ งไม่มีค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ช)

ข้ อ มู ล ทางการเงิ น เสมื อ นจั ด ทํ า ขึ น้ โดยถื อ เสมื อ นว่า ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย นคิ ด ในอัต ราตามที่
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(ซ)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ ้นโดยถือเสมือนว่ากองทรัสต์ CPNREIT มีค่าใช้ จ่ายอื่นซึ่งเกิดจากการ
จัดประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหน่วยเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนเงิน 2.7 ล้ านบาท

(ฌ) ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ ้นโดยถือเสมือนว่ากองทรัสต์ CPNREIT มีการดําเนินการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ และ/หรื อสถาบันการเงินจํานวนเงิน 1,936.4 ล้ านบาท เพื่อใช้ ทดแทนวงเงินกู้เดิมของ
กองทุนรวม CPNRF ที่ ก องทรัส ต์ CPNREIT ได้ รับ โอนมา ทัง้ นี เ้ งิน กู้ยื ม ที่ ได้ รับ ทดแทนวงเงิน กู้เดิ ม มี
ระยะเวลาปลอดเงินต้ น 2 ปี กําหนดระยะเวลาชําระเงินกู้ 2 ปี และอัตราดอกเบี ้ยไม่เกินร้ อยละ 3.5 ต่อปี
(ญ) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าใช้ จ่ายของข้ อมูลทางการเงินเสมือนกับค่าใช้ จ่ายตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดย
ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม CPNRF สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้ อมูลทางการเงินเสมือน
จัด ทํ า ขึ น้ โดยถื อ เสมื อ นว่า นอกเหนื อ จากค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การกองทรั ส ต์ ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี
ค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ตามที่ ไ ด้ กล่ า วมาข้ า งต้ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทรั ส ต์
CPNREIT ไม่มีความแตกต่างจากค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวม CPNRF โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการ
ขอคื น ภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม ซึ่งกองทรั ส ต์ CPNREIT มี สิ ทธิ ข อคื น ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม อย่ างไรก็ ตามข้ อ มูล ทาง
การเงินเสมื อนจัดทําขึน้ โดยถื อเสมือนว่าภาษี มูลค่าเพิ่มเป็ นค่าใช้ จ่ายโดยไม่มีการขอคืนเช่นเดียวกับ
กองทุนรวม CPNRF
(ฎ)

ข้ อมูลทางการเงินเสมือนจัดทําขึ ้นโดยถือเสมือนว่าในปี 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนจํานวนเงิน 2,545.1 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ 2 ช่วงเวลาดังนี ้
1. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน 510.0
ล้ านบาท ตามการจ่ายเงินปั นผลจริ งของกองทุนรวม CPNRF ณ วันดังกล่าว โดยเป็ นการจ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนินงานตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็ นช่วงเวลา
ก่อนการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT
2. ในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทรัสต์ CPNREIT มีการจ่ายประโยชน์
ตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน 2,035.1 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98.7 ของรายได้ จากการลงทุน
สุทธิ จากผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ เป็ นช่วงเวลา
หลังการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ CPNREIT

ส่วนที่ 2 หน้ า 15 - 11
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16.

นโยบายการลงทุน ในอนาคต

กองทรัสต์ CPNREIT อาจลงทุนในทรัพย์สินหลักอื่นเพิ่มเติม นอกจากทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนรวม CPNRF
และทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั ง้ ที่ 1 โดยกองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า
ุ ภาพสูง โดยมุ่งเน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
อสังหาริ มทรัพย์ รวมทั ้งสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคณ
ศูนย์การค้ า รวมทั ้งการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องหรื อส่งเสริ มประโยชน์กบั อสังหาริ มทรัพย์
ประเภทศูนย์การค้ า อาทิ ทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ อาคารสํานักงาน โรงแรมและเซอร์ วิสอะพาร์ ตเมนต์ เป็ นต้ น เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ CPNREIT โดยการซื ้อ และ/หรื อ เช่า และ/หรื อ เช่าช่วง และ/หรื อ รับโอนสิทธิ การเช่า และ/
หรื อ สิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และโดยมุ่งเน้ นการจัดหาผลประโยชน์ในรู ปของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อรายได้
อื่นใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรื อ จําหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อ
มุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
อีกทังกองทรั
้
สต์ CPNREIT มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ ของ
กองทรัสต์ CPNREIT และเป็ นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หลายแห่งในทําเลที่แตกต่างกัน
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรื อ หลักทรัพย์อื่น และ/หรื อ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และ/หรื อ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ทั ้งนี ้ ในการลงทุนในทรัพย์ สินหลักเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการลงทุนในทรัพย์ สินอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง
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17.

ข้ อ มูล อื่น ที่เ กี่ย วข้ อ ง
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 3
ข้ อ มูล เกี่ยวกับ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์
1.

รายละเอียดของหน่ ว ยทรั ส ต์ ท่ เี สนอขาย

1.1

ลัก ษณะสําคัญของหลัก ทรัพ ย์ ท่ เี สนอขาย

ผู้เ สนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์

บริ ษัท ซีพเี อ็น รีท แมเนจเมนท์ จํากัด (“ซีพเี อ็น รี ท แมเนจเมนท์”)

ประเภทหลัก ทรั พ ย์ ท่ เี สนอขาย ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)
ประเภทการลงทุน

การออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ให้ แ ก่ ก องทุน รวม CPNRF เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ
ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF โดยสรุปมีรายละเอียดดังนี ้
ทรัพ ย์ ส นิ ของกองทุน รวม CPNRF
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2
(1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี
(2) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) ซึ่งเป็ น
อาคาร 5 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ เป็ นระยะเวลา 20 ปี
คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี
(3) สิทธิ การเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี สําหรับงานระบบ
สาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํ ้าเสียและสิง่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
(4) กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3
(1) สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญาสิ ้นสุด
วันที่ 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิที่จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด ซึ่งเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
(2) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) ซึ่งเป็ น
อาคาร 8 ชั ้น และชั ้นใต้ ดิน 3 ชัน้ ซึ่งปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า
พื ้นที่จอดรถและพื ้นที่บริ การ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 18 ปี (สั ญ ญาสิ น้ สุ ด วัน ที่ 15 สิ ง หาคม 2578) โดยกองทุ น รวม
CPNRF มีสิทธิจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี

ส่วนที่ 3 หน้ า 1
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(3) กรรมสิทธิ์ (โดยการซื ้อและ/หรื อรับโอน) งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
(4) กรรมสิทธิ์ในสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า
(1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
(2) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1
อาคาร และอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทังอาคาร)
้
รวมทั ้งที่จอดรถยนต์
ภายในอาคาร
(3) สิทธิการเช่างานระบบและทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาประมาณ
15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567)
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
(1) สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศู น ย์ ก ารค้ า (บางส่ ว น) จํ า นวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํ า นวน 1 อาคาร รวมทัง้ ที่ จ อดรถยนต์
ภายใน 1 อาคาร (ตามสัดส่วนการใช้ งานของพื ้นที่อาคารศูนย์การค้ าและอาคาร
อเนกประสงค์ที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน)
(2) สิทธิการเช่า และ/หรื อ รับโอนกรรมสิทธิ์ในงานระบบและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(3) สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็ นที่ตงของอาคารศู
ั้
นย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที่จอด
รถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของ
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์ พอร์ ต เป็ น ระยะเวลา 30 ปี คงเหลื อ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสิ ้นสุดวันที่ 22 เมษายน 2587) จาก
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด
คุณสมบัต ขิ องหน่ ว ยทรั ส ต์

ประเภทระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ และชํ า ระเต็ ม มู ล ค่ า ทั ง้ หมด รวมทั ง้ ไม่ มี ข้ อจํ า กั ด การโอน
หน่วยทรั สต์ เว้ นแต่ข้อจํากัดที่ เป็ นไปตามกฎหมายตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญ ญาก่อตัง้
ทรัสต์

มูล ค่ าที่ต ราไว้

13.4028 บาท (อ้ างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
CPNRF ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึง่ ได้ รับการยืนยันจากผู้ดแู ลผลประโยชน์)

จํานวนหน่ ว ยที่อ อกและเสนอ การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ CPNREIT เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ ทรั พ ย์ สิ น และภาระของ
ขาย
ส่วนที่ 3 หน้ า 2
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กองทุนรวม CPNRF จํานวน 2,212,476,700 หน่วย
(ซึ่งเป็ นไปตามมติ ของการประชุม ผู้ถื อ หน่ วยของกองทุนรวม CPNRF เมื่ อ วัน ที่ 28
สิงหาคม 2560)
ราคาเสนอขาย

1.2

การสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ CPNREIT เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกับ ทรั พ ย์ สิ น และภาระของ
กองทุน รวม CPNRF ในอัต ราส่ ว นการแลกหน่ ว ยทรั ส ต์ กับ ทรั พ ย์ สิน และภาระของ
กองทุนรวม CPNRF พิจารณาจากอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT

สัด ส่ วนการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั ้งหมดจํานวน 2,212,476,700 หน่วยในครัง้ นี ้ เป็ นการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้ แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท ซึ่งจะกระทําการโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิ ชย์ จํากัด ในฐานะบริ ษัทจัดการของกองทุนรวม CPNRF (“บริ ษัท จัด การ”) เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระ
ของกองทุนรวม CPNRF โดยคํานวณจากอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT ในอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT
1.3

ตลาดรองของหน่ ว ยทรั ส ต์ ท่ เี สนอขาย

ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จะดําเนิ นการให้ หน่วยทรั สต์ ที่ ออกและเสนอขายทัง้ หมดในครัง้ นีเ้ ป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นตลาดรองสําหรับการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
ครัง้ นีไ้ ด้ ดําเนินการก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ ในการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียน ดังนัน้ หากซี พีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ ไม่ได้ รับ อนุญ าตจากตลาดหลักทรัพย์ ให้ หน่วยทรั สต์ เป็ นหลักทรั พย์ จ ด
ทะเบียน ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งเรื่ องสภาพคล่องในการซื ้อขายหน่วยทรัสต์
ทั ้งนี ้ ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ ดําเนินการยื่นคําขออนุญาตให้ รับหน่วยทรัสต์
เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ซึ่งขณะนีต้ ลาดหลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยทรัสต์ในเบื ้องต้ น
ุ สมบัติครบถ้ วนที่จะสามารถเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ตาม
แล้ ว มีความเห็นว่าหน่วยทรัสต์มีคณ
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั ้งที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ยกเว้ นคุณ สมบัติเรื่ องการกระจาย
การถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุนรายย่อยที่กําหนดให้ ต้องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
20 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั ้งหมด โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้
แล้ วเสร็ จ หน่วยทรัสต์จะมีการชําระเต็มมูลค่า และมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุนรายย่อย
ครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าวข้ างต้ น
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2.

ที่ม าของการกําหนดราคาหน่ วยทรั ส ต์ ท่ เี สนอขาย

การแปลงสภาพกองทุ น รวม CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT เป็ นการแปลงสภาพจากกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์หนึ่งกองเป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หนึ่งกอง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF
ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่กําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ จะกลายเป็ นผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่รับโอนทรัพย์สินและภาระทั ้งหมดมาจากกองทุนรวม CPNRF
ในการนี ้ อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ได้ ถูกกําหนดที่อตั รา 1 หน่วยลงทุนของ
กองทุน รวม CPNRF ต่ อ 1 หน่ วยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ CPNREIT เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ ได้ รับ สิ ท ธิ ก ารสับ เปลี่ ย น
หน่วยทรั สต์ จะยังคงมี การลงทุนในกองทรั ส ต์ CPNREIT ซึ่งรั บ โอนทรั พย์ สินและภาระมาจากกองทุนรวม CPNRF ใน
สัดส่วนที่เท่าเดิม ดังนัน้ จํานวนหน่วยทรัสต์ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะออกและเสนอขายให้ แก่กองทุนรวม CPNRF เพื่อ
แลกกับทรัพย์สินและภาระทั ้งหมดของกองทุนรวม CPNRF จึงมีจํานวนเท่ากับจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF
ซึง่ มีจํานวนเท่ากับ 2,212,476,700 หน่วย (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT (Swap Ratio)
ที่อตั รา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในครัง้ นี ้ ใช้ มลู ค่าที่อ้างอิงจาก
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม CPNRF ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึง่ ได้ รับการยืนยันจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ก่ อ นการโอนทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวม CPNRF ให้ กับ กองทรั ส ต์ CPNREIT เพื่ อ แลกกับ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง
กองทรัสต์ CPNREIT

3.

ข้ อ จํากัด ในการโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ท่ เี สนอขาย

ไม่มีข้อจํากัดในการโอนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายภายใต้ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หากการโอนหน่วยทรัสต์
ไม่ทําให้ สดั ส่วนการถือหน่วยของผู้ถือหน่วยทรัสต์ขดั ต่อหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555

4.

การจองและการจัด สรร

4.1

วิธ ีก ารเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์
ซี พี เอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จะเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ให้ แก่ ก องทุน รวม CPNRF ซึ่งกระทํ าการโดยบริ ษั ท จัด การ
โดยตรง
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4.2

วิธ ีก ารจัด ส่ งหนังสือ ชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่ วยทรั ส ต์
ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จะนําส่งหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ให้ แก่กองทุนรวม CPNRF ซึง่ กระทําการ
โดยบริษัทจัดการ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ ในเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

4.3 วัน และวิธ ีก ารจอง และการชําระค่ าจองซือ้ หน่ ว ยทรัส ต์
กองทุนรวม CPNRF ซึง่ กระทําการโดยบริ ษัทจัดการ จะต้ องนําส่งใบจองซื ้อให้ แก่ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ ภายใน
เวลาจองซื ้อ คือเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
4.4

วิธ ีก ารจัด สรรหน่ วยทรั ส ต์
ซีพี เอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จะจัดสรรหน่ วยทรั ส ต์ จํ านวน 2,212,476,700 หน่วย ให้ แก่ ก องทุนรวม CPNRF ซึ่ง
กระทําการโดยบริ ษัทจัดการ
ทั ้งนี ้ โดยที่บริ ษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CPNRF โดยจะแจ้ งการเลิกกองทุนรวม CPNRF ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม CPNRF ตลาดหลักทรั พย์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ก่ อนการเลิก กองทุนรวม
CPNRF เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ และภายหลังจากการเลิกกองทุนรวม CPNRF แล้ วผู้ชําระบัญ ชีของ
กองทุนรวม CPNRF จะแบ่ งหน่วยทรั สต์ ของกองทรั ส ต์ CPNREIT ที่ ก องทุน รวม CPNRF ได้ มาจากการแปลง
สภาพ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่ได้ รับสิทธิ การสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ให้ แล้ วเสร็ จโดยไม่
ชักช้ าต่อไป

5. ประมาณการค่ าใช้ จ่ ายต่ าง ๆ ที่เ กี่ยวกับ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ค รั ง้ นี ้
ประมาณการค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายครัง้ นี ้
ประมาณการค่ าใช้ จ่ าย (ไม่ ร วมภาษีม ูล ค่ าเพิ่ม )

มูล ค่ า (ล้ านบาท)

ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

- (1)

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลของสํานักงาน ก.ล.ต.

- (2)

ค่าธรรมเนี ยมการยื่ นคําขอให้ รับ หน่ วยทรั สต์ เป็ นหลักทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นของ
ตลาดหลักทรัพย์

0.05
- (3)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของตลาดหลักทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ประมาณ (4)

270.82

รวมค่ าใช้ จ่ ายในการเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ ท งั ้ หมดประมาณ

270.87

หมายเหตุ :
(1)
ได้ รับยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 8/2559 เรื่ อง การยกเว้ นค่าธรรมเนียมคํา
ขออนุญ าตเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ที่ออกใหม่ ในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ให้ เป็ น ทรัสต์ เพื่ อการลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์
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(2)

(3)

(4)

ได้ รับยกเว้ น ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ สบ. 28/2547 ข้ อ 4(7) เรื่ อง การกํ าหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้ อ 8/2 วรรคหนึ่ง (1) ในส่วนที่เป็ นการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่แปลงสภาพ ทัง้ นี ้ เฉพาะแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยื่น
อย่างช้ าภายในวันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ได้ รับยกเว้ น ตามหนังสือเวียนบริ ษัทจดทะเบี ยนที่ บจ.(ว) 16/2559 เรื่ อง การปรับปรุ งเกณฑ์ การเปิ ดเผยข้ อมูลกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการแปลงสภาพเป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ ค่าธรรมเนียมการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ค่าธรรมเนียม
และค่าภาษี ทางนิตกิ รรมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมบริษัทประเมินทรัพย์สนิ เป็ นต้ น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าที่ ปรึ กษาทางการเงิน ค่า ตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนี ย มผู้สอบบัญ ชี ค่าธรรมเนี ยมในการจัดจําหน่ าย
หน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น ซึง่ ทางผู้สนับสนุน (Sponsor) เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว

6. วิธ ีก ารส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์
บริ ษั ท ศูนย์ รับ ฝากหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด (“ศู น ย์ ร ั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ”) ได้ ต กลงรั บ หน้ าที่ เป็ น นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ กบั ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้ บริ การรับฝากใบทรัสต์ที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ โดยศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ จะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้ อมูลรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ CPNRF ที่ปรากฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตามที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้ รับจากนายทะเบียนของกองทุนรวม CPNRF
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ส่ วนที่ 4
การรับ รองความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล
1.

การรับ รองความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล โดยผู้จ ัด การกองทรัส ต์

1.1

กรรมการบริห าร

“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการบริ หารของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่
เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ
การบริ ห ารจัดการที่ รั ดกุม เพี ย งพอ ที่ จ ะทํ าให้ ก ารเปิ ด เผยข้ อ มูล ของบริ ษั ท และกองทรั ส ต์ CPNREIT มี ความถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน รวมทัง้ เพื่ อให้ การจัด การกองทรัส ต์ CPNREIT เป็ น ไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั ส ต์ และประโยชน์ ของกองทรั ส ต์
CPNREIT
ในการนี ้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับ ที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นางสาวพิรินี พริ ง้ ศุลกะ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนางสาวพิรินี พริ ง้ ศุลกะ กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น”
ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการ

นางสาววัลยา จิ ราธิ วฒ
ั น์

2. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์

กรรมการ

นางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิ ทย์

ชื่อ

ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ CPNREIT
ผู้รับมอบอํานาจในการลงชื่อกํากับเอกสาร
ชื่อ
1. นางสาวพิรินี พริ ง้ ศุลกะ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นางสาวพิ รินี พริ้ งศุลกะ
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1.2

กรรมการบริษัท

“ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะของกรรมการของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ
ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ทั ้งนี ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
การดําเนินการของบริ ษัทจัดการที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นข้ อมูลที่จดั ทําขึ ้นโดยอ้ างอิง
จากข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการ โดยข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนนี ้มิได้ มี
การแก้ ไข ปกปิ ด หรื อดัดแปลงในสาระสําคัญอันอาจทําให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าใจผิดในสาระสําคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน
ในการนี ้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับ ที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นางสาวพิรินี พริ ง้ ศุลกะ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนางสาวพิรินี พริ ง้ ศุลกะ กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ ว
ดังกล่าวข้ างต้ น”
ชื่อ
1. นายชาลี มาดาน

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

กรรมการและกรรมการอิสระ

นายชาลี มาดาน

ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ CPNREIT
ผู้รับมอบอํานาจในการลงชื่อกํากับเอกสาร
ชื่อ
1. นางสาวพิรินี พริ ง้ ศุลกะ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นางสาวพิรินี พริ้ งศุลกะ
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2.

การรับ รองการปฏิบ ัต หิ น้ าที่ข องที่ป รึก ษาทางการเงิน

“ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูล
ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่
ปรึ กษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
เว้ นแต่ข้อมูลในเรื่ องรายงานการประเมินค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ของแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนที่ข้าพเจ้ าใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จดั ทําโดยบริ ษัท ซิมส์
พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จดั ทําโดยบริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จํากัด ซึ่ง
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
1. นางสาวอัศวิณี ศรี สมบูรณานนท์

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้อํานวยการอาวุโสวาณิชธนกิจ

นางสาวอัศวิ ณี ศรี สมบูรณานนท์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
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“ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูล
ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนฉบับนีแ้ ล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่
ปรึ กษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
เว้ นแต่ข้อมูลในเรื่ องรายงานการประเมินค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ของแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนที่ข้าพเจ้ าใช้ ข้อมูลจากรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จดั ทําโดยบริ ษัท ซิมส์
พร็ อพเพอร์ ตี ้ คอนซัลแทนท์ จํากัด และรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จดั ทําโดยบริ ษัท ควอลิตี ้ แอพไพรซัล จํากัด ซึ่ง
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี”
ชื่อ
1. นายมนตรี ศรไพศาล, CFA

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นายมนตรี ศรไพศาล

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
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(ร่ าง) สัญญาก่ อตังทรั สต์
ของ
ทรั สต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
(CPN Retail Growth Leasehold REIT)
สัญญาฉบับนีทําขึนเมือวันที [•] โดยและระหว่าง
1.

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึงเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตังขึนตาม
กฎหมายไทย สํานักงานจดทะเบียนตังอยู่เลขที 999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 31 ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ในฐานะผู้ก่อตังทรัสต์ และในฐานะผู้จดั การ
กองทรั สต์ เ มื อมีก ารก่ อ ตังกองทรั ส ต์ สํ าเร็ จ (ซึงต่อ ไปในสัญ ญาฉบับ นี จะเรี ย กว่า “ผู้ ก่ อตั งทรั สต์ ” หรื อ
“ผู้จัดการกองทรั สต์ ”) ฝ่ ายหนึง กับ

2.

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึงเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียน
จัดตังขึนตามกฎหมายไทย สํานักงานจดทะเบียนตังอยู่เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ ค พลาซ่า ชัน 7-8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในฐานะทรัสตีเมือมีการก่อตังกองทรัสต์
สําเร็ จ (ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีจะเรี ยกว่า “ทรั สตี”) อีกฝ่ ายหนึง

โดยที
1.

สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือก่อตังทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ CPN
รี เทลโกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT หรื อ CPNREIT) ซึงแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรื อ CPNRF)

2.

ผู้ก่อตังทรัสต์มีความประสงค์และยอมรับทีจะเข้ าเป็ นและปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เมือมีการก่อตัง
กองทรั สต์สําเร็ จ และมีความพร้ อมทีจะปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรั สต์ตามสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี
และกฎหมายทีเกียวข้ อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

3.

ทรั สตีมีค วามประสงค์ และยอมรั บที จะเข้ าเป็ นและปฏิ บัติหน้ าที เป็ นทรั ส ตีของกองทรั สต์ เมือมีก ารก่อตัง
กองทรัสต์สําเร็ จ และมีความพร้ อมทีจะปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และกฎหมายที
เกียวข้ อง ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

คู่สัญญาจึงตกลงกันเข้ าทําสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี โดยมีเงือนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี
(ก)

คํานิยาม
คําหรื อข้ อความทีปรากฏดังต่อไปนี หากสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีไม่ได้ มีการกําหนดความหมายเป็ นอย่างอืน
ให้ มีความหมายดังนี

กฎหมายหลักทรั พย์

หมายถึง

พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.
2550 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมถึ ง หนัง สื อ เวี ย น หนัง สื อ ผ่ อ นผั น
หนังสือซักซ้ อมความเข้ าใจ หนังสืออนุญาต กฎ ระเบียบ
ข้ อบั ง คับ และ/หรื อ เอกสารอื นใดที มี ผ ลใช้ บั ง คับ ตาม
กฎหมายที ออกโดยอาศัย อํ านาจตามพระราชบัญ ญั ติ
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535
พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
และ/หรื อกฎหมายอืนใดทีเกี ยวข้ อง ทังที มีอยู่ในปั จจุบัน
และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง

บุคคลที มีความสัม พันธ์ ใ นลัก ษณะใดลักษณะหนึงหรื อ
หลายลัก ษณะ ตามหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555 เรื อง การ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มี
การแก้ ไขเพิมเติม

กองทรั สต์

หมายถึง

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท (CPN Retail Growth Leasehold REIT หรื อ
CPNREIT)

กองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์

หมายถึง

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรื อ
CPNRF)

การเพิมทุนแบบมอบอํานาจ
ทัวไป (General Mandate)

หมายถึง

การเพิ มทุ น ของกองทรั สต์ ตามมติ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีให้ อํานาจแก่ผ้ ูจดั การกองทรั สต์กําหนดหรื อ
เห็ น ชอบเกี ยวกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารออกและจั ด สรร
หน่วยทรั สต์ เพิ มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น
การกําหนดราคา วันและเวลาทีจะเสนอขาย หรื อเงือนไข
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรั พย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรั พย์ สินและภาระของกองทุน
รวมอสังหาริมทรั พย์

หมายถึง

ทรั พ ย์ สิ น หนี สิ น และความรั บ ผิ ด ของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ โดยไม่รวมรายการทีกันไว้ ดงั ต่อไปนี
(1) ทรัพย์สินหรื อเงินทีกันไว้ เพือการชําระหนี
(2) เงิ น ปั น ผลหรื อ เงิ น เฉลี ยคื น จากการลดเงิ น ทุ น จด
ทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ซึงยังมิได้
ชําระให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนหรื อบุคคลทีมีสิทธิได้ รับ
เงินนัน
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ
การชําระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์

ทรั พย์ สินของกองทรั สต์

หมายถึง

เงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เงินทีได้ จากการกู้ยืม
รวมถึงทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
รวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น หลัก และทรั พ ย์ สิ น อื นใดที กองทรั ส ต์
สามารถลงทุนได้ ซงไม่
ึ ใช่ทรัพย์สินหลัก รวมถึงแต่ไม่จํากัด
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
อสังหาริ มทรั พย์ สิทธิ ทีจะได้ รับชํ าระหนี รวมถึงดอกผล
ของทรัพย์สินดังกล่าว

ทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม
ครั งที 1

หมายถึง

ทรั พย์ สินหลักทีกองทรั สต์ จะลงทุนเพิ มเติม ครั งที 1 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ [2]

ทรั พย์ สินหลัก

หมายถึง

ทรั พย์ สิ น หลั ก ที กองทรั สต์ ส ามารถลงทุ น ได้ ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุ น ที ทจ. 49/2555 เรื อง การออกและเสนอขาย
หน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์
และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ทรั พย์ สินอืน

หมายถึง

ทรั พ ย์ สิ น อื นใดที กองทรั ส ต์ ส ามารถลงทุ น ได้ ซึ งไม่ ใ ช่
ทรัพย์สินหลัก ทังนี ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์
ฉบับนี และตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที
สร. 26/2555 เรื อง ข้ อกํ า หนดเกี ยวกั บ รายการและ
ข้ อความในสัญญาก่อตังทรั สต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มี
การแก้ ไขเพิมเติม
ทรั สตี

หมายถึง

บริ ษัทหลักทรั พย์ จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด หรื อ
บุคคลอืนทีได้ รับการมอบหมายให้ ทําหน้ าหน้ าทีแทนตาม
สั ญ ญาก่ อ ตั งทรั ส ต์ ทั งนี ตามที ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรั สตีตามพระราชบัญญัติทรั สต์ เพื อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

ทะเบียนหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

ทะเบี ย นหน่ วยทรั ส ต์ ที จัด ทํ าขึ นตามข้ อ 6 ของสัญ ญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี

ทีปรึกษาทางการเงิน

หมายถึง

ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น ที อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื อที สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ให้
ความเห็นชอบ

ทุนชําระแล้ ว

หมายถึง

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทีชําระเต็มจํานวนแล้ ว

นายทะเบียนหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

ทรั สตี หรื อผู้ทีรั บมอบหมายจากทรั สตีให้ ดําเนินการแทน
ในฐานะนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ใบทรั สต์

หมายถึง

หลั ก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ ที นายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

บุคคลทีเกียวโยงกัน

หมายถึง

บุค คลที เกี ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
ตลาดทุ น ที ทจ. 21/2551 เรื อง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า
รายการทีเกียวโยงกัน และประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และที
ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

แบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ ของ
กองทรัสต์

ประกาศที กข. 9/2552

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ที กข. 9/2552 เรื อง หลัก เกณฑ์ ใ นการขอ
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อนุญาตและการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี และ
ทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
ประกาศที กร. 14/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที กร. 14/2555 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการ
เป็ นผู้ก่ อตังทรั ส ต์ และการเป็ นทรั สตี ของทรั ส ต์ เ พื อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที ทจ. 34/2559

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ. 34/2559
เรื อง การแปลงสภาพกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้
เป็ นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที ทจ. 49/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555
เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที ทจ. 51/2555

หมายถึง

ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ. 51/lmmm
เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผย
ข้ อมู ล เกี ยวกั บ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที สช. 29/2555

หมายถึง

ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พย์ และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที สช. 29/2555 เรื อง หลั ก เกณฑ์
เงื อนไข และวิ ธี ก ารในการให้ ความเห็ น ชอบผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ และมาตรฐานการปฏิ บัติงาน และที ได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม

ประกาศที สร. 26/2555

หมายถึง

ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที สร. 26/2555 เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับ
รายการและข้ อความในสัญญาก่อตังทรั สต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ผู้ก่อตังทรั สต์

หมายถึง

บริ ษั ท ซี พี เ อ็ น รี ท แมเนจเมนท์ จํ า กั ด ซึ งจะเข้ าเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์เมือมีการก่อตังกองทรัสต์สําเร็ จ
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ผู้จัดการกองทรั สต์

หมายถึง

บริ ษัท ซี พี เ อ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํ ากัด หรื อ บุค คลอื นที
ได้ รับการมอบหมายให้ ทําหน้ าทีแทนตามสัญญาแต่งตัง
ผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

ผู้ทรงสิทธิในหน่วยทรัสต์ซงเป็
ึ นผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์

ผู้สอบบัญชี

หมายถึง

ผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีอยู่ในบัญชี
รายชือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ร.บ. ทรั สต์

หมายถึง

พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

พ.ร.บ. หลักทรั พย์

หมายถึง

พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.
2535 และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

มูลค่ าหน่ วยทรั สต์

หมายถึง

มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV) หารด้ วยจํานวนหน่วยทรัสต์ที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมือสินวันทําการทีคํานวณ

วันทําการ

หมายถึง

วัน ใด ๆ ที ไม่ ใ ช่ วัน เสาร์ วัน อาทิ ต ย์ หรื อ วัน หยุ ด ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์

หมายถึง

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สถาบันการเงิน

หมายถึง

สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบียเงินให้ ก้ ูยืม
ของสถาบั น การเงิ น พ .ศ . 2523 และที ได้ มี ก ารแก้ ไข
เพิมเติม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

หมายถึง

สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้
จัดตังและจดทะเบี ยนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทํา
การส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเกียวกับ
การจัดการลงทุน

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์

สัญญาก่ อตังทรั สต์

หมายถึง

สัญญาก่อตังทรัสต์ สําหรับทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการ
เช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail
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Growth Leasehold REIT ระหว่างผู้ก่อตังทรัสต์และทรัสตี
และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
สัญญาแต่ งตังผู้จัดการ
กองทรั สต์

หมายถึง

สัญญาแต่งตังผู้จัดการกองทรั สต์ สําหรั บทรั สต์ เพื อการ
ลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
(CPN Retail Growth Leasehold REIT ระหว่างทรัสตีและ
ผู้จดั การกองทรัสต์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

หน่ วยทรั สต์

หมายถึง

หน่วยลงทุนของกองทรัสต์

อสังหาริมทรั พย์

หมายถึง

อสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อ สิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรั พ ย์
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
อสังหาริ มทรัพย์

1

การก่ อตังกองทรั สต์

1.1

ลักษณะของกองทรัสต์ และกลไกการบริ หาร
1.1.1 ทรั สต์เพื อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท (CPN Retail Growth
Leasehold REIT หรื อ CPNREIT) เป็ นทรั สต์เพือการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ ตาม
พ.ร.บ. ทรัสต์ ซึงเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล
โกรท (CPN Retail Growth Leasehold Property Fund หรื อ CPNRF) และก่อตังขึนด้ วยผลของ
สัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี ทังนี การก่อตังกองทรั สต์มีผลสมบูรณ์ เมือผู้ก่อตังทรั สต์ได้ ก่อสิทธิ และ
หน้ าทีในทางทรัพย์สินให้ แก่ทรัสตีด้วยการเข้ าทําสัญญาทีมีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตังทรัสต์จะดําเนินการ
เพือให้ กองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ โดยแลก
กับการทีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะได้ รับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์
1.1.2 กองทรัสต์ไม่มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล โดยเป็ นกองทรัพย์สินทีอยู่ในชือและอํานาจการจัดการของทรัสตี
1.1.3 การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีซงได้
ึ รับ
การแต่งตังตามสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรั บผิดชอบตามที
ปรากฏในรายการเกี ยวกับ อํ านาจหน้ าที ของทรั ส ตี แ ละผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ในการนี ผู้ จัด การ
กองทรั สต์มีอํานาจ หน้ าที และความรั บผิ ดชอบหลักทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรั สต์ ซึง
รวมถึงการลงทุนในทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ และทรั สตีมีอํานาจ หน้ าที และความรั บผิดชอบ
หลักในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) ให้
เป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี และตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของ
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กองทรัสต์ ทังนี การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลักจะดําเนินการโดยทรัสตี โดยจะ
เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และสัญญาอืนใดทีเกียวข้ อง
1.1.4 ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะทีเป็ นผู้ทีมีวิชาชีพซึงได้ รับความไว้ วางใจ ด้ วย
ความระมัดระวัง ซือสัตย์สจุ ริ ต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารที
เปิ ดเผยเพื อประโยชน์ ใ นการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ ให้ แ ก่ผ้ ูลงทุน (ถ้ ามี ) และ/หรื อมติ ที
ประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์
1.2

ชือ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
ชือกองทรัสต์ (ภาษาไทย)

:

ทรัสต์เพือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

ชือกองทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ) :

CPN Retail Growth Leasehold REIT

ชือย่อ

:

CPNREIT

อายุ

:

ไม่มีกําหนดอายุ

ประเภท

:

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์

:

กองทรัสต์มีวตั ถุประสงค์ทีจะลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการซือ และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วง และ/หรื อรับ
โอนสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วงทรัพย์สินหลัก โดยจะนําทรัพย์สินหลักไปจัดหาประโยชน์ในรู ปของ
รายได้ ค่าเช่ าและค่าบริ การ หรื อรายได้ อื นใดในทํ านองเดียวกัน ตลอดจนทํ าการปรั บปรุ ง เปลี ยนแปลง
พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรื อ จํ าหน่ายทรั พ ย์ สิ นต่าง ๆ เพื อมุ่ง ก่อ ให้ เกิ ดรายได้ แ ละผลตอบแทนแก่
กองทรั สต์เพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์อย่างต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรั สต์มีจุดมุ่งหมายทีจะ
ลงทุนในทรั พย์ สินเพิมเติมเพือการเติบโตอย่างต่อเนื องของฐานรายได้ ของกองทรั สต์ รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินอืน และ/หรื อหลักทรัพย์อืน และ/หรื อการหาดอกผลอืนโดยวิธีอืนใด ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/
หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด
นอกจากนี กองทรัสต์ยงั ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ทีสําคัญไว้ ดงั ต่อไปนี
1.2.1 เพือรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์
(1)

กองทรั ส ต์ จั ด ตังขึ นตาม พ.ร.บ. ทรั ส ต์ เพื อรองรั บ การแปลงสภาพจากกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรั พย์ เป็ นกองทรัสต์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ที
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ออกใหม่ เพื อแลกกั บ ทรั พ ย์ สิ น และภาระของกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และนํ า
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที ออกใหม่ ดัง กล่ า วเข้ าจดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์
(2)

ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ ผู้ก่อตังทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์และตามทีระบุในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ และหลังจากทีกองทรั สต์ได้ ก่อตังขึนอย่างสมบูรณ์ ตาม
พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ ว ผู้ก่อตังทรัสต์จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงจะดําเนินการยืนคําขอต่อ
ตลาดหลักทรั พย์ เพือขอให้ พิจารณารั บหน่วยทรั สต์ทีออกใหม่เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่

1.2.2 เพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 1
ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 1 โดยการกู้ยืมเงิน ซึงเงิน
ทีได้ รับจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะโอนเข้ าบัญชีกองทรัสต์ซึงอยู่ในนามของทรัสตีเพือเก็บรักษาไว้
และนําไปลงทุนในทรัพย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครั งที 1 โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีระบุไว้ ในข้ อ 9 และตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
1.2.3 เพือลงทุนในทรัพย์สินหลักในอนาคต ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 1
(1)

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรั พย์สินหลักในอนาคต โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ และ/หรื อโดยการกู้ยืมเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสาร
ทีมีความหมายหรื อเนือหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ซึงเงินทีได้ รับจากการ
ดําเนินการดังกล่าวจะโอนเข้ าบัญชีของกองทรั สต์ซงอยู
ึ ่ในนามของทรั สตีเพือเก็บรั กษาไว้
และจะนํ าไปลงทุนในทรั พย์ สินหลักในอนาคต ทังนี ในกรณี ของการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่นนั ผู้จดั การกองทรั สต์จะนําหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ดงั กล่าวเข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2)

ในการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ ทีออกใหม่ หรื อการออกและเสนอขายตราสารที มี
ความหมายหรื อเนือหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ผู้จัดการกองทรั สต์จะ
ดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขที กํ าหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์ และ
ตามที ระบุในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ หรื อแบบแสดงรายการ
ข้ อ มูล การเสนอขายตราสารดัง กล่าว (ถ้ ามี ) ในแต่ล ะครั ง อนึง ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ดําเนินการยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพือขอให้ พิจารณารับหน่วยทรั สต์ทีออกใหม่เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 (สีสิบห้ า) วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออก
ใหม่
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1.3

รายละเอียดผู้ก่อตังทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
ทีอยู่:
โทร:

สํานักงานตังอยู่เลขที 999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 31
ถนนพระราม s แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
(02) 667-5555 ต่อ 1660

แฟกซ์: (02) 667-5590
เว็บไซต์: www.cpnreit.com
ผู้ก่อตังทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตังขึนเมือวันที 27
มิถนุ ายน 2560 ตามกฎหมายไทย และเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึงถือหุ้นใน
บริ ษัทเป็ นจํ านวนทังสิ นร้ อยละ 99.99 (เก้ าสิ บ เก้ าจุดเก้ าเก้ า) ของหุ้น ที จํ าหน่ ายแล้ วทังหมดของบริ ษัท
(รายละเอียดเกียวกับโครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างการบริ หารจัดการของผู้ก่อตังทรั สต์และผู้จัดการ
กองทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ [7])
ทังนี การก่อตังกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมือผู้ก่อตังทรัสต์ได้ ก่อสิทธิและหน้ าทีในทางทรัพย์สินให้ แก่ทรัสตีด้วย
การเข้ าทําสัญญาทีมีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตังทรัสต์จะดําเนินการเพือให้ กองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สินและภาระของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ทีแปลงสภาพ โดยแลกกับการที กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวจะได้ รับ
หน่วยทรั สต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์ และหลังจากทีกองทรัสต์ได้ ก่อตังขึนอย่างสมบูรณ์ ตาม พ.ร.บ. ทรั สต์
แล้ ว ผู้ก่อตังทรัสต์จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงผู้จัดการกองทรั สต์ตกลงเข้ ารับดูแลจัดการทรั พย์สินของ
กองทรัสต์ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้
ในสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี ตลอดจนสัญญาแต่งตังผู้จัดการกองทรั สต์และข้ อตกลงอืนระหว่างผู้จัดการ
กองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ ามี)
1.4

รายละเอียดของทรัสตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีอยู่:

สํานักงานตังอยู่เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ ค พลาซ่า ชัน 7-8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

โทร:

(02) 949-1500

แฟกซ์: (02) 949-1501
เว็บไซต์: http://www.scbam.com/
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ทรั สตีเป็ นบริ ษัทจํากัดซึงจดทะเบียนจัดตังขึนในประเทศไทย เมือวันที 18 มีนาคม 2535 ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิ จเป็ นทรั สตี ใบอนุญาตเลขที ท-0042-02 จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือวันที 18 กันยายน
2556 และมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดไว้ ใน พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทังประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้ องของคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ทังนี ทรั สตีตกลงเข้ าถือทรั พย์ สินทีจะเป็ นกองทรั สต์ ซึงผู้ก่อตังทรั สต์โอนให้ แก่ทรั สตีด้วยความไว้ วางใจให้
จัดการทรัพย์สินดังกล่าว เพือประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
1.5

คุณสมบัติหรื อลักษณะของผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรั ส ต์ ตามที ปรากฏชื อในทะเบี ยนผู้ถือหน่วยทรั ส ต์ เป็ นผู้รับ ประโยชน์ ของกองทรั สต์ นี อนึง ผู้
ก่อตังทรั สต์หรื อทรั สตีจะเป็ นผู้รับประโยชน์ด้วยมิได้ เว้ นแต่มีบุคคลอืนเป็ นผู้รับประโยชน์ รวมอยู่ด้วย โดยผู้
ก่อตังทรัสต์และทรั สตีจะถือหน่วยทรั สต์ได้ ไม่เกินอัตราทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด หรื อประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้ อง

1.6

ทรัพย์สินทีจะให้ เป็ นของกองทรัสต์
1.6.1 ทรั พย์ สินเริ มต้ นของกองทรัสต์ ได้ แก่ สัญญาระหว่างผู้ก่อตังทรั สต์กบั ทรั สตี ซึงผู้ก่อตังทรั สต์ได้ ก่อ
สิ ท ธิ แ ละหน้ าที ในทางทรั พ ย์ สิ น โดยการเข้ าผู ก พัน ว่ าจะดํ า เนิ น การเพื อให้ ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ม าซึง
ทรั พย์ สินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ทีแปลงสภาพ โดยแลกกับการที กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจะได้ รับหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์ทงนี
ั รายละเอียดของทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามทีปรากฏในเอกสารแนบ [1] อนึง ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนินการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15 (สิบห้ า) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่
1.6.2 เงินทีได้ รับจากการกู้ยืม เพือลงทุนในทรัพย์สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครังที 1
1.6.3 ทรัพย์สินใด ๆ ทีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด (ถ้ ามี)

1.7

วันทีก่อตังกองทรัสต์ และสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีมีผลสมบูรณ์
การก่อตังกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์ เมือผู้ก่อตังทรัสต์ได้ ก่อสิทธิและหน้ าทีในทางทรัพย์สินให้ แก่ทรั สตีด้วยการ
เข้ าทํ าสัญญาที มีข้อผูกพันว่าผู้ก่อตังทรั สต์จะดําเนินการเพือให้ กองทรั สต์ได้ มาซึงทรั พย์ สินและภาระของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ทีแปลงสภาพ โดยแลกกับการที กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวจะได้ รับ
หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์
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2

หน่ วยทรั สต์

2.1

สิทธิในการได้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์ให้ แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน เรี ยกว่าหน่วยทรั สต์ โดย
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือเท่า ๆ กันในการเป็ นผู้รับประโยชน์จากกองทรัสต์

2.2

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี มิได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือในการขายคืนหรื อไถ่ถอน

2.3

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์
หน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ นีเป็ นหน่วยทรั สต์ชนิดระบุชือผู้ถือทีมีการชํ าระเต็มมูลค่าแล้ วทังหมด และไม่มี
ข้ อจํากัดในการโอนหน่วยทรัสต์ ยกเว้ นข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
2.5 ของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

2.4

2.5

รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายครังแรก
(1)

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์

:

ไม่เกิน [•] ([•]) บาท

(2)

มูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยทรัสต์

:

ไม่เกิน [•] ([•]) บาทต่อหน่วย

(3)

จํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั

:

2,212,476,700 (สองพันสองร้ อยสิบสองล้ าน
สีแสนเจ็ดหมืนหกพันเจ็ดร้ อย) หน่วย

(4)

ประเภทหน่วยทรัสต์

:

ระบุ ชื อผู้ ถื อ ที มี ก ารชํ า ระเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว
ทั งหมด และไ ม่ มี ข้ อจํ ากั ด ในการโอน
หน่ ว ยทรั ส ต์ ยกเว้ นข้ อจํ า กั ด ในการถื อ
หน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้
ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

ข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.5.1 บุค คลใดหรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ใดถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น อัต ราที กํ าหนดในประกาศที ทจ.
49/2555 หรื อประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
2.5.2 ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย กองทรัสต์จะมีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ซงึ
เป็ นผู้ลงทุนต่างด้ าวถื อหน่วยทรั สต์ ได้ ไม่เกิ นจํ านวนที กฎหมาย กฎ หรื อข้ อกํ าหนดใด ๆ กํ าหนด
สัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้
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2.5.3 ผู้ก่อตังทรั สต์หรื อผู้จัดการกองทรั สต์ จะถื อหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ได้ ไม่เกิ นอัตราที กําหนดใน
ประกาศที กร. 14/2555 และประกาศที สช. 29/2555 หรื อประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการ
แก้ ไขเพิมเติม
2.5.4 ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีตนทําหน้ าทีเป็ นทรัสตีได้ ไม่เกินอัตราทีกําหนดใน ประกาศที
กร. 14/2555 หรื อประกาศอืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
3

การเพิมทุนของกองทรั สต์

3.1

อํานาจหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ในการเพิมทุน
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนทีจะเพิม จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจะออกและ
เสนอขายเพิมเติม วิธีการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรั สต์ทีจะออกเสนอขายเพิมเติม เพือให้ สอดคล้ องกับ
เหตุของการเพิมทุน รวมถึงการพิจารณากําหนดทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุนเพิมเติม การศึกษาความเป็ นไป
ได้ ในการลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมของกองทรัสต์และการเพิมทุนของกองทรัสต์ และวิธีการได้ มาซึงทรัพย์สิน
ทีกองทรัสต์จะลงทุนเพิมเติม โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจในการแต่งตังทีปรึ กษาใด ๆ เพือการดําเนินการ
ดังกล่าว เมือได้ ข้อสรุ ปแล้ วให้ นําเรื องดังกล่าวเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
และเมือได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว ให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์มีอํานาจดําเนินการใด ๆ เพือ
การเพิมทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามมติอนุมตั ิของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว

3.2

เหตุของการเพิมทุน
เหตุในการเพิมทุนของกองทรัสต์มีดงั ต่อไปนี
3.2.1 เพื อลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก เพิ มเติ ม อาทิ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดย
ทางอ้ อม
3.2.2 เพือบํารุ งรักษา ซ่อมแซม หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินหลักให้ อยู่ในสภาพทีดีและเหมาะสมแก่การใช้ งาน
ตามวัตถุประสงค์
3.2.3 เพือต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทรัพย์สินหลักซึงเป็ นทีดินทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนไว้ แล้ ว
3.2.4 เพือชําระคืนเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
3.2.5 เพือลงทุนในทรัพย์สินอืนตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
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3.2.6 เพือเหตุอืนใดตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.2.7 กรณีอืนใดทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เพิมทุนของกองทรัสต์ได้ โดยต้ องสอดคล้ องกับสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี และกฎหมายทีเกียวข้ อง
3.3

กระบวนการเพิมทุน
การเพิ มทุน ของกองทรั ส ต์ จ ะกระทํ าได้ ต่อ เมื อไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ เจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตังกองทรั ส ต์ แ ละ
กฎหมายหลักทรัพย์ และจะทําภายใต้ กระบวนการดังต่อไปนี
3.3.1 ในการเพิ มทุน ของกองทรั ส ต์ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จ ะดํ าเนิ น การขอมติ อ นุ มัติ จ ากที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ โดยดํ า เนิ น การจัด ประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามวิ ธี ก ารขอมติ แ ละการประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในข้ อ 15
3.3.2 เมือทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิมทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี) ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็ นไปตาม
เงือนไขดังต่อไปนี
(1)

การเพิมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์บางราย
ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซงถื
ึ อหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้ านการเพิมทุน

(2)

ในกรณี ทีเป็ นการเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ให้ กระทําได้ เฉพาะ
กรณี ทีแสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิมทุนจะต้ องเป็ นไปตามอัตราและ
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ เกียวกับ
การเพิมทุนของบริ ษัทจดทะเบียน โดยอนุโลม และตามแนวทางทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ในรายละเอียดเพือให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี)

ทังนี การเพิมทุนต้ องกระทําให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 (หนึง) ปี นับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนุมตั ิให้ เพิมทุน
3.3.3 ในกรณีทีเป็ นการเพิมทุนเพือลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติม ได้ ผ่านกระบวนการตามข้ อ 7.3 – 7.5
และหากเป็ นการทํ าธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องผ่านการดําเนินการตามข้ อ 11 ด้ วย
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3.3.4 เมือได้ รับมติอนุมตั ิให้ เพิมทุนจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการขอ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่
3.3.5 เมือได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่แล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์
จะดําเนินการเสนอขายหน่วยทรั สต์ตามวิธีการเสนอขายหน่วยทรั สต์ทีระบุไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
3.3.6 เมือได้ รับเงินจากการเสนอขายหน่วยทรั สต์ทีออกใหม่แล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์จะดําเนินการใช้ เงิน
ดังกล่าวตามเหตุของการเพิมทุนทีระบุไว้ ข้างต้ น
3.3.7 ในกรณีทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อหน่วยงาน
อืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ
และ/หรื อผ่อนผัน ข้ อกําหนด เงือนไข และ/หรื อกระบวนการเพิมทุน เป็ นอย่างอืน ผู้จดั การกองทรัสต์
จะดํ า เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามนัน โดยถื อ ว่า ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ล้ ว หาก
ข้ อ กํ า หนด เงื อนไข และ/หรื อ กระบวนการเพิ มทุ น ดัง กล่ า ว ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทางลบใน
สาระสําคัญแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
4

การลดทุนชําระแล้ วของกองทรั สต์

4.1

อํานาจหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดจํานวนเงินทุนทีจะลดซึงต้ องมีเหตุตามทีกําหนด
ไว้ ในข้ อ 4.2.1 – 4.2.5 โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ ดุลยพินิจพิจารณาลดทุนชําระแล้ วตามที
เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุน
ชําระแล้ วตามกระบวนการต่อไป

4.2

เหตุของการลดทุนชําระแล้ ว
การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทําได้ ตอ่ เมือไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรัสต์และ
กฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี การลดทุนชําระแล้ วจะเกิดขึนได้ เฉพาะในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
4.2.1 เมือกองทรัสต์มีเงินสดคงเหลือทีเกิดจากการดําเนินงานก่อนการแปลงสภาพเป็ นกองทรัสต์ รวมถึง
เงิ นสดคงเหลือที เกิ ดจากรายการค้ างรั บก่อนการแปลงสภาพเป็ นกองทรั สต์ และส่วนกํ าไรสุทธิ ที
ปรับปรุ งแล้ วทีเกินกว่ากําไรสุทธิทางบัญชี
4.2.2 กองทรั สต์มีสภาพคล่องส่วนเกินทีเหลืออยู่ภายหลังการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่า
หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ หรื อ การตัด จํ า หน่ า ยสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยู่แล้ ว
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4.2.3 กองทรัสต์มีการเพิมทุนเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลังทํา
ให้ ไม่สามารถได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
4.2.4 กองทรั ส ต์ มีร ายการค่าใช้ จ่ายที ไม่ใช่เ งิ นสดและไม่มีเหตุต้อ งนํ าไปใช้ ในการคํานวณกํ าไรสุทธิ ที
ปรับปรุ งแล้ วของกองทรัสต์ตามข้ อ 14.1
4.2.5 มูลค่าอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการประเมินมูลค่าหรื อสอบทานการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
4.2.6 กรณีอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ได้
4.2.7 เหตุอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศ
กําหนด
4.3

กระบวนการลดทุนชําระแล้ ว
4.3.1 ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจในการใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาลดทุน
ชํ าระแล้ วตามข้ อ 4.2.1 – 4.2.5 ตามที เห็นสมควรโดยไม่ต้องขอมติ อนุมัติจากที ประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี หากผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดั การกองทรัสต์อาจดําเนินการขอมติ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ให้ ลดทุนชําระแล้ ว โดยดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์
ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในข้ อ 15
4.3.2 เมือผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ใช้ ดลุ ยพินิจให้ ลดทุนชําระแล้ ว หรื อได้ รับมติอนุมตั ิให้ ลดทุนชําระแล้ วจากที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แล้ วแต่กรณี ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการลดทุนชําระแล้ วด้ วยวิธีการลด
มูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ตําลง
4.3.3 จากนัน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการเฉลียเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีชืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีใช้ ในการลดทุนชําระแล้ ว
จากมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรั สต์ ทังนี เงินที
เฉลียคืนต้ องมิได้ มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์
4.3.4 ในกรณีทีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อหน่วยงาน
อืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลียนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กํ าหนด สังการ เห็นชอบ
และ/หรื อผ่อนผัน ข้ อกําหนด เงือนไข และ/หรื อกระบวนการลดทุนชําระแล้ วเป็ นอย่างอืน ผู้จัดการ
กองทรั สต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรั สต์แล้ ว
หากข้ อกําหนด เงือนไข และ/หรื อกระบวนการลดทุนชําระแล้ วดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบทางลบ
ในสาระสําคัญแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
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5

ผู้ถือหน่ วยทรั สต์

5.1

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กับ
ทรั ส ตี และมิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เกิ ด นิ ติ สัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะของการเป็ นหุ้ นส่ ว นหรื อ ลัก ษณะอื น ๆ ระหว่ า งผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ด้วยกัน

5.2

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีทีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อ
การชํ าระหนีให้ แก่ทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อเจ้ าหนีของกองทรั สต์ โดยทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ และ
เจ้ าหนีของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนีได้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์เท่านัน

5.3

ผู้ถือหน่วยทรั สต์มีสิทธิ เรี ยกให้ กองทรัสต์ชําระประโยชน์ ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกําไรหลังหักค่าสํารอง
ต่าง ๆ และสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ทีปรับปรุ งด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํา
กว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ทังนี ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรื อรับ
คืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน ๆ ด้ วย

5.4

ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ ตีความสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนีไปในทางทีก่อให้ เกิดผลขัดหรื อแย้ งกับข้ อ 5.1 – 5.3
ข้ างต้ น

5.5

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิyหรื อสิทธิเรี ยกร้ องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์
โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่วา่ ส่วนหนึงส่วนใด และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ โอนทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมีสิทธิ ติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจาก
บุคคลภายนอกได้ หากทรัสตี และ/หรื อผู้จดั การกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญา
ก่อตังทรั สต์ ฉบับนี หรื อตาม พ.ร.บ. ทรั สต์ อันเป็ นผลให้ ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยัง
บุคคลภายนอก ทังนี ตามหลักเกณฑ์ที พ.ร.บ. ทรัสต์ กําหนด

5.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิได้ รับเงินคืนทุน ประโยชน์ตอบแทน หรื อทรัพย์สินอืน ๆ ในการคืนทุนเมือเลิกกองทรัสต์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี โดยทรัสตีหรื อผู้ทําหน้ าทีแทนทรัสตี หรื อผู้ที
รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อผู้ทําหน้ าทีแทนทรัสตี (แล้ วแต่กรณี) จะดําเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชน์
ตอบแทน หรื อทรัพย์สินอืน ๆ ในการคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เมือเลิกกองทรัสต์ ทังนี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์ทีปรับปรุ งด้ วยส่วนเกินหรื อ
ส่วนตํากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์

5.7

ผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีสิทธิ ทีจะได้ รับเงิ นคืนเมือมีการลดทุนชําระแล้ วของกองทรั สต์ ตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนด
ในข้ อ 4

5.8

ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ ตามกฎหมาย และดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีทรัสตี และ/หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด
- 17 -

5.9

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงนี
ั จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 6.5.1

5.10

ผู้ถือหน่วยทรั สต์มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 15

5.11

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรัสต์หรื อทรั สตีในการชําระเงินอืนใดเพิมเติมให้ แก่กองทรัสต์
หลังจากทีได้ ชําระเงิ นค่าหน่วยทรั สต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรั สต์ ไม่มีความรั บผิ ดอืนใดเพิมเติมอีก
สําหรับหน่วยทรัสต์ทีถือนัน

6

การจั ด ทํา ทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ การออกใบทรั ส ต์ หรื อเอกสารแสดงสิ ทธิ ใ นหน่ วยทรั ส ต์ และ
การโอนหน่ วยทรั สต์ และข้ อจํากัดการโอนหน่ วยทรั สต์

6.1

การจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์
ทรัสตีมีหน้ าทีจัดให้ มีทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยจะกําหนดให้ ทรัสตีเป็ นผู้ดําเนินการจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์
เอง หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอืนตามขอบเขตทีกําหนดไว้ ในประกาศที กร. 14/2555 ก็ได้ ทังนี ในกรณีทีทรัสตี
เป็ นผู้จดั ทําทะเบียนหน่วยทรัสต์เอง ทรัสตีจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
ทรั สตีอาจมอบหมายให้ บุคคลอืนซึงเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรั พย์ จาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และเป็ นผู้ทีตลาดหลักทรัพย์ให้
ความเห็นชอบ ทังนี ทรัสตีอาจมอบหมายให้ ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยมีหน้ าที
เป็ นผู้ดําเนินการจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามขอบเขตทีกําหนดไว้ ในประกาศที กร. 14/2555 และประกาศ
อืนใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม ในเบืองต้ น ภายหลังจากทีได้ มีการก่อตังกองทรั สต์ ทรัสตีจะ
แต่งตังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

6.2

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ต้องมีรายการดังต่อไปนี
6.2.1 รายละเอียดทัวไป ประกอบด้ วย
(1)

ชือทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์

(2)

จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีตราไว้ ทุนชําระแล้ ว และวันเดือนปี ทีออกหน่วยทรัสต์

(3)

ข้ อ จํ า กัด ในเรื องการโอนในเรื องสัด ส่ว นการถื อ ครองหน่ วยทรั ส ต์ ต ามที พ.ร.บ.ทรั ส ต์
กฎหมายหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

6.2.2 รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้ วย
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(1)

ชือ นามสกุล สัญชาติ และทีอยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ

(3)

วัน เดือน ปี ทีลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์

(4)

วัน เดือน ปี ทียกเลิกใบทรัสต์และออกใบทรัสต์แทนหรื อออกใบทรัสต์ใหม่ (ถ้ ามี)

(5)

เลขทีคําร้ องขอให้ เปลียนแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในทะเบียน (ถ้ ามี)

(6)

การจํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

6.3

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอืน รวมทังการให้ สิทธิหรื อ
การจํากัดสิทธิ ใด ๆ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ทีปรากฏรายชืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ หากได้ กระทําตาม
ข้ อกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีหรื อตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าทรัสตีได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที
แล้ ว

6.4

การออกใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์
6.4.1 ทรัสตีจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์จดั ทําใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์
ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เพือให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ และ
บุคคลอืนได้ ทังนี ตัวอย่างใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์มีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ [3]
6.4.2 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่ แทนใบทรัสต์หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์เก่าทีสูญหาย ลบเลือน
หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนต้ องออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกใบทรัสต์หรื อ
หลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรั สต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ภายในเวลาอันควร ทังนี ทรั สตีหรื อนาย
ทะเบียนจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน (ถ้ ามี) จากการดําเนินการตามคําร้ องขอของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวได้ ตามจริ ง
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6.5

การโอนหน่วยทรัสต์และข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
6.5.1 ภายใต้ บงั คับของข้ อ 6.5.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี
(1)

การโอนหน่วยทรัสต์ในระบบมีใบทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์จะต้ องแจ้ งความประสงค์การโอนหน่วยทรัสต์
ไปยังทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนในคําร้ องขอการ
โอนหน่วยทรั สต์ ทีลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการโอน
หน่วยทรัสต์ตามทีทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะกําหนด การโอนหน่วยทรัสต์ให้ มี
ผลบัง คับ และได้ รั บ การรั บ รองเมื อนายทะเบี ย นหน่ วยทรั ส ต์ บัน ทึ ก รายชื อผู้รั บ โอนใน
ทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ เ รี ย บร้ อยแล้ ว ทั งนี ผู้ โอนจะต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการโอน
หน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(2)

การโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบทรัสต์
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที ประสงค์ จ ะโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นระบบไร้ ใบทรั ส ต์ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ทีระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ทังนี ผู้โอนจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามทีนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด

6.5.2 ข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
กองทรัสต์ไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีการโอนหน่วยทรั สต์จะทําให้ ผ้ ูถือ
หน่วยทรั สต์รายใดถือหน่วยทรั สต์เกินข้ อจํากัดในการถือหน่วยทรั สต์ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามข้ อ
2.5
ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิ ปฏิเสธการแสดงชือในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณี ที
การถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ม่ เ ป็ นไปตามอัต ราที กํ า หนดในข้ อ จํ า กั ด ในการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามข้ อ 2.5
7

การลงทุนของกองทรั สต์

7.1

การลงทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555 และประกาศอืนใดที
เกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม รวมทังตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
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7.2

นโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
กองทรั สต์จะมุ่งเน้ นการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์ รวมทังสิทธิ การเช่าช่วง
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที มี คุณ ภาพสู ง โดยเฉพาะอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ป ระเภทศูน ย์ ก ารค้ า รวมทังการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอืน ๆ ทีมีความเกียวข้ องหรื อส่งเสริ มประโยชน์กบั อสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ า
อาทิ ทรัพย์สินเพือการพาณิชย์ อาคารสํานักงาน โรงแรมและเซอร์ วิสอะพาร์ ตเมนต์ เป็ นต้ น เพือเป็ นทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ โดยการซือ และ/หรื อเช่า และ/หรื อเช่าช่วง และ/หรื อรับโอนสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการ
เช่าช่วงทรัพย์สินหลัก และโดยมุง่ เน้ นการจัดหาผลประโยชน์ในรู ปของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อรายได้
อืนใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุ ง เปลียนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรื อจําหน่าย
ทรัพย์สินต่าง ๆ เพือมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
ต่อเนืองในระยะยาว อีกทังกองทรัสต์มีจดุ มุง่ หมายทีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมเพือการเติบโตอย่างต่อเนือง
ของฐานรายได้ ของกองทรัสต์ และเป็ นการกระจายความเสียงผ่านการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หลายแห่งใน
ทําเลทีแตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรื อหลักทรัพย์อืน และ/หรื อการหาดอกผลอืนโดยวิธี
อืนใด ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ องกําหนด

7.3

การได้ มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
กองทรัสต์อาจลงทุนโดยทางตรง หรื อลงทุนโดยทางอ้ อม โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
7.3.1 การลงทุนโดยทางตรง ซึงเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินหลักจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

(2)

กองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือได้ มาซึงกรรมสิทธิyหรื อสิทธิครอบครอง ทังนี ใน
กรณีทีเป็ นการได้ มาซึงสิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(ก)

เป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3 ก.

(ข)

เป็ นการได้ มาซึงสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วงในอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการ
ออกตราสารแสดงกรรมสิทธิyหรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. อนึง ในกรณีที
กองทรั ส ต์ ล งทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที มี ลัก ษณะเป็ นการเช่ า ช่ ว ง
ผู้จัดการกองทรั สต์จะต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสียงหรื อการเยี ยวยา
ความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถบังคับตาม
สิทธิในสัญญาเช่า

อสัง หาริ มทรั พ ย์ ที ได้ ม าต้ อ งไม่อ ยู่ใ นบัง คับ แห่ ง ทรั พ ยสิ ท ธิ ห รื อ มี ข้ อ พิ พ าทใด ๆ เว้ น แต่
ผู้จัดการกองทรั สต์และทรั สตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรว่า การอยู่
ภายใต้ บัง คับแห่ งทรั พยสิ ทธิ หรื อ การมีข้ อ พิ พ าทนันไม่ก ระทบต่อการหาประโยชน์ จ าก
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อสังหาริ มทรั พย์ ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงือนไขการได้ มาซึงอสังหาริ มทรั พย์ นนยั
ั ง
เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(3)

การทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใด ๆ ทีอาจมี
ผลให้ ก องทรั ส ต์ ไ ม่สามารถจํ าหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ ในราคายุติธ รรม (ในขณะที มี การ
จําหน่าย) เช่น ข้ อตกลงทีให้ สิทธิ แก่คู่สญ
ั ญาในการซืออสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ได้
ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์
มีหน้ าทีมากกว่าหน้ าทีปกติทีผู้เช่าพึงมีเมือสัญญาเช่าสินสุดลง

(4)

อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องพร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าหน่วยทรั สต์ทีขออนุญาตเสนอขาย รวมทังจํ านวนเงิ น
กู้ยืม (ถ้ ามี)
ทังนี กองทรั สต์อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุน
ทีจะทําให้ ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ ต้ องไม่
เกิ น ร้ อยละ 10 (สิ บ ) ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั ส ต์ (ภายหลัง การเสนอขาย
หน่วยทรั สต์) และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเ งิน ทุน หมุน เวีย นเพีย งพอเพื อการพัฒ นาดัง กล่าว
โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรั สต์ด้วย

(5)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องดํ าเนิ นการให้ มีการประเมินมูลค่าอสัง หาริ มทรั พย์ ทีประสงค์ จ ะ
ลงทุน โดยจะต้ องเป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ
และเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกิน 6
(หก) เดือนก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรั สต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน
อย่างน้ อย 2 (สอง) ราย ทีผู้จัดการกองทรั สต์และทีปรึ กษาทางการเงินที ร่ วมจัดทําคําขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรั สต์ (ถ้ ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมิน
มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ให้ สะท้ อนมู ล ค่ า ที แท้ จ ริ ง ได้ อ ย่ า งน่ า เชื อถื อ เพี ย งพอ และมี ลัก ษณะ
ดังต่อไปนี
(5.1)

ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(5.2)

ในกรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อาจเป็ นบุค คลที อยู่ใ นบัญ ชีรายชื อของบุคคลซึงทางการหรื อ หน่วยงานกํากับ
ดูแลของประเทศอันเป็ นที ตังของอสังหาริ ม ทรัพ ย์กําหนดให้ สามารถทํ าหน้ าที
ประเมินมูลค่าอสัง หาริ มทรัพย์นัน ๆ ได้ ทังนี ในกรณีทีไม่ปรากฏบัญชีร ายชื อ
ดังกล่าว ผู้ทีทํ าหน้ าที ประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินต้ อ งเข้ าลักษณะใดลักษณะหนึง
ดังต่อไปนี
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(ก)

เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเกียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึงมีผลงาน
เ ป็ น ที ย อ ม รับ อ ย ่า ง แ พ ร่ ห ล า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ อ นั เ ป็ น ที ตั ง ข อ ง
อสังหาริ มทรัพย์นนั

(ข)

เป็ นบุคคลที มีม าตรฐานการปฏิบ ตั ิง านและระบบงานในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินทีเป็ นสากล

(ค)

เป็ นผู้ป ระเมิน มูล ค่าทรัพ ย์สิน ที มีเ ครื อ ข่ายกว้ างขวางในระดับ สากล
(International Firm)

ทังนี หลักเกณฑ์ในข้ อนี ไม่ใช้ กบั กรณีทีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ทีรับโอนมาจากกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ทีแปลงสภาพ และอสังหาริ มทรัพย์นันได้ ผ่านการประเมินมูลค่าโดยชอบ
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 34/2559 แล้ ว
(6)

อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท
ทั งนี ในกรณี ที จํ า นวนเงิน ที จะได้ จ ากการระดมทุน ผ่า นการออกและเสนอขาย
หน่วยทรั สต์น้ อยกว่ามูลค่าอสังหาริ ม ทรั พย์ ทีประสงค์จะลงทุน ผู้จัดการกองทรั สต์ต้อ ง
แสดงได้ ว่ามีแหล่งเงินทุนอืนเพียงพอทีจะทําให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรั พย์ ดงั กล่าว

นอกจากนี ในการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ ดงั กล่าว กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการที
กําหนดไว้ ในข้ อ 7.3 – 7.5
7.3.2 การลงทุนโดยทางอ้ อม ซึงเป็ นการลงทุนในทรั พย์สินหลักของกองทรัสต์ผ่านการถือ หุ้นในบริ ษัท ที
จัดตังขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื อดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรั สต์ตามประกาศที ทจ.
49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดงั ต่อไปนี
(1)

กองทรั สต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของจํานวนหุ้น
ที จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด และไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 99 (เก้ าสิบเก้ า) ของจํานวนสิทธิ ออก
เสียงทังหมดของบริ ษัทนัน

(2)

กองทรั ส ต์อ าจให้ ก้ ู ยืม เงิน แก่บ ริ ษัท ตาม (1) ผ่า นการถือ ตราสารหนี หรื อ การเข้ า ทํ า
สัญ ญาที มีล กั ษณะเป็ นการให้ ก้ ูยืม เงิน โดยให้ ถือว่าการให้ บริ ษัท ดังกล่าวกู้ยืมเงินเป็ น
การลงทุนในทรั พย์ สินหลักโดยทางอ้ อมด้ วย

(3)

ต้ อ งมีก ารประเมิน มูล ค่าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์ล งทุน โดยทางอ้ อ ม ทังในชันของ
กองทรั สต์และในชันของบริ ษัททีกองทรั สต์เป็ นผู้ถือหุ้น ดังนี
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(3.1) การประเมิน มูล ค่า ในชั นของกองทรั ส ต์ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ใ นข้ อ
7.3.1(5) โดยให้ คํานึงภาระภาษี ของบริ ษัทที กองทรั สต์เป็ นผู้ถือหุ้น และปั จจัย
อืนที อาจมีผ ลกระทบต่อ ราคาอสัง หาริ ม ทรั พย์ ที กองทรั ส ต์ล งทุนโดยทางอ้ อ ม
ด้ วย
(3.2) การประเมิน มูล ค่า ในชั นของบริ ษัท ที กองทรั ส ต์เ ป็ นผู้ ถือ หุ้ น ให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ในข้ อ 7.3.1(5)
(3.3) มีก ารประเมิน มูล ค่า ทรั พ ย์ สิน อื นที บริ ษัท ที กองทรั ส ต์เ ป็ นผู้ถือ หุ้น ได้ ล งทุน ไว้
ตามหลักเกณฑ์ ดงั นี
(ก)

ใช้ มูล ค่ายุติธ รรมตามหลัก เกณฑ์ เ กี ยวกับ การกํา หนดมูล ค่ายุติธ รรม
ของเงินลงทุนทีออกโดยสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม

(ข)

ในกรณี ทีหลักเกณฑ์ ตาม (ก) ไม่รองรั บการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรั พ ย์ สิน ใด ให้ ใ ช้ ม ูล ค่า ที เป็ นไปตามหลัก วิช าการอัน เป็ นที ยอมรั บ
หรื อมาตรฐานสากล

(3.4) ในกรณี ที กองทรั ส ต์มีก ารลงทุน ในตราสารหนี หรื อ สัญ ญาที ถือ เป็ นการลงทุน
โดยทางอ้ อ ม ต้ อ งมีก ารประเมิน มูล ค่า ตราสารหรื อ สัญ ญาดัง กล่า วตาม
หลักเกณฑ์ ในข้ อ 7.3.1(z)(z.z) ด้ วย
(3.5) ผู้ จ ัด การกองทรั ส ต์แ สดงได้ ว ่า มีม าตรการหรื อ กลไกที จะทํ า ให้ ท รั ส ตีแ ละ
ผู้จ ัด การกองทรั ส ต์ส ามารถดูแ ลและควบคุม ให้ บ ริ ษัท ดัง กล่า วดําเนิน การให้
เป็ นไปในทํานองเดียวกับหลักเกณฑ์ ทีกําหนดไว้ สําหรั บกองทรั สต์ทีมีการลงทุน
ในทรั พย์ สินหลักโดยตรง เว้ นแต่ในกรณี ของหลักเกณฑ์ เกี ยวกับอัตราส่วนการ
กู้ยืมเงินในข้ อ 9.4 จะพิจารณาเฉพาะในชันของกองทรั สต์ก็ได้
7.3.3 กองทรัสต์อาจได้ มาซึงทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สินหลัก โดยการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีกองทรัสต์
สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในข้ อ 7.8
7.3.4 กองทรั สต์ ต้อ งไม่เข้ าทํ าสัญญาการลงทุนในทรั พย์ สิน หลักกับบุคคลที มีลักษณะดัง ต่อไปนี หาก
บุค คลนันเองหรื อ บุคคลอืนที บุค คลดัง กล่าวควบคุมได้ จะมี ส่วนเกี ยวข้ อ งกับ การบริ หารจัด การ
กองทรัสต์ เว้ นแต่บคุ คลดังกล่าวเป็ นบริ ษัททีมีห้ ุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้
พิจารณาการมีลกั ษณะตามทีกําหนดในข้ อ 8.z.{(1)(1.1) เท่านัน
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(1)

ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคลดังกล่าว
ต้ องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1.1)

เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื อง
ทีมีนยั สําคัญ

(1.2)

เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ เนืองจากมี
เหตุ ที มี นั ย สํ า คัญ อัน ควรสงสั ย เกี ยวกั บ กลไกการบริ ห ารจั ด การในลัก ษณะ
ดังต่อไปนี
(ก)

อาจไม่สามารถปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นธรรม โดยอาจมีการเอื อ
ประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึง ซึงจะทําให้ ได้ เปรี ยบผู้ถือหุ้นราย
อืนหรื อได้ ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นรายอืนโดยไม่สมควร

(ข)

อาจไม่สามารถรั กษาสิทธิ ของผู้ถือหุ้นได้ โดยทํ าให้ บุคคลใดบุคคลหนึง
ได้ รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากทีพึงได้ ตามปกติ หรื อโดยทําให้
บริ ษัทเสียประโยชน์ทีพึงได้ รับ

(1.3)

เคยถูกสํานัก งาน ก.ล.ต. ปฏิ เสธคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรั พย์ ทีออกใหม่
เนืองจากมีเหตุทีทําให้ สงสัยเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อประชาชนทีไม่ครบถ้ วน
ไม่เพี ยงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อทําให้ ผ้ ูลงทุนสําคัญผิด ซึงมีลกั ษณะเป็ น
การปกปิ ดหรื อ อํ า พราง หรื อ สร้ างข้ อ มูล ที อาจไม่ มี อ ยู่จ ริ ง ในรายการหรื อ การ
ดําเนินการทีมีนยั สําคัญ

(1.4)

เคยถอนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ โดยไม่มีการชีแจงเหตุสงสัย
ตามข้ อ 8.z.{ (1)(1.2) หรื อ ข้ อ 8.z.{ (1)(1.3) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อโดยมีการ
ชีแจงแต่ไม่ได้ แสดงข้ อเท็จจริ งหรื อเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลทีจะหักล้ างข้ อสงสัย
ในเหตุตามข้ อ 8.z.{ (1)(1.2) หรื อข้ อ 8.z.{ (1)(1.3) นัน

(2)

ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) ปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ บุคคลดังกล่าว
เคยต้ องคําพิพากษาถึงทีสุดให้ ลงโทษในความผิดเกียวกับทรัพย์ เฉพาะในมูลเหตุเนืองจาก
การดําเนินการทีมีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุทีทําให้ เกิดความเสียหาย
ในวงกว้ าง ทังนี ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ

(3)

อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีในความผิดเกียวกับทรัพย์โดยหน่วยงานทีเกียวข้ อง
เฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดําเนินงานทีมีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้ อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ น
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เหตุ ที ทํ า ให้ เกิ ด ความเสี ย หายในวงกว้ า ง ทั งนี ไม่ ว่ า ตามกฎหมายไทยหรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศ
(4)

7.4

เป็ นบุ ค คลที มี เ หตุอัน ควรสงสัย ว่า เป็ นการจัด รู ป แบบเพื อให้ บุ ค คลที มี ลัก ษณะตามข้ อ
8.z.{(1) ข้ อ 8.z.{(2) หรื อ ข้ อ 8.z.{(3) หลีกเลียงมิให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ใช้ หลักเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้ อ 8.z.{(1) ข้ อ 8.z.{(2) หรื อ ข้ อ 8.z.{(3) กับบุคคลทีมีลกั ษณะดังกล่าวนัน

วิธีการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
ก่อนการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักแต่ละครัง ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการดังต่อไปนี
7.4.1 ตรวจสอบหรื อสอบทาน (Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สินหลักและ
อุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่น ข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย เป็ นต้ น เพือประกอบการตัดสินใจลงทุนและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง โดยในกรณีทีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่า
ช่วงอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีที
ปรึกษาทางการเงิน ให้ ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้ วย
7.4.2 ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้ อยตามทีกําหนดในข้ อ 10
7.4.3 ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีเป็ นการเช่าช่วง จะต้ องจัด
ให้ มีมาตรการป้องกันความเสียงหรื อการเยียวยาความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการผิดสัญญาเช่า
หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

7.5

การได้ มาซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติม ต้ องมีเงือนไขต่อไปนี
7.5.1 ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี
(1)

เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง

(2)

เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์

(3)

สมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม

(4)

ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราทีเป็ นธรรมและ
เหมาะสม

(5)

ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรม ไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
นัน

7.5.2 ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี
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(1)

ขอความเห็ นชอบจากทรั ส ตี ว่าเป็ นธุ รกรรมที เป็ นไปตามสัญญาก่ อตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี และ
กฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว

(2)

ในกรณีทีเป็ นการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักทีมีมลู ค่าตังแต่ร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรั สต์ขึนไป ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย

(3)

ในกรณี ทีเป็ นการได้ มาซึงทรั พย์ สินหลักที มีมูลค่าตังแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้ องได้ รับมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3/4 (สามในสี) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรั สต์ทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง

การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินหลักในข้ อนี ให้ คํานวณตามมูลค่าการได้ มาซึงทรัพย์สินทังหมดของ
แต่ละโครงการทีทําให้ กองทรัสต์พร้ อมจะหารายได้ ซึงรวมถึงทรั พย์ สินทีเกียวเนืองกับโครงการนัน
ด้ วย
7.5.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรื อการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์
และทรัสตีมีหน้ าทีดังต่อไปนี

7.6

(1)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ าที ในการจัด เตรี ย มเอกสารขอความเห็ น ชอบหรื อ หนัง สื อ เชิ ญ
ประชุม แล้ วแต่กรณี โดยจะต้ องแสดงความเห็นของตนเกียวกับลักษณะธุรกรรมทีเป็ นไป
ตามข้ อ 7.5.1 พร้ อมทังเหตุผลและข้ อมูลประกอบทีชัดเจน

(2)

ทรัสตีมีหน้ าทีในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ ความเห็นเกียวกับลักษณะของ
ธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่

การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
7.6.1 กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ โดยการขาย และ/หรื อโอนสิทธิการเช่า และ/
หรื อสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี ในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ ดงั กล่าว
กองทรัสต์จะดําเนินการตามวิธีการทีกําหนดไว้ ในข้ อ 7.7
7.6.2 กองทรัสต์อาจจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ลงทุนในหรื อมีไว้ ได้

7.7

วิธีในการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี)
7.7.1 ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลัก
อย่างน้ อยตามทีกําหนดในข้ อ 10
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7.7.2 การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ต้ องมีสาระสําคัญเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(s)

การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการตามข้ อ 7.5.1 มีระบบในการ
อนุมตั ิตามข้ อ 7.5.2 และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 7.5.3 โดยอนุโลม
การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามทีกําหนดใน
ข้ อ 8.8.l(1) แล้ ว จะต้ อ งเป็ นกรณี ที เป็ นเหตุจํ า เป็ นและสมควร โดยได้ รั บ อนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย

7.8

(ก)

การจํ าหน่ ายทรั พ ย์ สิ นหลัก ก่อ นครบ 1 (หนึง) ปี นับ แต่วัน ที กองทรั ส ต์ ได้ ม าซึง
ทรัพย์สินหลักนัน

(ข)

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้ มาซึงกรรมสิทธิy ให้ แก่เจ้ าของเดิม

นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอืน
7.8.1 ประเภทของทรัพย์สินอืนทีกองทรัสต์จะลงทุน จะต้ องเป็ นไปตามข้ อ 7.9 และข้ อ 7.10
7.8.2 อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืนจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศทีเกียวข้ อง
กับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัวไปซึงออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม
7.8.3 ในกรณี ทีลูกหนีตามตราสารที กองทรั สต์ ลงทุนผิ ดนัดชํ าระหนี หรื อมีพฤติการณ์ ว่าจะไม่สามารถ
ชําระหนีได้ ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ในเรื องเดียวกันที กําหนดไว้ สําหรั บ
กองทุนรวมทัวไปทีออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยอนุโลม

7.9

ขอบเขตประเภททรัพย์สินอืนทีกองทรัสต์จะลงทุน
7.9.1 พันธบัตรรัฐบาล
7.9.2 ตัว€ เงินคลัง
7.9.3 พัน ธบัต รหรื อ หุ้ น กู้ ที รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที มี ก ฎหมายเฉพาะจัด ตังขึ นเป็ นผู้ อ อก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้คําประกันต้ นเงินและดอกเบียเต็มจํานวนแบบไม่มีเงือนไข
7.9.4 เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
7.9.5 บัตรเงินฝากทีธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้ าแฝง
7.9.6 ตัว€ แลกเงินหรื อตัว€ สัญญาใช้ เงินทีธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก ผู้
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รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คําประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้ าแฝง ทังนี การรับรอง
รับอาวัล หรื อคําประกัน แล้ วแต่กรณี ตามข้ อนี ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํานวน หรื อ
คําประกันต้ นเงินและดอกเบียเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงือนไข
7.9.7 หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรื อกองทุน
รวมอืนที มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี หรื อเงินฝาก ทังนี ในกรณี ทีเป็ นหน่วยลงทุนของ
ต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี
(1)

เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ
ดูแลด้ านหลักทรั พย์ และตลาดซือขายหลักทรั พย์ ทีเป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่ า งประเทศที มี ก ารซื อขายในตลาดซื อขายหลัก ทรั พ ย์ ที เป็ นสมาชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE)

(2)

กองทุน รวมต่างประเทศนันมี นโยบายการลงทุน ในทรั พย์ สิน ประเภทและชนิ ดเดีย วกับ
ทรัพย์สินทีกองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(3)

กองทุนรวมต่างประเทศนันจัดตังขึนเพือผู้ลงทุนทัวไป

7.9.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ หรื อหน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์อืน ทังนี เฉพาะทีจัด
ตังขึนตามกฎหมายไทย
7.9.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีจัดตังตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่ากองทรัสต์นนั
จะจัดตังในรู ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อรู ปแบบอืนใด ทังนี ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1)

Real Estate Investment Trust นันจัดตังขึนสําหรับผู้ลงทุนทัวไป และอยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลของหน่วยงานทีกํากับดูแลด้ านหลักทรั พย์ และตลาดซือขายหลักทรั พย์ทีเป็ นสมาชิก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

(2)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญของบริ ษัททีมีรายชืออยู่ใน
หมวดพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นตลาดซื อขายหลั ก ทรั พ ย์ ที เป็ นสมาชิ ก ของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัททีมีลกั ษณะธุรกิจเทียบเคียง
ได้ กบั หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

(3)

มี ก ารซื อขายในตลาดซื อขายหลัก ทรั พ ย์ ที เป็ นสมาชิ ก ของ World Federation
Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซือคืนโดยผู้ออกตราสาร
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of

7.9.10 สัญ ญาซื อขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณี ทีทํ าสัญ ญาโดยมีวัต ถุป ระสงค์ เ พื อป้ องกัน ความเสี ยงของ
กองทรัสต์
7.9.11 ทรั พ ย์ สิ น หลัก ทรั พ ย์ หรื อ ตราสารอื นตามที สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
7.10

การลงทุนในหุ้นของนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วงทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
กองทรั สต์สามารถลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึงเป็ นผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วงทรั พย์สินหลักของกองทรัสต์ได้
เมือเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี
7.10.1 สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และ
7.10.2 เป็ นการลงทุนในหุ้นทีให้ สิทธิ พิเศษเพือประโยชน์ในการอนุมตั ิการดําเนินงานบางประการของนิติ
บุคคล (Golden Share) ตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนัน ไม่เกิน 1 (หนึง) หุ้น

8

การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรั สต์
กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ โดยเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี

8.1

กองทรั สต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักได้ โดยการให้ เช่า การให้ เช่าช่วง หรื อการให้ ใช้ หรื อ
การให้ บริ การในทํานองเดียวกับการให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการให้ บริ การทีเกียวเนืองกับการดังกล่าว
ด้ วย และห้ ามมิใ ห้ ดําเนิ น การในลัก ษณะใดที เป็ นการใช้ ก องทรั ส ต์ เพื อประกอบธุ รกิ จ อื นที กองทรั ส ต์ ไ ม่
สามารถดําเนินการได้ เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น

8.2

กองทรัสต์สามารถให้ เช่า และ/หรื อให้ เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลทีจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปประกอบ
ั
ธุรกิจทีกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น โดยจะต้ องมี
ข้ อ ตกลงที ให้ กําหนดค่าเช่ าส่วนใหญ่ เป็ นจํ านวนที แน่ น อนไว้ ล่วงหน้ า และหากจะมีส่วนที อ้ างอิ งกับ ผล
ประกอบการของผู้เช่า และ/หรื อผู้เช่าช่วง จํานวนเงินค่าเช่าสูงสุดทีอ้ างอิงกับผลประกอบการนันจะไม่เกินกว่า
ร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้ แน่นอนล่วงหน้ า

8.3

กองทรั ส ต์ จ ะไม่ ใ ห้ เช่ า และ/หรื อ ให้ เช่ า ช่ ว งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ บุ ค คลที มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า จะนํ า
อสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั
ประกอบธุรกิจทีขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ละครัง
จะจัดให้ มีข้อตกลงเพือให้ กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่า และ/หรื อเช่าช่วงได้ หากปรากฏว่าผู้เช่า และ/หรื อ
ผู้เช่าช่วงนําอสังหาริ มทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

8.4

ผู้จัดการกองทรั ส ต์ มีหน้ าที ในการดูแลรั กษาทรั พย์ สิ นหลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหารายได้ ซึง
รวมถึงการจัดให้ มีการประกันภัยทีเพียงพอตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทุนในทรั พย์ สินหลักด้ วย ซึงการ
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ประกันภัย นี อย่ างน้ อ ยต้ องครอบคลุมถึง การประกัน วิ นาศภัยที อาจเกิ ด ขึนกับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และการ
ประกัน ภัย ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกที อาจได้ รั บ ความเสี ย หายจากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ จากการ
ดําเนินการในอสังหาริ มทรัพย์
8.5

การจัดการกองทรั สต์จะกระทําโดยทรั สตีและผู้จัดการกองทรั สต์ทีได้ รับมอบหมายจากทรั สตีซึงได้ รับการ
แต่ง ตังตามสัญญาก่อตังทรั สต์ ฉบับ นี โดยมี ขอบเขตอํานาจหน้ าที และความรั บผิ ดชอบตามที ปรากฏใน
รายการเกี ยวกับ อํ านาจหน้ าที ของทรั ส ตี แ ละผู้จัด การกองทรั ส ต์ ตามที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 17.3 และข้ อ 18.4
ตามลําดับ ในการนี ผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบหลักทีเกียวข้ องกับการดูแลจัดการ
กองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบ
หลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้ าทีของผู้จัดการกองทรั สต์ และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไป
ตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณี
ทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืนดังกล่าวจะดําเนินการ
โดยทรัสตี โดยจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และสัญญาอืนใดทีเกียวข้ อง ทังนี ในกรณี
ที ทรั ส ตี มี ค วามประสงค์ จ ะแก้ ไ ขข้ อ กํ า หนดสิ ท ธิ แ ละเงื อนไขใด ๆ ในสัญ ญาที เกี ยวข้ องกั บ การจัด หา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะกระทําได้ เมือได้ ตกลงร่ วมกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ก่อน และในกรณี
ทีคู่สญ
ั ญาไม่สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้ คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายขอสงวนสิทธิทีจะจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื อหาข้ อ ยุติ โดยให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ดําเนิ น การจัดประชุมผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ตามวิธี การขอมติและการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในข้ อ 15

9

การกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ และการก่ อภาระผูกพันใด ๆ แก่ ทรั พย์ สินของกองทรั สต์

9.1

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ ภายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี
9.1.1 เป็ นการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันเพือการบริ หารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึง
รวมถึงเพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(s)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

(l)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม

(z)

ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื นใด ตามที สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดให้ เป็ นทรัพย์สินหลัก

({)

บริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์

(m)

ปรับปรุ งหรื อซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่าหรื อสิทธิ ครอบครอง ให้ อ ยู่ในสภาพดี และมี ความพร้ อมที จะใช้ หาผลประโยชน์
รวมถึงการปรับปรุ งภาพลักษณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
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(‡)

ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม หรื อ หามาทดแทนซึ งสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ อุ ป กรณ์ ที เกี ยวข้ องกั บ
อสังหาริ มทรั พ ย์ ของกองทรั ส ต์ ห รื อ อสังหาริ ม ทรั พย์ ทีกองทรั ส ต์ มี สิท ธิ ก ารเช่าหรื อสิ ท ธิ
ครอบครอง ให้ อยู่ในสภาพดีและมีความพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์

(8)

ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วซึงเป็ นของกองทรัสต์ หรื อทีกองทรัสต์
มีสิทธิการเช่าหรื อสิทธิครอบครอง เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์

(ˆ)

เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์

(‰)

ชําระหนีเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์

(sŠ)

ปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืมเพือนําไปชําระหนีเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันฉบับเดิม (Refinance)

(ss)

ปรับโครงสร้ างเงินทุนของกองทรัสต์

(sl)

ป้องกันความเสียงทางด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตรา และ/หรื อป้องกันความเสียงทางด้ าน
อัตราดอกเบีย อันเนืองมาจากการกู้ยืมเงินหรื อออกตราสารหนี

(sz)

เหตุจําเป็ นอืนใดทีผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรสําหรับการบริ หารจัดการกองทรัสต์

ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์จะกู้ยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ น
สําคัญ ทังนี ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรื อสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริ มทรัพย์หรื อ
สังหาริ มทรัพย์ การกู้ยืมเงินเพือวัตถุประสงค์ตามทีกําหนดในข้ อ (5) (6) หรื อ (7) ผู้จดั การกองทรัสต์
ต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้ วย
9.2

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ โดยวิธีใดวิธีหนึงหรื อหลาย
วิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึง ซึงหมายความรวมถึง การออกตราสารหรื อการเข้ าทําสัญญาไม่ว่าในรู ปแบบ
ใดทีมีความหมายหรื อเนือหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน ดังนี
9.2.1 การกู้ยืมเงิน ขอสินเชือ เบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคล หรื อสถาบันการเงิน ทังในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ ซึงรวมถึง บริ ษัท ประกัน ภัย ซึงจัด ตังขึนตามกฎหมายเกี ยวข้ อ งกับประกัน ภัย และ
กองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันในการชําระเงินกู้ยืมดังกล่าวด้ วย นอกจากนี กองทรัสต์อาจ
ทําสัญญาซือขายล่วงหน้ า หรื อซือขายตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิ น (Derivative Product) เพื อ
ป้องกันความเสียงของกองทรัสต์จากอัตราแลกเปลียน และ/หรื ออัตราดอกเบียทีเกิดขึนจากการกู้ยืม
เงินไม่วา่ ทังจํานวนหรื อบางส่วน เช่น สัญญาแลกเปลียนอัตราแลกเปลียน (Cross Currency Swap)
หรื อสัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย (Interest Rate Swap) เป็ นต้ น หรื อ
9.2.2 การออกตราสาร การออกตราสารหนี ไม่ว่าระยะสันและระยะยาว เพือจําหน่ายให้ แก่ผ้ ูลงทุนทัง
ประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที
เกียวข้ อง และกองทรัสต์อาจพิจารณาให้ หลักประกันทีเกียวข้ องกับการออกตราสารดังกล่าวด้ วย
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ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรื อก่อ
ภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี และ
กฎหมายทีเกียวข้ อง โดยไม่ต้องขอมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่าทีไม่ขดั กับกฎหมายและสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี อย่างไรก็ดี ในกรณีทีกองทรัสต์นําทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระ
เงินกู้ยืม ซึงรวมถึงการเพิมวงเงินหลักประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ รู ายเดิมจากหลักประกันทีมีอยู่แล้ ว ตามวิธีการในข้ อ
9.2 นี ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
ทังนี ทรั สตีจะเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรั สต์ ในการเข้ าทํ าสัญญาเพื อกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรื อก่อภาระ
ผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรั สต์ หรื ออาจมอบอํานาจให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ลงนามผูกพันกองทรัสต์ตาม
สัญญาดังกล่าวแทนได้ ทังนี ในกรณี ทีทรั สตีมีความประสงค์ จะแก้ ไขข้ อกํ าหนดสิทธิ และเงื อนไขใด ๆ ที
เกียวข้ องกับการกู้ยืมเงิน เปลียนแปลง หรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรั พย์ สินของกองทรั สต์ดงั กล่าว ทรั สตีจะ
กระทําได้ เมือได้ ตกลงร่ วมกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ก่อน และในกรณีทีคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถหาข้ อยุติร่วมกันได้
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายขอสงวนสิทธิ ทีจะจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ เพื อหาข้ อยุติ โดยให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์
ดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีระบุไว้ ในข้ อ 15
9.3

การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่ กระทําด้ วยวิธีการใด ต้ องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี
9.3.1 มีข้ อตกลงและเงื อนไขทํ านองเดีย วกับ ข้ อ กํ าหนดของหุ้นกู้ที ให้ ไถ่ ถอนหุ้น กู้เ มือมีก ารเลิก บริ ษัท
(perpetual bond)
9.3.2 ให้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้น
9.3.3 มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้ นแต่เป็ นกรณีทีเข้ าลักษณะทีครบถ้ วนดังนี
(1)

ให้ สิทธิลกู หนีในการชําระหนีคืนก่อนกําหนด (callable) หรื อให้ สิทธิกองทรัสต์ในการเรี ยก
ให้ ลกู หนีชําระหนีคืนก่อนกําหนด (puttable)

(2)

กําหนดดอกเบียหรื อผลตอบแทนไว้ อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราทีผันแปรตามอัตราดอกเบีย
ของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบียอืน

(3)

ไม่มี การกํ าหนดเงื อนไขการจ่ ายดอกเบี ยหรื อ ผลตอบแทนที อ้ างอิ ง กับปั จ จัย อ้ างอิ ง อื น
เพิมเติม

9.3.4 มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
9.4

ในกรณีทีกองทรัสต์มีการกู้ยืมเงิน ให้ มลู ค่าการกู้ยืมไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี เว้ นแต่การ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม
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9.4.1 ร้ อยละ 35 (สามสิบห้ า) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
9.4.2 ร้ อยละ 60 (หกสิ บ ) ของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั ส ต์ ในกรณี ที กองทรั ส ต์ มี อัน ดับ ความ
น่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึงเป็ นอันดับความน่าเชือถือครั ง
ล่าสุด ที ได้ รั บ การจัดอัน ดับ โดยสถาบัน การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื อถื อที ได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 (หนึง) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ให้ หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้ าทํ าสัญญาไม่ว่าในรู ปแบบใดที มี
ความมุง่ หมายหรื อเนือหาสาระทีแท้ จริ งเข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน
9.5

การก่ อ ภาระผูก พัน ของกองทรั ส ต์ ให้ ก ระทํ าได้ เ ฉพาะกรณี ทีจํ าเป็ นและเกี ยวข้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี
9.5.1 การก่อภาระผูกพันซึงเกียวเนืองกับการทําข้ อตกลงหลักทีกองทรัสต์สามารถกระทําได้ ตามข้ อกําหนด
ในประกาศที ทจ. 49/2555 และกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ อง เช่น การนําทรั พย์ สินของกองทรั สต์ไป
เป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืมตามข้ อ 9 นี
9.5.2 การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิชย์หรื อเป็ นเรื องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนัน

9.6

การกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันกับบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี
ภายใต้ บงั คับของข้ อ 12 กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันกับบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตีได้

9.7

หน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ในการดําเนินการเกียวกับการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์
9.7.1 ดําเนินการเปิ ดเผยจํานวนเงินกู้ยืม และเงินกันสํารองเพือชําระหนีตามสัญญากู้ยืมเงินหรื อตามทีมี
ภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปี จนกว่าจะชําระหนีเสร็ จสิน (ถ้ ามี) ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
และหนังสือชีชวน และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์
9.7.2 กําหนดวงเงินกันสํารองตามข้ อ 9.7.1 ทีเหมาะสม โดยคํานึงถึงจํานวนเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจาก
การกู้ ยื ม เงิ น และระยะเวลาการชํ า ระหนี ผลกระทบต่ อ การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรั สต์ และสถานะเงินสดทีเกิดจากการขาดทุนทียังไม่เกิดขึน (Unrealized Loss) จากการ
ประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
9.7.3 กํ าหนดให้ กองทรั สต์ อาจนํ าวงเงิ น กันสํารองของรอบระยะเวลาบัญชี ใดที มี สภาพคล่อ งไม่เพี ย ง
พอทีจะกันเงินสํารอง ไปรวมเพือการกันสํารองในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป
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9.8

ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้ อมผ่านบริ ษัททีกองทรัสต์ถือหุ้นตามข้ อ 7.3.2 (ถ้ ามี) หาก
บริ ษั ท ดัง กล่า วจะมี ก ารกู้ ยื ม เงิ น ไม่ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารใด การกู้ ยื ม เงิ น ของบริ ษั ท ดัง กล่ าวจะต้ อ งมี ลัก ษณะ
เช่นเดียวกับทีกําหนดในข้ อ 9 นี โดยอนุโลม เว้ นแต่ในกรณีของสัดส่วนการกู้ยืมเงินตามข้ อ 9.4 จะกําหนดให้
พิจารณาเฉพาะในชันของกองทรัสต์ก็ได้

10

การประเมินมูลค่ าทรั พย์ สิน

10.1

การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางตรงตามข้ อ 7.3.1 ต้ องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี
10.1.1 ผู้ประเมิ นมูล ค่าทรั พย์ สินต้ องเป็ นบุคคลที ผู้จัดการกองทรั สต์ พิ จารณาว่ามีค วามเหมาะสมและ
สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ สะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งได้ อย่างน่าเชือถือเพียงพอ และมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี
(1)

เป็ นบุ ค คลที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์เกียวกับการให้ ความเห็นชอบบริ ษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก

(2)

กรณีอสังหาริ มทรัพย์ ทีลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาจเป็ นบุคคลที
อยู่ในบัญชีรายชือของบุคคลซึงทางการหรื อหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศอันเป็ นทีตัง
ของอสังหาริ มทรั พย์ กําหนดให้ สามารถทําหน้ าทีประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ นัน ๆ ได้
ทังนี ในกรณีทีไม่ปรากฏบัญชีรายชือดังกล่าว ผู้ทีทําหน้ าทีประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้ องเข้ า
ลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี
(ก)

เป็ นผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ เกี ยวกับ การประเมิ น มูล ค่าทรั พ ย์ สิ น ซึงมี ผ ลงานเป็ นที
ยอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นทีตังของอสังหาริ มทรัพย์นนั

(ข)

เป็ นบุ ค คลที มี ม าตรฐานการปฏิ บัติ ง านและระบบงานในการประเมิ น มูล ค่ า
ทรัพย์สินทีเป็ นสากล

(ค)

เป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีมีเครื อข่ายกว้ างขวางในระดับสากล (International
Firm)

10.1.2 การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 (สอง) ครัง
10.1.3 ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจัด ให้ มี ก ารประเมิ น มูล ค่ า อย่ า งเต็ ม รู ป แบบที มี ก าร
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน
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(1)

เมือกองทรัสต์จะได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน โดยจะประเมินล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่เกิน
1 (หนึง) ปี

(2)

เมือครบกําหนด 2 (สอง) ปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครังล่าสุด

(3)

เมือปรากฏเหตุการณ์ หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการด้ อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ

(4)

เมือทรัสตีหรื อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ

10.1.4 มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 (หนึง) ปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครังล่าสุด
10.1.5 ในการแปลงสภาพของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ การประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมิน
มูลค่าของกองทรัสต์อาจดําเนินการต่อเนืองกับรอบการประเมินมูลค่าหรื อการสอบทานการประเมิน
มูลค่าของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ก็ได้
10.2

การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้ อมผ่านการถือหุ้นในบริ ษัทตามข้ อ 7.3.2 (ถ้ ามี)
ต้ องแสดงสาระสําคัญดังต่อไปนี
10.2.1 จัดให้ มีการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ทังในชันของกองทรัสต์และในชันของบริ ษัททีออก
หุ้นดังนี
(1)

การประเมินมูลค่าในชันของกองทรั สต์ จะประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ ในข้ อ 10.1 โดย
คํานึงถึงภาระภาษี ของบริ ษัทและปั จจัยอืนทีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรั พย์ ที
กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้ อม

(2)

การประเมินมูลค่าในชันของบริ ษัท จะประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ทีบริ ษัทดังกล่าวได้
ลงทุนไว้ ตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 10.1 โดยอนุโลม

10.2.2 จัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรั พย์ สินอืนทีบริ ษัททีกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นได้ ลงทุนไว้ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
(1)

ใช้ มลู ค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกียวกับการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทีออกโดย
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม

(2)

ในกรณี หลัก เกณฑ์ ตาม (1) ไม่รองรั บ การกํ าหนดมูลค่ายุติธ รรมของทรั พย์ สิ นใด ให้ ใ ช้
มูลค่าทีเป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับหรื อมาตรฐานสากล
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10.2.3 ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนีหรื อสัญญาทีถือเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดย
ทางอ้ อม จะจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ใน 10.2.2
10.3

ในกรณีทีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอืนตามข้ อ 7.8 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินอืนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 10.2.2 ด้ วย

11

การทํา ธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรั ส ต์ กั บ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลที เกี ยวโยงกั น กั บ ผู้ จั ด การ
กองทรั สต์

11.1

ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะตามข้ อ 7.5.1

11.2

ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี
11.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรั สตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนีและกฎหมายที
เกียวข้ องแล้ ว
11.2.2 ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าเกินกว่า 1,000,000 (หนึงล้ าน) บาท หรื อตังแต่ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุด
ศูนย์สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ขึนไป แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
11.2.3 ในกรณี ทีเป็ นธุรกรรมทีมีมูลค่าตังแต่ 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทขึนไป หรื อเกินร้ อยละ 3 (สาม)
ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของทีประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า 3/4 (สามในสี ) ของจํ า นวนเสี ย งทั งหมดของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีทีธุรกรรมตามข้ อ 11.2 นี เป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณ
ตามมูลค่าการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้ โครงการนัน ๆ พร้ อมจะหา
รายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์สินทีเกียวเนืองกับโครงการนันด้ วย

11.3

กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ต้ องเป็ นไปตามข้ อ 7.5.3
โดยอนุโลม และในกรณีทีเป็ นการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิญประชุมต้ องมีความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ (แล้ วแต่กรณี) เพือประกอบการขอมติทีประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วย

การอนุมตั ิตามข้ อ 11.2 และกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรื อการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ
11.3 จะกําหนดข้ อยกเว้ นสําหรับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรั สต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือ
ชีชวนก็ได้ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายจากกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ ไม่
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เกินอัตราทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่บุคคลที
เกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์เนืองจากการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติมไม่เกินอัตราหรื อมูลค่าที
ทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อการให้ เช่าหรื อให้ เช่าช่วงทรัพย์สินหลักของ
กองทรั สต์ ในโรงแรมฮิ ลตัน พัทยา แก่ผ้ ูเช่าหรื อผู้เช่าช่วงทรั พย์ สินรายใหม่ซึงเป็ นบุคคลที เกี ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ โดยมีข้อตกลงในสัญญาทีเกียวข้ องฉบับใหม่ตามเดิมหรื อไม่แย่ไปกว่าเดิมซึงเป็ นไปตามสัญญาก่อตังสิทธิ
และการกระทําการฉบับที กองทรั สต์ได้ เข้ าทําและลงนามกับบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั งที ได้ มีการ
ลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
12

การทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรั สต์ กับทรั สตี

12.1

ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ ามมิให้ ทรัสตีกระทําการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการ
กระทํานันจะต้ องเป็ นไปเพือประโยชน์ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทน
ในการทํ าหน้ าทีเป็ นทรั สตี หรื อทรั สตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จัดการกองทรั สต์ ในลักษณะที เป็ นธรรมและได้
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องให้ ผ้ ูรับประโยชน์ ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ วตามที กําหนดในข้ อ 12.3 โดยผู้รับ
ประโยชน์ทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ านตามทีกําหนดในข้ อ 12.4 ทังนี การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

12.2

ทรัสตีจะกระทําการใดทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื ออาจทําให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ
มิได้ เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
12.2.1 เป็ นธุรกรรมทีมีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว
12.2.2 ในกรณีทีเป็ นการทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ ของกองทรัสต์ต้องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที
เกียวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่คดั ค้ านหรื อคัดค้ าน
ในจํานวนทีน้ อยกว่าหลักเกณฑ์ตามทีกําหนดในข้ อ 12.4

12.3

การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะดังต่อไปนี ให้ ถือเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้
ลงทุน ก่อนการเข้ าทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
12.3.1 เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อ
ช่องทางอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะเข้ าทําธุรกรรมได้ อย่างทัวถึง
12.3.2 มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสมเหตุสมผล ซึงต้ องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี) วัน
12.3.3 มีก ารเปิ ดเผยช่ อ งทาง วิ ธี ก าร และระยะเวลาในการแสดงการคัด ค้ านที ชัด เจน โดยระยะเวลา
ดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี) วัน เว้ นแต่ในกรณี ทีมี การขอมติผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์ เพื อเข้ าทํ า
ธุรกรรมดังกล่าว ให้ การคัดค้ านกระทําในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั
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12.4

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการทีมีการเปิ ดเผยตามข้ อ 12.3.3 ในจํานวน
เกินกว่า 1/4 (หนึงในสี) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ทรัสตีจะกระทําหรื อยินยอมให้ มีการ
ทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

12.5

ในกรณี การทํ าธุรกรรมที เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ กับทรั สตี หากคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม
ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน กองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน

13

การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์

ผู้จัดการกองทรั สต์มีหน้ าทีและความรั บผิดชอบในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
ทังนี การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที ทจ. 51/2555 เรื อง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของทรั สต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม และกฎหมายอืนใดทีเกียวข้ อง
14

การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์

14.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกําไร
สุทธิทีปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าปี ละ 2 (สอง) ครัง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้ าสิบ)
วันนับแต่วนั สินรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน แล้ วแต่กรณี ยกเว้ นใน
ปี 2560 ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์
อาจพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเงือนไขในข้ อนีในปี 2561
กําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ วตามวรรคหนึง ให้ หมายถึงกําไรทีปรับปรุ งด้ วยรายการดังต่อไปนี

14.2

(ก)

การหักกําไรทียังไม่เกิดขึน (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรื อการสอบทานการประเมินค่า
ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ รวมทังการปรั บปรุ งด้ วยรายการอืนตามแนวทางของสํ านัก งาน ก.ล.ต.
เพือให้ สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์

(ข)

การหัก ด้ ว ยรายการเงิ น สํ ารองเพื อการชํ า ระหนี เงิ น กู้ยื ม หรื อ ภาระผู ก พัน จากการกู้ ยื ม เงิ น ของ
กองทรัสต์ตามวงเงินทีได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชวน หรื อแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจําปี แล้ วแต่กรณี

ในกรณีทีกองทรัสต์มีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จดั การกองทรัสต์อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมดังกล่าวด้ วยก็ได้
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14.3

ในกรณี ทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ ตอบแทนได้ ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์

14.4

ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ยัง มี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ จ ะไม่จ่ ายประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์

14.5

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ ตอบแทน ถ้ าประโยชน์ ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรั สต์ ระหว่างปี
บัญชีหรื อรอบปี บัญชีใดมีมูลค่าตํากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 (ศูนย์ จุดหนึงศูนย์ ) บาท ผู้จัดการกองทรั สต์สงวน
สิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังนันและให้ ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้ อมกันในงวดถัดไปตาม
วิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนทีกําหนดไว้

14.6

สําหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ เว้ น
แต่กรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข
เปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน

14.7

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจ่ ายประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่วนการถื อ หน่ วยของผู้ถื อ
หน่ วยทรั ส ต์ แ ต่ล ะราย ทังนี ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ข อสงวนสิ ท ธิ ที จะไม่จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 49/2555
เฉพาะในส่วนทีเกินหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว และให้ ประโยชน์ ตอบแทนในส่วนที ไม่อาจจ่าย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

14.8

ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วันปิ ดสมุดทะเบียน และอัตราประโยชน์ตอบแทน
โดยการแจ้ ง ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที มี ชื ออยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นผ่ า นระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และแจ้ งให้ ทรัสตีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

14.9

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามชือและทีอยู่ทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์

14.10 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพือ
การอืนใดนอกจากเพือประโยชน์ของกองทรัสต์
15

การขอมติและการประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์

15.1

ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน
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15.2

เหตุใ นการขอมติ แ ละการประชุม ผู้ถื อ หน่ วยทรั ส ต์ ต้ อ งเป็ นไปตามที กํ าหนดไว้ ดัง ต่อ ไปนี และผู้จัด การ
กองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีดงั ต่อไปนี
15.2.1 การประชุ ม สามัญ ประจํ าปี ซึงต้ อ งจัด ให้ มี ขึนภายใน 4 (สี ) เดื อ นนับ แต่วัน สิ นรอบปี บัญ ชี ข อง
กองทรัสต์
15.2.2 การประชุมวิสามัญในกรณีดงั ต่อไปนี
(s)

เมือผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นสมควรให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ เพื อประโยชน์ ในการ
จัดการกองทรัสต์

(l)

เมือผู้ถือ หน่ วยทรั ส ต์ ซึงถื อ หน่วยทรั สต์ รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 (สิ บ) ของจํ านวน
หน่วยทรั สต์ทีจํ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์เรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน
ทังนี ผู้จัดการกองทรั สต์ จะต้ องดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ภายใน 1
(หนึง) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

อนึง หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้ ดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลา
ดังกล่าวในวรรคหนึง ทรัสตีจะดําเนินการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เองก็ได้
15.3

การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์จดั ทําหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร และระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็นของผู้จัดการกองทรั สต์ในเรื อง
ดังกล่าว ซึงรวมถึงผลกระทบทีผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับจากการลงมติในเรื องนัน โดยการจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะดําเนินการดังต่อไปนี
15.3.1 กรณีทวไป
ั ให้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม
15.3.2 กรณีทีมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับระยะเวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ จดั ส่งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื องนัน ๆ
ทังนี ให้ ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิ มพ์ รายวันแห่งท้ องถินอย่างน้ อย 1 (หนึง) ฉบับไม่น้อยกว่า 3
(สาม) วันก่อนวันประชุมด้ วย

15.4

การมอบฉันทะ
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15.4.1 ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ อาจมอบฉันทะให้ บุคคลอืนเข้ าประชุม และออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันทีและลายมือชือของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทีมอบฉันทะ
15.4.2 หนังสือมอบฉันทะนีจะต้ องมอบให้ แก่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ หรื อผู้ทีผู้จัดการกองทรั สต์กําหนด ณ ที
ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
15.5

องค์ประชุม
15.5.1 การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีผ้ ูถือหน่วยทรัสต์และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยีสิบห้ า) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั
และต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึงในสาม) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
sm.m.l ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ครั งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 (หนึง) ชัวโมง
และจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ซงมาเข้
ึ
าร่ วมการประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ
15.5.1 หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ นันได้ เรี ย กนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรั สต์ ร้องขอตามข้ อ
15.2.2(2) ให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์นันมิได้ ถูกเรี ยกประชุม
เพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามข้ อ 15.2.2(2) ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เรี ยกนัดประชุมใหม่และให้ ส่ง
หนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรั สต์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาจัดส่งหนังสือเชิ ญ
ประชุมครังก่อน ทังนี ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม

15.6

ประธานทีประชุม
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์แต่งตังกรรมการรายใดรายหนึงซึงเป็ นตัวแทนของผู้จัดการกองทรั สต์ ทําหน้ าที เป็ น
ประธานในทีประชุม ประธานในทีประชุมมีอํานาจและหน้ าทีในการดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
และถูก ต้ อ งตามที กํ าหนดไว้ ใ นข้ อ 15 นี อย่ างไรก็ ดี ในกรณี ที ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ส่วนได้ เ สี ย ในเรื องที
พิจารณา ให้ ทรั สตีหรื อตัวแทนของทรั สตีแต่งตังบุคคลหนึงเพือให้ ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมสําหรั บ
วาระนัน ๆ แทน

15.7

วิธีการนับคะแนนเสียง
ให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์มีคะแนนเสียง 1 (หนึง) เสียงต่อ 1 (หนึง) หน่วยทรัสต์ทีตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์ทีมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีพิจารณา

15.8

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
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15.8.1 ในกรณี ทัวไป ให้ ถือ คะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อหน่วยทรั ส ต์ ที มาประชุมและมีสิ ทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน
15.8.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี เว้ นแต่เป็ นการขอมติและการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีทีมีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิดตามข้ อ 15.9
(1)

การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรั พย์สินหลักทีมีมลู ค่าตังแต่ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

(2)

การเพิมทุนหรื อการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ทีมิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี

(3)

การเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไปของกองทรัสต์

(4)

การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรั สต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ซึงมี
ขนาดรายการตังแต่ 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(5)

การเปลียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

(6)

การถอดถอนหรื อการแต่งตังทรั สตีตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ องกับการเปลียนแปลงทรั สตี
ตามทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

(7)

การถอดถอนหรื อ การแต่ ง ตั งผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต ามข้ อกํ า หนดที เกี ยวข้ องกั บ การ
เปลี ยนแปลงผู้จัดการกองทรั ส ต์ ตามที ได้ กํ าหนดไว้ ใ นสัญ ญาก่ อ ตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี และ
สัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์

(8)

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีในเรื องทีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่าง
มีนยั สําคัญ

(9)

การเลิกกองทรัสต์

15.8.3 มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีจะเป็ นผลให้ กองทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะทีขัดหรื อแย้ งกับ
สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี หรื อหลักเกณฑ์อืนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรื อพ.ร.บ. ทรัสต์ ให้ ถือว่ามติ
นันไม่มีผลบังคับ
15.8.4 กรณี ทีมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เกียวกับการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ไว้ เป็ นการ
เฉพาะ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื องนัน
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15.9

การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรั สต์ในกรณี ทีมีการแบ่งหน่วยทรั สต์ออกเป็ นหลาย
ชนิด
15.9.1 การขอมติในเรื องทีมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด เช่น การเลิกกองทรัสต์ เป็ นต้ น
ต้ องได้ รับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์แต่ละชนิดเกินกึงหนึงของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงด้ วย
15.9.2 การขอมติ ใ นเรื องที มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ช นิ ด หนึ งชนิ ด ใด เช่ น การคิ ด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดเพิมเติม เป็ นต้ น ให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์ขอมติ
เฉพาะจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ชนิดนัน

16

การจํากัดสิทธิในการรั บประโยชน์ ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ ตอบแทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่ วยทรั สต์

16.1

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตังทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้
ลงทุนต่างด้ าว ต้ องเป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศที ทจ. 49/2555 หรื อประกาศอืน
ใดทีเกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

16.2

ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ทีตังอยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรื อข้ อ กํ าหนดที
เกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนกํ
ั าหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ ให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์จดั สรร
หน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดนันด้ วย
ในกรณี ทีกองทรั สต์ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ตามวรรคหนึงหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรื อ
ข้ อกําหนดทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนมี
ั การกําหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ แตกต่างกัน
ให้ ผ้ ู จัด การกองทรั ส ต์ จัด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ วนที กํ า หนดไว้ ตํ าสุด ของบรรดากฎหมาย กฎ หรื อ
ข้ อกําหนดนัน

16.3

ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยทรั สต์ ถือหน่วยทรั สต์ เกิ นกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามข้ อ 16.1 หรื อ 16.2 ให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ดําเนินการดังต่อไปนี
16.3.1 แจ้ งให้ บคุ คลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้ าถึงข้ อจํากัดสิทธิเกียวกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
16.3.2 รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วันทําการนับแต่วนั ทีผู้จัดการกองทรัสต์ร้ ู หรื อควรรู้ ถึง
เหตุดงั กล่าว

16.4

ข้ อจํากัดสิทธิในการรับผลประโยชน์ตอบแทนและการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน
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ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามข้ อ 16.1 หรื อ
16.2 ไม่มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ ตอบแทนจากหน่วยทรั สต์ ทังนี เฉพาะในส่วนทีเกิ นกว่าอัตราหรื อไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว และให้ ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตก
เป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
16.5

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนีมีข้อจํากัดสิทธิในการใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
16.5.1 ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทีถือหน่วยทรั สต์เกิ นกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนดในตามข้ อ
16.1 หรื อ 16.2 ทังนี เฉพาะในส่วนทีเกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
s‡.m.l ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีขอมติ

17.

ทรั สตี

17.1

คุณสมบัติของทรัสตี
ทรั สตี ต้องเป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลัก ษณะต้ องห้ ามและเป็ นผู้ได้ รั บอนุญาตจากสํ านัก งาน ก.ล.ต. ให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
ทังนี ระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังว่าทรัสตีขาดความ
เป็ นอิสระตามกฎหมายหลักทรั พย์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง ให้ ทรั สตีแจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
พร้ อมทังแสดงมาตรการทีสมเหตุสมผลและน่าเชือได้ วา่ จะทําให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ทีปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดําเนินการตามมาตรการทีแสดงไว้ นัน
เว้ นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคําสังเป็ นอย่างอืน

17.2

การแต่งตัง และการเปลียนแปลง ตลอดจนค่าตอบแทนทรัสตี
17.2.1 การแต่งตังทรัสตี
ทรัสตีได้ รับการแต่งตังโดยผลของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี หากมีการเปลียนแปลงทรัสตี ทรัสตีทีจะ
ได้ รับการแต่งตังจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และต้ องได้ รับมติ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 15.8.2
17.2.2 การเปลียนแปลงทรัสตี
(1)

เหตุแห่งการเปลียนแปลงทรัสตี
(1.1)

ทรั สตีลาออกจากการทํ าหน้ าที โดยทรั สตีได้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า 90 (เก้ าสิบ) วัน ก่อนวันทีการ
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ลาออกมีผลบังคับ ทังนี การลาออกดังกล่าวจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์
(1.2)

ทรั สตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติ ตามหน้ าที หรื อข้ อตกลงที เป็ นสาระสําคัญใด ๆ
ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี หรื อผิดคํารับรองทีเป็ นสาระสําคัญใด ๆ
ตามที ให้ ไ ว้ ใ นสัญ ญาก่ อ ตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี และการดัง กล่ า วมี ผ ลกระทบอย่ า ง
ร้ ายแรงต่อการดูแลจัดการกองทรัสต์หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก
และทรั สตีไม่สามารถดําเนิ นการแก้ ไขและปฏิ บัติให้ ถูกต้ องตามสัญญาภายใน
180 (หนึงร้ อยแปดสิบ) วันนับ จากวันที ทราบหรื อควรทราบถึงเหตุแห่งการผิ ด
สัญ ญานั น หรื อ ภายในระยะเวลาใด ๆ ที คู่ สัญ ญาได้ ต กลงกั น อย่ า งไรก็ ดี
คู่สญ
ั ญาตกลงทีจะร่ วมกันหารื อโดยสุจริ ตและยุติธรรมเพื อพิจารณาเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็ นรายกรณีก่อนทีจะดําเนินการเปลียนแปลงทรัสตี
ทังนี ในกรณีทีทรัสตีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีหรื อข้ อตกลง หรื อผิดคํารับรอง
ทีเป็ นสาระสําคัญใด ๆ ตามทีให้ ไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีอันเนืองมาจากเหตุ
สุดวิสัย หรื อเหตุการณ์ ใด ๆ ที อยู่นอกเหนื อความควบคุมของทรั สตี ซึงในกรณี
ดังกล่าว ไม่ถือเป็ นเหตุของการเปลียนแปลงทรัสตีตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

(1.3) ทรั ส ตี ถูก ศาลสังพิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ ศาลมี คํ า สังให้ ฟื นฟูกิ จ การของทรั ส ตี ทรั ส ตี เ ลิ ก
กิจการสินสภาพความเป็ นนิติบคุ คล หรื อสินสภาพธนาคารพาณิชย์ (แล้ วแต่กรณี)
(1.4) ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามทีระบุไว้ ในข้ อ 15.8.2 ให้ เปลียนแปลงทรัสตี
(1.5) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สังพักการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราวหรื อสัง
เพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(1.6) ทรั สตีขาดคุณสมบัติในการประกอบธุรกิ จเป็ นทรั สตีตามที กฎหมายที เกี ยวข้ อ ง
กําหนด
(2)

การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรัสตี
(2.1)

เมือเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรั สตี (ยกเว้ นเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรั สตี
ตามที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 17.2.2(1)(1.4) ให้ ผ้ ู จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ าที ในการเรี ย ก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตังทรัสตีรายใหม่
เพือปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ต่อไป โดยวิธีการลงมติให้ เป็ นไปตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 15.8.2
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ในกรณีทีเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรัสตีตามทีระบุไว้ ในข้ อ 17.2.2(1)(1.4) ให้
ดําเนินการแต่งตังทรั สตีรายใหม่เพือปฏิบัติหน้ าทีเป็ นทรั สตีของกองทรัสต์ตามที
กําหนดโดยมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
(2.2)

(2.3)

เมือเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงทรัสตี แต่ยงั มิอาจแต่งตังทรัสตีรายใหม่ได้ ให้ การ
จัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(ก)

ในกรณีทีทรัสตีลาออก ให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าทีทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัส
ตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ข)

ในกรณี ทีทรั สตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามหน้ าทีหรื อข้ อตกลงที เป็ น
สาระสําคัญใด ๆ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 17.2.2(1)(1.2) ให้ ทรัสตีรายเดิมทํา
หน้ าที ทรั สตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรั กษาประโยชน์ หรื อการใช้ สิทธิ ใน
กองทรั ส ต์ เ พื อมิ ใ ห้ ก องทรั ส ต์ เ สี ย หาย เสื อมค่ า หรื อ ไร้ ประโยชน์ จน
กว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ค)

ในกรณี ทีทรั สตีถูกศาลสังพิ ทักษ์ ทรั พย์ ศาลมีคําสังให้ ฟืนฟูกิจการเลิก
กิ จ การ ชํ าระบัญชี ถูก ระงับ การดํ าเนิ นกิ จการ ให้ เจ้ าพนักงานพิ ทัก ษ์
ทรั พ ย์ ผู้ ชํ า ระบั ญ ชี หรื อ บุ ค คลอื นใดที มี อํ า นาจตามกฎหมายอื นใน
ทํ า นองเดี ย วกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว แล้ วแต่ ก รณี ดํ า เนิ น การเกี ยวกั บ
กองทรั สต์ เท่าที จํ าเป็ นและสมควร จนกว่าทรั สตีรายใหม่จะมีสิทธิ โดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ง)

ในกรณี ที ทรั ส ตี ถู ก ถอดถอนหรื อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สังพั ก การ
ประกอบธุร กิ จเป็ นทรั สตีเป็ นการชัวคราวหรื อเพิ กถอนการอนุญ าตให้
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าทีทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะ
การดูแลรั กษาประโยชน์หรื อการใช้ สิทธิ ในกองทรั สต์เพือมิให้ กองทรั สต์
เสียหาย เสือมค่า หรื อไร้ ประโยชน์ จนกว่าทรั สตีรายใหม่จะมีสิทธิ โดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

เมือมีการเปลียนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมต้ องดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ทรัส
ตี ร ายใหม่มี สิ ท ธิ โดยสมบูร ณ์ เ หนื อ กองทรั ส ต์ และเพื อให้ ท รั ส ตี ร ายใหม่ท ราบ
เกี ยวกับ การจัด การกองทรั ส ต์ ที ผ่ า นมาและที ต้ อ งทํ า ต่ อ ไป ตลอดจนส่ ง มอบ
เอกสารหลักฐาน และข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทรั สต์เพือให้ ทรัสตีราย
ใหม่สามารถทําหน้ าทีต่อไปได้ ทังนี ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ ทรั สตีรายเดิมลง
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ลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิงทีส่งมอบให้ ทรัสตี
รายใหม่ และมอบหนังสือดังกล่าวให้ ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้
ให้ ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึงให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับ
แต่วนั ทีทรัสตีรายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที
หากทรัสตีรายเดิมมิได้ ดําเนินการภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้ ทรัสตีรายใหม่ร้อง
ขอต่อศาลเพือให้ มีคําสังให้ ทรัสตีรายใหม่ได้ มาซึงสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้
ในกรณีทีทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายทีเหลืออยู่มิได้ ดําเนินการตามวรรคหนึง หาก
มีความเสียหายเกิดขึนกับกองทรั สต์หรื อผู้รับประโยชน์ ทรั สตีรายเดิมหรื อทรั สตี
รายที เหลื อ อยู่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่าเสี ย หาย ทังนี หากความเสี ย หายเกิ ด ขึนกับ
กองทรัสต์และทรัสตีรายใหม่ยงั ไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ ตามข้ อ (2.4) ข้ างล่างนี ผู้รับ
ประโยชน์ อาจเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรื อทรัสตีรายทีเหลืออยู่เพือ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ได้
(2.4)

ให้ ทรั ส ตี ร ายใหม่ แ จ้ งเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษรให้ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และผู้ ถื อ
หน่วยทรั สต์ทราบว่าตนได้ เข้ าสวมสิทธิ และหน้ าทีแทนทรัสตีรายเดิมหรื อร่ วมกับ
ทรั สตีร ายที เหลืออยู่ ภายใน 15 (สิบ ห้ า) วันนับ แต่วัน ที ตนได้ เข้ าสวมสิ ทธิ และ
หน้ าที แทนทรั ส ตี ร ายเดิ ม หรื อร่ วมกั บ ทรั ส ตี ร ายที เหลื อ อยู่ พร้ อมทั งแจ้ ง
บุคคลภายนอกทีตนทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ ทรั สตีรายเดิมหรื อกับทรั สตีรายที
เหลืออยู่ ว่าตนได้ เข้ าสวมสิทธิและหน้ าทีแทนทรัสตีรายเดิมหรื อร่ วมกับทรัสตีรายที
เหลืออยู่
ในกรณีทีทรั สตีรายใหม่มิได้ แจ้ งตามวรรคหนึง หากมีความเสียหายเกิดขึนทรั สตี
รายใหม่ต้องรับผิดต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์หรื อต่อบุคคลภายนอก แล้ วแต่กรณี

(2.5)

ในกรณี ที มีเ หตุใ ห้ ต้ องมี การเปลี ยนแปลงทรั ส ตี แต่มิ อาจแต่ง ตังทรั สตี ร ายใหม่
เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียร้ องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังท
รั สตีรายใหม่ ถ้ ามิอาจแต่งตังได้ ให้ ศาลมีคําสังเลิกทรั สต์ ทังนี ให้ ศาลมีอํานาจ
แต่งตังบุคคลใดเข้ าจัดการกองทรัสต์ โดยได้ รับค่าตอบแทนตามทีศาลกําหนดได้
การอุทธรณ์คําสังศาลตามวรรคหนึง ให้ ยืนต่อศาลฎีกา

(3)

การเปลียนแปลงทรั สตีตามที ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 17.2.2 นี ไม่ได้ มีผลกระทบต่อการมีผล
บังคับใช้ ของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและไม่มีผลต่อสถานะของกองทรัสต์
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17.2.2 ค่าตอบแทนทรัสตี
ค่าตอบแทนทรัสตีจะต้ องเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในเอกสารแนบ [4] ทังนี ค่าตอบแทนทรัสตีนียังไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน
17.3

สิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบของทรัสตีมีดงั ต่อไปนี
17.3.1 ทรั ส ตี ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที ด้ ว ยความระมัด ระวัง ซื อสั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื อประโยชน์ ที ดี ที สุ ด ของผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง ตลอดจนข้ อ
ผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิ มเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่ผ้ ูลงทุน (ถ้ ามี) และต้ องไม่มีข้อจํ ากัดความรั บผิ ด
ของทรัสตีในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าว
17.3.2 ทรั สตีมีหน้ าทีติดตามดูแลให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ หรื อผู้รับมอบหมายรายอืนตามข้ อ 17.3.7 (ถ้ ามี)
ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และสัญญาอืนทีเกียวข้ อง
17.3.3 ทรัสตีต้องเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยทุกครัง และให้ ความเห็นเกียวกับเรื องทีขอให้ ที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ลงมติว่า เป็ นกรณีทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
หรื อไม่ และหากมีการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ทรั สตีต้อง
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนีด้ วย
(1)

ตอบข้ อ ซัก ถามและให้ ค วามเห็ น เกี ยวกับการดํ าเนิ นการดัง กล่าวว่าเป็ นไปตามสัญ ญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่

(2)

ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ ใน
กรณีทีการดําเนินการนันไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง

17.3.4 ทรั สตีมีหน้ าทีบังคับชําระหนีหรื อดูแลให้ มีการบังคับชําระหนีเพือให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่าง
กองทรัสต์กบั บุคคลอืน
17.3.5 ทรั ส ตี มี ห น้ าที เข้ าจัด การกองทรั ส ต์ ใ นกรณี ที ไม่มีผ้ ูจัด การกองทรั สต์ หรื อ มี เหตุที ทํ าให้ ผ้ ูจัด การ
กองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ทังนี ภายใต้ หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศที กร. 14/2555
และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
17.3.6 ทรั สตี มี สิท ธิ หน้ าที และความรั บ ผิ ดชอบอื นตามที กํ าหนดไว้ ใ นประกาศที กร. 14/2555 และ
กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
17.3.7 ทรัสตีมีหน้ าทีบริ หารและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอืน ๆ ของกองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลัก
รวมทังดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การบริ หารทรัพย์สินอืน ๆ ของกองทรั สต์นอกจากทรั พย์ สิน
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หลักเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั สต์ และกฎหมายที เกียวข้ อง รวมถึงอาจพิ จารณามอบหมายให้
ผู้จดั การกองทรั สต์จดั การกองทรั สต์ในส่วนทีเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลัก
แทนทรัสตี
17.3.8 ทรัสตีมีหน้ าทีในการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต.
17.3.9 ห้ ามทรัสตีนําหนีทีตนเป็ นลูกหนีบุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีไปหักกลบ
ลบหนีกับหนีทีบุคคลภายนอกเป็ นลูกหนีทรัสตีอนั สืบเนืองมาจากการจัดการกองทรั สต์ ในกรณีทีมี
การฝ่ าฝื นข้ อกําหนดในข้ อนี ให้ การกระทําเช่นนันเป็ นโมฆะ
17.3.10 ในกรณีทีทรัสตีเข้ าทํานิติกรรมหรื อทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกให้ ทรัสตีแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ บคุ คลภายนอกทราบว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี และต้ องระบุในเอกสารหลักฐานของ
นิติกรรมหรื อธุรกรรมนันให้ ชดั แจ้ งว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี
17.3.11 ให้ ทรัสตีจดั ทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอืน ๆ ของทรัสตี ในกรณีทีทรัสตี
จัดการกองทรั สต์หลายกอง ทรั สตีต้องจัดทําบัญชีทรั พย์ สินของกองทรั สต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกัน ทังนี โดยต้ องบันทึกบัญชีให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั ด้ วย
ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์ไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สินทีเป็ นส่วนตัว
ของทรั สตีและทรั พย์ สินอืนทีทรั สตีครอบครองอยู่ และในกรณี ทีทรั สตีจัดการกองทรั สต์หลายกอง
ทรัสตีต้องแยกทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้ วย
17.3.12 ในกรณีทีทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 17.3.11 จนเป็ นเหตุให้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์ปะปน
อยู่ กับ ทรั พ ย์ สิ น ที เป็ นส่ว นตัว ของทรั ส ตี จ นมิ อ าจแยกได้ ว่ าทรั พ ย์ สิ น ใดเป็ นของกองทรั ส ต์ แ ละ
ทรัพย์สินใดเป็ นทรัพย์สินทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้ สนั นิษฐานว่า
(1)

ทรัพย์สินทีปะปนกันอยู่นนเป็
ั นของกองทรัสต์

(2)

ความเสียหายและหนีทีเกิดจากการจัดการทรั พย์ สินทีปะปนกันอยู่นันเป็ นความเสียหาย
และหนีทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตี

(3)

ผลประโยชน์ทีเกิดจากการจัดการทรัพย์สินทีปะปนกันอยู่นนเป็
ั นของกองทรัสต์
ทรัพย์สินทีปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึง ให้ หมายความรวมถึงทรัพย์สินทีถูกเปลียนรู ปหรื อถูก
เปลียนสภาพไปจากทรัพย์สินทีปะปนกันอยู่นนด้
ั วย

17.3.13 ในกรณีทีทรัสตีมิได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 17.3.11 จนเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกัน
จนมิอาจแยกได้ วา่ ทรัพย์สินใดเป็ นของกองทรัสต์ใด ให้ สนั นิษฐานว่าทรัพย์สินนัน รวมทังทรัพย์สินที
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ถูกเปลียนรู ปหรื อถูกเปลียนสภาพไปจากทรัพย์สินนันและประโยชน์ใด ๆ หรื อหนีสินทีเกิดขึนจากการ
จัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็ นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินทีนํามาเป็ นต้ นทุนที
ปะปนกัน
17.3.14 การจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ ผ้ ูอืนจัดการกองทรัสต์มิได้
เว้ นแต่
(1)

สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน

(2)

การทําธุรกรรมทีมิใช่เรื องทีต้ องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยียงทรัสตี

(3)

การทําธุรกรรมทีโดยทัวไปผู้เป็ นเจ้ าของทรั พย์ สินซึงมีทรั พย์ สินและวัตถุประสงค์ของการ
จัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทําในการมอบหมายให้ บุคคลอืน
จัดการแทน

(4)

การเก็บรั กษาทรั พย์ สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ หรื อการปฏิบัติงานด้ าน
การสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อืนดําเนินการได้

(5)

กรณี อืนใดทีผู้จัดการกองทรั สต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนี หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศที ทจ. 49/2555 ประกาศที กร. 14/2555 และ
ประกาศที สช. 29/2555 ซึงรวมถึ ง กรณี ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนดให้
มอบหมายให้ บุคคลอืนจัดการแทน หรื อมีข้อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ องกําหนดเรื องดังกล่าว
ไว้

ในกรณี ทีทรั สตีฝ่าฝื นบทบัญญัติตามวรรคหนึง ให้ การที ทํ าไปนันผูกพันทรั สตีเป็ นการส่วนตัวไม่
ผูกพันกองทรัสต์
17.3.15 ในกรณี ทีทรั สตีมอบหมายให้ ผ้ ูอืนจัดการกองทรั สต์ โดยชอบตามข้ อ 17.3.14 ทรั สตีต้องเลือกผู้รับ
มอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทังต้ องกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทน
อย่างเพียงพอด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้ องกําหนดมาตรการในการดําเนินงาน
เกี ยวกับ การมอบหมายงานตามหลัก เกณฑ์ ที กํ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กข.
1/2553 เรื อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรัสตี ดังนี
(1)

การคัดเลือกผู้ทีสมควรได้ รับมอบหมาย โดยพิ จารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและ
บุคลากรของผู้ทีได้ รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมาย
งานและกองทรัสต์

(2)

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน
- 51 -

(3)

การดํ า เนิ น การของทรั ส ตี เ มื อปรากฏว่ า ผู้ ที ได้ รั บ มอบหมายไม่ เ หมาะสมที จะได้ รั บ
มอบหมายงานอีกต่อไป

ทังนี คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบตั ิของทรัสตีในกรณีดงั กล่าว
ได้
17.3.16 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนทีทรัสตีรายใหม่เข้ ารับหน้ าที มีการ
จัดการกองทรั สต์ทีไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีหรื อพ.ร.บ. ทรัสต์ จนเป็ น
เหตุให้ กองทรัสต์เสียหาย ให้ ทรัสตีรายใหม่ดําเนินการดังต่อไปนี
(1)

เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากทรัสตีรายทีต้ องรับผิด

(2)

ติด ตามเอาทรั พ ย์ สิ น คื น จากบุค คลภายนอก ไม่ว่าบุค คลนันจะได้ ท รั พ ย์ สิ น มาโดยตรง
จากทรั สตีรายเดิมหรื อไม่ และไม่ว่าทรั พย์ สินในกองทรั สต์จะถูกเปลียนรู ปหรื อถูกเปลียน
สภาพไปเป็ นทรั พ ย์ สิ น อย่ า งอื นก็ ต าม เว้ น แต่ บุ ค คลดัง กล่ า วจะได้ ม าโดยสุจ ริ ต เสี ย
ค่าตอบแทนและไม่ร้ ู หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู้ วา่ ทรัพย์สินนันได้ มาจากการจัดการกองทรัสต์โดย
มิชอบ

17.3.17 ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ ูอืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามข้ อ 17.3.14 หากมี
ค่าใช้ จ่ายหรื อทรัสตีต้องชําระเงินหรื อทรัพย์สินอืนให้ กบั บุคคลภายนอกด้ วยเงินหรื อทรัพย์สินทีเป็ น
ส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร ให้ ทรัสตีมีสิทธิได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืน
จากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีกําหนดไว้ ให้ การชําระเงินหรื อทรัพย์สินอืนนันเป็ น
ภาระของทรัสตี
สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึง ย่อมเป็ นบุริมสิทธิทีทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้รับประโยชน์
และบุคคลภายนอกทีมีทรัพยสิทธิหรื อสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิทีอาจบังคับได้ ในทันที
โดยไม่จําต้ องรอให้ มีการเลิกทรั สต์ และในกรณี ทีมีความจํ าเป็ นต้ องเปลียนรู ปหรื อเปลียนสภาพ
ทรัพย์สินในกองทรัสต์เพือให้ มีเงินหรื อทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้
แต่ต้องกระทําโดยสุจริ ต
เพื อประโยชน์ ในการคุ้มครองทรั พย์ สินในกองทรั สต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกํ าหนด
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการให้ ทรัสตีปฏิบตั ิเกียวกับการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอืนทีเป็ นส่วนตัว
ของทรัสตีให้ กบั บุคคลภายนอกตามวรรคหนึง หรื อการใช้ สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้
17.3.18 ห้ ามมิให้ ทรั สตีใช้ สิทธิตามข้ อ 17.3.17 จนกว่าทรัสตีจะได้ ชําระหนีทีมีอยู่ต่อกองทรั สต์จนครบถ้ วน
แล้ ว เว้ นแต่เป็ นหนีทีอาจหักกลบลบหนีกันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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17.3.19 ในกรณี ทีทรั สตีจัดการกองทรั สต์ไม่เป็ นไปตามที กําหนดในสัญญาก่อตังทรั สต์ ฉบับนี หรื อพ.ร.บ.
ทรัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์
ในกรณี ทีมีความจํ าเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพื อประโยชน์ ของกองทรั สต์ ทรั สตีอาจขอความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนทีจะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอืนให้ ต่างไปจากทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีได้ และหากทรัสตีได้ จดั การตามทีได้ รับความเห็นชอบนันด้ วยความสุจริ ต
และเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีไม่จําต้ องรับผิดตามวรรคหนึง
17.3.20 ทรั สตีต้องดูแลให้ สัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนี มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายที เกียวข้ อง โดยใน
กรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรัสต์ ให้ ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

ดูแลให้ การแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรั สต์ ฉบับนีเป็ นไปตามวิธีการและเงือนไขที
กําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายที
เกียวข้ อง

(2)

ในกรณี ทีการแก้ ไขเปลี ยนแปลงสัญ ญาก่ อ ตังทรั ส ต์ ฉบับ นี ไม่เ ป็ นไปตาม (1) ให้ ท รั ส ตี
ดําเนิ นการให้ เ ป็ นไปตามอํ านาจหน้ าที ที ระบุไ ว้ ในสัญ ญาก่ อ ตังทรั ส ต์ ฉบับ นี และตาม
พ.ร.บ. ทรัสต์ เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

ในกรณีทีหลักเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ทีออกตาม
พ.ร.บ. หลักทรั พย์ และพ.ร.บ. ทรั สต์ มีการแก้ ไขเปลียนแปลงในภายหลัง และสัญญา
ก่อตังทรัสต์ทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ ทรัสตีดําเนินการเพือแก้ ไขเปลียนแปลง
สัญญาก่อตังทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์
ฉบับนี หรื อตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง

17.3.21 ทรั สตี ต้อ งติ ดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ หรื อผู้รับ มอบหมายรายอืน (ถ้ ามี )
ดําเนินการในงานทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง
การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ให้ หมายความรวมถึงการทําหน้ าทีดังต่อไปนีด้ วย
(1)

การดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ตงอยู
ั ่ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 17.3.23

(2)

การติดตามดูแลและดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ผ้ รู ับมอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึง
รวมถึงการถอดถอนผู้รับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตังผู้รับมอบหมายรายใหม่
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(3)

การควบคุม ดูแลให้ ก ารลงทุน ของกองทรั สต์ เ ป็ นไปตามสัญ ญาก่อ ตังทรั ส ต์ ฉ บับ นี และ
กฎหมายทีเกียวข้ อง

(4)

การควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามทีกําหนดใน
สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายทีเกียวข้ อง

(5)

การแสดงความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรื อการทําธุรกรรมเพือกองทรัสต์ของผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ และผู้ รั บ มอบหมายรายอื น (ถ้ ามี ) เพื อประกอบการขอมติ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ลงทุน หรื อเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ

17.3.22 ในกรณี ที ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ก ระทํ าการ หรื อ งดเว้ น กระทํ าการ จนก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
กองทรั สต์ หรื อไม่ปฏิ บัติหน้ าที ตามสัญญาก่อตังทรั สต์ ฉบับนี หรื อกฎหมายที เกี ยวข้ อง ให้ ทรั สตี
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1)

จัดทํ ารายงานเสนอต่อ สํานัก งาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (ห้ า) วัน ทํ าการนับแต่ร้ ู หรื อ พึง รู้ ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

(2)

ดํ า เนิ น การเพื อแก้ ไ ข ยับ ยัง หรื อ เยี ย วยาความเสี ย หายที เกิ ด ขึ นแก่ ก องทรั ส ต์ ตามที
เห็นสมควร

17.3.23 ในกรณี ทีผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที ได้ ให้ ทรั สตีเข้ าจัดการกองทรั สต์ตามความ
จําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์
หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้ าทีทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
และพ.ร.บ. ทรัสต์ ในการจัดให้ มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ทรั สตี ทีเข้ าจัด การกองทรั ส ต์ ต ามวรรคหนึง จะมอบหมายให้ บุค คลอืนจัด การกองทรั ส ต์ แ ทนใน
ระหว่างนันก็ได้ ทังนี บุคคลทีได้ รับมอบหมายดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิตามขอบเขต หลักเกณฑ์ และ
เงือนไขทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
17.3.24 ในกรณีทีทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีตนทําหน้ าทีเป็ นทรั สตี หากต้ องมีการออกเสียง
หรื อดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและรั กษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้
ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวมและตังอยู่บนหลักแห่งความซือสัตย์ สุจริ ตและความรอบคอบระมัดระวัง
รวมถึง ไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง หรื อ กระทบต่อ การปฏิ บัติ ห น้ าที ในฐานะทรั ส ตี ข องกองทรั ส ต์
ดังกล่าว
17.3.25 ทรัสตีต้องจัดให้ มีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมายให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์
ดําเนินการแทนได้
- 54 -

การจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึง ต้ องมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี
(1)

(2)

รายละเอียดทัวไป ประกอบด้ วย
(1.1)

ชือผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี

(1.2)

จํ า นวนหน่ ว ยทรั ส ต์ มู ล ค่ า ที ตราไว้ ทุ น ชํ า ระแล้ ว และวั น เดื อ น ปี ที ออก
หน่วยทรัสต์

(1.3)

ข้ อจํากัดในเรื องการโอน (ถ้ ามี)

รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ประกอบด้ วย
(2.1)

ชือ นามสกุล สัญชาติ และทีอยู่ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2.2)

เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ

(2.3)

วัน เดือน ปี ทีลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2.4)

วัน เดือน ปี ทียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ ามี)

(2.5)

เลขทีคําร้ องขอให้ เปลียนแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในทะเบียน (ถ้ ามี)

(2.6)

การจํานํา/ เพิกถอนจํานอง/ การอายัด/ ปลดอายัดหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

17.3.26 ทรั สตีต้องจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรั สต์ มอบให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ซึงอย่างน้ อยต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี เว้ นแต่การจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้
เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(1)

มีข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอืนได้

(2)

มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์
นายทะเบียนหลักทรั พย์ เป็ นต้ น เพือให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านัน
ได้

(3)

มีข้อมูลที แสดงว่า ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรั สต์ได้ และใน
กรณีทีมีข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจํากัดสิทธิเช่นว่านันไว้ ให้ ชดั เจน

17.3.27 ภายใต้ บงั คับของข้ อ 17.3.26 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์ออก
หลัก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ หม่ แ ทนหลัก ฐานเก่ า ที สู ญ หาย ลบเลื อ น หรื อ ชํ า รุ ด ใน
สาระสําคัญ ทรัสตีต้องออกหรื อดําเนินการให้ มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
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18.

ผู้จัดการกองทรั สต์

18.1

คุณสมบัติของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งเป็ นผู้มี คุณ สมบัติ แ ละไม่มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามและเป็ นผู้ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ตามประกาศที สช. 29/2555 กําหนด

18.2

การแต่งตังและค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
18.2.1 ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู แต่งตังขึนตามสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี และสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์
และจะเปลียนแปลงได้ ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 18.3
18.2.2 ผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนตามอัตราทีกําหนดในสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์

18.3

การเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ สามารถกระทําได้ ตามเงือนไขดังต่อไปนี
18.3.1 เหตุในการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี
(1)

ผู้จัดการกองทรั สต์ได้ แจ้ งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นหนังสือถึงความประสงค์ทีจะยุติการ
ปฏิ บั ติ ง านเป็ นผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นัก งาน ก.ล.ต. และ
สํานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตแล้ ว

(2)

สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรั สต์หรื อสังพักการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกิน 90 (เก้ าสิบ) วัน

(3)

กรณี การให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์สินอายุ และผู้จัดการกองทรั สต์ไม่ยืนคํา
ขอต่ออายุการให้ ความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต.

(4)

ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ถู ก ศาลสังพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ศาลมี คํ า สังให้ ฟื นฟู กิ จ การของผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ หรื อผู้จดั การกองทรัสต์สินสภาพความเป็ นนิติบคุ คล

(5)

ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ เนืองจากผู้จดั การกองทรัสต์
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที หรื อมีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ องตามทีระบุไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู้จัดการกองทรั สต์ และทรัสตีได้ ทําหนังสือแจ้ งการบอกเลิกสัญญาแต่งตัง
ผู้จดั การกองทรัสต์แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์แล้ ว

(6)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ แจ้ งความประสงค์ ทีจะออกจากการเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ตามที
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์
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(7)

ผู้จัดการกองทรั สต์ได้ ใช้ สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามที กํ าหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จัดการ
กองทรั สต์ ในกรณีทีทรัสตีจงใจฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที ข้ อตกลงทีเป็ นสาระสําคัญ
ใด ๆ หรื อ ผิ ด คํ า รั บ รองที เป็ นสาระสํ าคัญ ใด ๆ ตามที ให้ ไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตังผู้ จัด การ
กองทรัสต์

18.3.2 การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์

18.4

(1)

ในการแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ ให้ ทรัสตีดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
15.8.2 ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
ตามที ระบุไว้ ในข้ อ 18.3.1 และแต่งตังบุคคลที ผู้ถือหน่วยทรั สต์มีมติเห็นชอบภายใน 30
(สามสิ บ) วันนับแต่วันที ได้ รับ มติ หรื อ ภายในระยะเวลาอื นใดตามที สํ านักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ทังนี ในกรณีทีเกิดเหตุแห่งการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 18.3.1(5) และทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ มีมติแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่
ในการประชุมคราวเดียวกันแล้ ว ทรั สตีไม่ต้องดําเนิ นการเรี ยกประชุมผู้ถื อหน่วยทรั ส ต์
ตามที กํ าหนดในข้ อนี อีก ครั งหนึง นอกจากนี ในกรณี ทีขอมติที ประชุมผู้ถือ หน่วยทรั ส ต์
ตามทีกําหนดในข้ อนีแล้ วแต่ไม่ได้ รับมติ ให้ ทรัสตีดําเนินการแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

นับแต่วนั ทีมีผลเป็ นการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อวันอืนใดทีถือเป็ นวันสินสุดการ
ปฏิ บัติ ห น้ า ที ของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต ามที ระบุไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตังผู้จัด การกองทรั ส ต์
ผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิมมีหน้ าทีส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสารและหลักฐานทีเกียวข้ อง
กับการทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ทงหมดให้
ั
แก่ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่
ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 (สามสิบ) วัน รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามทีจําเป็ นเพือให้ ทรัสตีหรื อ
ผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่ แล้ วแต่กรณี สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการ
ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของสิงทีส่งมอบ
ให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ด้วย

(3)

ไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ หากผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที ได้ ให้ ท รั ส ตี จั ด การ
กองทรั ส ต์ ต ามความจํ าเป็ นเพื อป้ องกัน ยับ ยัง หรื อ จํ ากัด มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า ง
ร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวง
ั
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้
บุคคลอืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนีได้

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีดงั ต่อไปนี
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18.4.1 ผู้จัดการกองทรั สต์มีหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรั สต์ในส่วนที
เป็ นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึงรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงิน เปลียนแปลงและก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้ าทําสัญญา และการดําเนินกิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ รวมทังการ
จัด ทํ าและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั ส ต์ และการนํ าส่ง ข้ อ มูล ให้ แก่ ทรั สตี ซึงรวมถึง ข้ อ มูล ตามที
กําหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.หลักทรั พย์ ทังนีดังรายละเอียดตามที ระบุไว้ ใน
เอกสารแนบ [5] และภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขเท่าทีสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์
ได้ ระบุไว้
18.4.2 ผู้จดั การกองทรั สต์อาจมอบหมายให้ บุคคลอืนรับดําเนินการในงานทีอยู่ในความรั บผิดชอบของตน
แทนตนได้ โดยต้ องแสดงขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้รับดําเนินการดังกล่าวในสัญญาที เกียวข้ อง
ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องคัดเลือกผู้รับดําเนินการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทังกํากับ
และตรวจสอบการดําเนิ นการของผู้รับดําเนินการด้ วย โดยการมอบหมายให้ บุคคลอืนดําเนินการ
แทนนันจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้ องอย่างมีนยั สําคัญ
18.4.3 ผู้จัดการกองทรั สต์สามารถเบิกจ่ายทรั พย์ สินของกองทรั สต์ได้ เฉพาะกรณี ทีเป็ นการเบิกจ่ายจาก
บัญชีดําเนินงานของกองทรัสต์ภายใต้ วงเงินทีได้ รับการอนุมตั ิจากทรัสตี และให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์
จัดทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้ แก่ทรัสตีเพือให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวและ
สังจ่ายได้ ภายในระยะเวลา 5 (ห้ า) วันทําการ นับจากวันทีผู้จดั การกองทรัสต์จดั ส่งรายงานดังกล่าว
ให้ แก่ทรัสตี
18.4.4 เมื อมี ก ารขอมติข องผู้ถือ หน่ วยทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ที ถื อ หน่วยทรั สต์ ต้ องใช้ สิ ทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในลักษณะทีเชือว่าเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
18.4.5 ในการดําเนิ นธุรกิจเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักการ
ดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี
(1)

ปฏิ บัติห น้ าที โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถเยี ยงผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบ
ความระมัดระวัง และความซือสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม
เพื อประโยชน์ ที ดี ที สุด ของผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวม รวมทังต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี สัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการ
จัดตังกองทรัสต์ และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

ดํารงเงิ นทุนให้ เพี ยงพอต่อการดําเนิ นธุรกิ จและความรั บผิ ดชอบอันอาจเกิ ดขึนจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนือง
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(3)

เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้ อ มูล ที มี ความสํ าคัญ และเกี ยวข้ อ งอย่ างเพี ยงพอในการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสือสารได้ อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และ
ไม่ทําให้ สําคัญผิด

(4)

ไม่นําข้ อมูลจากการปฏิบัติหน้ าทีผู้จัดการกองทรั สต์ไปใช้ ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพือ
ตนเอง หรื อทําให้ เกิดความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

(5)

ปฏิ บัติงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณี ทีมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึน ต้ องดําเนินการให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิ
ทีเป็ นธรรมและเหมาะสม

(6)

ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับการดําเนินการ
ของกองทรั สต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีกําหนดโดย
สมาคมที เกี ยวเนื องกับ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ หรื อ องค์ ก รที เกี ยวข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ที
สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรั บ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สังการ หรื อให้ ความร่ วมมือแก่
บุคคลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนดดังกล่าว

(7)

ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทีอาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ หรื อข้ อมูลอืนที
ควรแจ้ งให้ ทราบ

18.4.6 ในการทําธุรกรรมเกี ยวกับอสังหาริ มทรั พย์ เพือกองทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์ต้องปฏิบัติให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีด้ วย
(1)

ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
ว่าการจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทําสัญญา
ทีเกียวเนืองกับอสังหาริ มทรัพย์ เพือกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้ บงั คับได้ ตาม
กฎหมาย

(2)

ดํ าเนิ น การเพื อให้ มันใจได้ ว่าการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ เ ป็ นไปอย่ า ง
เหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี
(2.1)

การประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั ๆ
ก่อนรับเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
เพือกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี

(2.2)

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา
Due Diligence) อสังหาริ มทรั พย์ ตลอดจนการประเมินความเสียงด้ านต่าง ๆ ที
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อาจเกิ ด จากการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นัน ๆ พร้ อมทังจัด ให้ มี แ นวทางการ
บริ หารความเสียงด้ วย ทังนี ความเสียงดังกล่าว ให้ หมายความรวมถึงความเสียงที
เกียวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) เช่น ความเสียงทีอาจ
เกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ได้ เป็ นต้ น
18.4.7 ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้อ งจัดให้ มีการประชุม ผู้ถื อหน่ วยทรั สต์ ตามที กํ าหนดในสัญญาก่อ ตังทรั ส ต์
ฉบับนี
18.4.8 ในกรณีทีมีการแต่งตังทีปรึกษาเพือให้ คําปรึกษาหรื อคําแนะนําเกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จัดการกองทรั สต์ต้องแต่งตังทีปรึ กษาทีไม่มีส่วนได้ เสียในเรื องที
เกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทีปรึ กษา แต่เมือปรากฏว่าทีปรึ กษาดังกล่าวเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

ดําเนินการให้ ทีปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา

(2)

มิให้ ทีปรึ กษาผู้ทีมี ส่วนได้ เ สียในเรื องที พิ จารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อ มเข้ าร่ วม
พิจารณาในเรื องนัน

18.4.9 ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์เป็ นผู้จัดทําและรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศที ทจ. 51/lmmm และประกาศอืนใดที
เกียวข้ อง และทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม และส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที
เกียวข้ อง ภายในระยะเวลาที กําหนด ดังนี
(1)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ของกองทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามแบบ 56-REIT

(2)

งบการเงินของกองทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้ วย
วิชาชีพบัญชี

(3)

รายงานประจําปี โดยมีข้อมูลอย่างน้ อยตามทีได้ กําหนดไว้ ในประกาศที ทจ. 51/lmmm

(4)

รายงานข้ อมูลเกียวกับกองทรั สต์ ได้ แก่ รายงานมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ และ
มูลค่าหน่วยทรั สต์ รายงานการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
หรื อสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ และในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ที ยั ง ก่ อ สร้ างไม่ แ ล้ วเสร็ จ ให้ จั ด ทํ า และส่ ง รายงานความคื บ หน้ าของการก่ อ สร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์ด้วย รายงานมูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการลดทุนชําระ
แล้ ว
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18.4.10 ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย
ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กํ าหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
19.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย

การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอืนใด หรื อค่าใช้ จ่าย จากกองทรัสต์หรื อจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะต้ องเป็ นไป
ตามทีระบุไว้ ในเอกสารแนบ [6] ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
หรื อภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน
20.

การจัดทํางบการเงินของกองทรั สต์

20.1

กองทรั สต์ มี รอบระยะเวลาบัญชี ประจํ าปี เริ มตังแต่วัน ที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุก ปี โดยรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกเริ มตังแต่วนั ทีกองทรัสต์ก่อตังขึน และสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

20.2

ทรั ส ตี จ ะดูแ ลให้ ผ้ ู จัด การกองทรั ส ต์ จัด ทํ า งบการเงิ น ของกองทรั ส ต์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามที กํ า หนดใน พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย

21.

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่ อตังทรั สต์

21.1

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีในเรื องทีจะกระทบต่อสิทธิทีมิใช่สาระสําคัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อเรื องทีเห็นได้ วา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยชัดแจ้ ง หรื อในส่วนซึงไม่ทําให้ สิทธิ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้อยลง หรื อเพือให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรั สต์
หากได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรื อช่องทางอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างทัวถึง และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว

21.2

การแก้ ไขเพิ มเติมสัญญาก่อตังทรั สต์ ฉบับนีต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ ในการก่อตังกองทรั สต์ และ
บทบัญญัติแห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว

21.3

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนีในเรื องทีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรั สต์ต้องได้ รับมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 15.8 เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขเพิมเติมตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา
21 แห่งพ.ร.บ. ทรัสต์ หรื อเป็ นกรณีทีเข้ าเงือนไขในข้ อ 21.1

22.

การเลิกกองทรั สต์

22.1

เมือปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
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22.1.1 เมือจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 (สามสิบห้ า) ราย
22.1.2 เมือมีการจํ าหน่ายทรั พย์ สินหลัก และผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่สามารถดําเนิ นการเพื อให้ กองทรั สต์
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 500,000,000 (ห้ าร้ อยล้ าน) บาท หรื อไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของมูลค่าทรั พย์ สินรวมของกองทรั สต์ ภายใน 1 (หนึง) ปี นับแต่วนั ที
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักดังกล่าว
22.1.3 เมือทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 15.8.2
22.1.4 กรณีทีมีเหตุต้องเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมใน
การเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดนับแต่
วันที การปฏิ บัติ หน้ าที ของผู้จัดการกองทรั สต์ รายเดิมสิ นสุด และทรั สตีได้ ใ ช้ ความพยายามตาม
สมควรในการขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์เพือแต่งตังผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่แล้ วแต่ยังไม่
สามารถแต่ง ตังผู้จัด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ไ ด้ ในกรณี ดัง กล่าวนี ให้ ท รั ส ตี ข อมติ ที ประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์
22.1.5 เมือศาลมีคําพิพากษาหรื อมีคําสังให้ เลิกกองทรัสต์ ในกรณีทีมีเหตุต้องเปลียนแปลงทรัสตีแต่มิอาจ
แต่งตังทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ และผู้มีส่วนได้ เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการ
แต่งตังทรัสตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้
22.2

การดําเนินการเมือเลิกกองทรัสต์
เมือมีการเลิกกองทรั สต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 22.1 ให้ ทรัสตีทําหน้ าทีต่อไปเพือรวบรวม จําหน่าย และจัดสรร
ทรั พ ย์ สิ น เพื อชํ า ระสะสางหนี สิ น และค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทรั ส ต์ เว้ น แต่ เ ป็ นกรณี ที กองทรั ส ต์ สิ นสุ ด ลง
เนืองจากทรั สตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรื อล้ มละลาย ให้ ผ้ ูชําระบัญชีหรื อเจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ แล้ วแต่
กรณี เ ป็ นผู้ ร วบรวม จํ า หน่ า ย หรื อ จัด สรรทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ จ นเสร็ จ สิ น โดยให้ เ ป็ นไปตามลํ าดับ
ดังต่อไปนี
22.2.1 ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน
22.2.2 ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรทีต้ องชําระและทีค้ างชําระ
22.2.3 ค่าตอบแทนของบุคคลทีศาลแต่งตังเพื อเข้ าจัดการกองทรั สต์ หรื อผู้ชําระบัญชี หรื อเจ้ าพนักงาน
พิทกั ษ์ ทรัพย์ ตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อมาตรา 46 ของพ.ร.บ. ทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายที
เกียวกับหรื อเกียวเนืองกับการจัดการกองทรัสต์ทีทรัสตีมีสิทธิเรี ยกเอาจากกองทรัสต์ได้ โดยชอบ และ
ค่าตอบแทนทรัสตี
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22.2.4 หนีอย่างอืน
ในกรณี ทีกองทรัสต์มีทรัพย์สินไม่เพียงพอทีจะจัดสรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนีในลําดับใด ให้ จดั สรรให้
เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนีในลําดับนัน โดยวิธีการเฉลียตามสัดส่วนของมูลหนี
เมือได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชําระหนีตามวรรคหนึงแล้ ว หากกองทรั สต์มีทรั พย์สินคงเหลือ ให้ จัดสรรให้ แต่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
23.

การแยกต่ างหากของสัญญา

หากมีข้อความหรื อข้ อตกลงใดในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีทีเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้ วยเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม คูส่ ญ
ั ญาตกลงกัน ดังนี
23.1

ข้ อความและข้ อตกลงใด ๆ ทีเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อส่วนทีไม่มีผลบังคับใช้ ของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี
ไม่มีผลกระทบ หรื อทําให้ เสือมเสียต่อข้ อความและข้ อตกลงอืน ๆ ทียังคงสมบูรณ์ในสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

23.2

คูส่ ญ
ั ญาจะร่ วมกันแก้ ไขข้ อความ และข้ อตกลงทีเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มีผลบังคับใช้ ให้ สมบูรณ์ และ
สอดคล้ องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนี

24.

คําบอกกล่ าว

เว้ นแต่สญ
ั ญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีจะระบุเป็ นอย่างอืน คําบอกกล่าวใด ๆ ทีต้ องส่งให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง จะต้ องส่ง ณ
สถานทีอยู่ดงั ทีระบุไว้ ข้างล่าง หรื อสถานทีอืนตามทีคูส่ ญ
ั ญาจะได้ แจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร คําบอกกล่าวนัน
อาจส่งด้ วยตนเอง พนักงานส่งเอกสาร โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรื อโทรสาร โดยการส่งคําบอกกล่าวให้ ถือว่ามีผล
24.1

ภายในวัน ที ระบุใ นใบตอบรั บ ทางไปรษณี ย์ ห รื อ ใบรั บ ที เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรอื นในกรณี ที มี ก ารส่ง ทาง
ไปรษณีย์ หรื อ

24.2

นับแต่เวลาทีไปถึง หากส่งโดยโทรสาร
หากส่งให้ กบั ผู้ก่อตังทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
ทีอยู่
โทรศัพท์

เลขที 999/9 อาคารดิออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน 31
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
(02) 667-5555 ต่อ 1660

โทรสาร

(02) 667-5590

บุคคลทีติดต่อ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
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หากส่งให้ กบั ทรัสตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีอยู่

เลขที 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า
ชัน 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์

(02) 949-1500

โทรสาร

(02) 949-1501

บุคคลทีติดต่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพืนฐาน

หากคู่สัญญาฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดต้ องการเปลี ยนสถานที อยู่ คู่สัญ ญาฝ่ ายนันต้ อ งแจ้ ง ให้ คู่สัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึงทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นหนังสือภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันทีย้ ายหรื อเปลียนแปลงสถานทีอยู่ ในกรณีเช่นนีคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับ
แจ้ งการเปลียนแปลงสถานทีอยู่จะส่งคําบอกกล่าวให้ แก่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีแจ้ งเปลียนแปลงสถานทีอยู่ตามรายละเอียดที
ได้ รับแจ้ งดังกล่าว
25.

กฎหมายทีใช้ บังคับ

สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
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สัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีทําขึนเป็ น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้ อ่านและทําความ
เข้ าใจกับข้ อความในสัญญาก่อตังทรั สต์ฉบับนีโดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมประทับตรา
(ถ้ ามี) ต่อหน้ าพยานไว้ เป็ นสําคัญ
ผู้ก่อตังกองทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์
บริษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด

([•])

([•])

ทรั สตี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

([•])

([•])

พยาน

พยาน

([•])

([•])
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดของทรั พย์ สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรั พย์
1.

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)

ตารางดังต่อไปนีจะสรุ ปรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึงกองทุนรวม
CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเช่าช่วงทีดินซึงเป็ นทีตังของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซาพระราม
CPNRF
2 และสิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน)
พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) รวมทังงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัด
นําเสียและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 2 เป็ นระยะเวลา 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8
ปี (สัญญาสินสุดวันที 15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
จํากัด
ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าช่วงทีดิน 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญา
สินสุดวันที 15 สิงหาคม 2568) จากบริ ษัทเซ็นทรัลพัฒนาพระราม 2 จํากัด ซึง
เป็ นผู้ทรงสิทธิ การเช่าทีดินโดยทีดินซึงตังอยู่ทีแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯมีเนือทีรวม 53-2-38.4 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 4313 เนือที 16-3-90.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 4314 เนือที 27-1-24.5 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 85312 เนือที 3-0-47.2 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 49534 เนือที 6-0-76.2 ไร่
อาคารทีกองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซาพระราม 2 (บางส่วน) ซึงเป็ น
อาคาร 5 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน พร้ อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) จากบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิyเป็ นระยะเวลา 20 ปี
คงเหลือ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 8 ปี (สัญญาสินสุด วันที 15 สิง หาคม
2568) ตามรายละเอียดดังนี
- พืนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร
- พืนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 82,427 ตารางเมตร
- พื นที จอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร (รวมพื นที จอดรถนอก
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อาคาร 7,012 ตารางเมตร)
งานระบบสาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่า 20 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สัญญาสินสุดวันที
15 สิงหาคม 2568) สําหรับงานระบบสาธารณูปโภค ระบบบําบัดนําเสียและสิง
อํ า นวยความสะดวกต่า ง ๆ ที ติ ด ตังและใช้ ง านภายในอาคารศูน ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด ซึง
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิy

สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

กรรมสิทธิyในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่งทังทีติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทังอุปกรณ์
อืนใดทีใช้ เพือวัต ถุประสงค์ ในการประดับ ตกแต่ง หรื ออํา นวยความสะดวก
ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า ทังนี ไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของ
อาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี
แอพไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 7,184 ล้ านบาท

2.

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)

ตารางดังต่อไปนีจะสรุ ปให้ เห็นรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึงกองทุน
รวม CPNRF ได้ เข้ าลงทุนและจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม สิทธิการเช่าทีดินและอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน)
CPNRF
และพืนทีจอดรถภายในอาคาร (ทังหมด) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญา
สินสุดวันที 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิ ทีจะต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี โดยกองทุนรวม CPNRF ได้ ชําระค่าเช่า
และเงิ นมัด จํ า ตามเงื อนไขแห่งสัญ ญาเช่ า ครั งเดี ยวเต็ม จํ านวน นอกจากนี
กองทุ น รวม CPNRF ได้ ซื อและ/หรื อ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ ใ นงานระบบ
สาธารณูปโภคและสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตามสัญญาซือขายงานระบบระหว่างกองทุนรวม
CPNRF และ CPN (เดิมคูส่ ญ
ั ญา คือ บริ ษัท เซ็นทรัลเรี ยลตี เซอร์ วิส พระราม 3
จํ า กั ด แต่ ไ ด้ โ อนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ภายใต้ สัญ ญานี ให้ แก่ CPN) ลงวัน ที 11
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สิงหาคม 2548
ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิ การเช่า ทีดิน 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สัญญา
สินสุดวันที 15 สิงหาคม 2578) โดยกองทุนรวม CPNRF มีสิทธิทีจะต่ออายุ
สัญญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิyโดยทีดินตังอยู่ทีแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ เนือทีรวม 12-2-44.6 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 53132 เนือที 12-0-83.4 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 53133 เนือที 0-1-61.2 ไร่
ทังนี ตลอดระยะเวลาทีสัญญาเช่าทีดินโครงการศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
พระราม z ยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวม CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา
พระราม 3 และผู้เช่าพืนทีในอาคารศูนย์การค้ ารายอืนทีมิใช่ผ้ เู ช่าช่วงทรัพย์สิน
ทีเช่ าตามสัญ ญานี ใช้ พืนทีจอดรถ ถนนรอบอาคารศูน ย์ ก ารค้ า และพื นที ที
เกียวข้ องของอาคารศูนย์การค้ าซึงเป็ นทรัพย์สินทีเช่าของกองทุนรวม CPNRF
โดยให้ ถือเป็ นพืนทีเพือประโยชน์ร่วมกัน
อาคารทีกองทุนรวม CPNRF
ลงทุน

สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ลพลาซาพระราม 3 (บางส่วน) ซึงเป็ น
อาคาร 8 ชัน และชันใต้ ดิน 3 ชัน ซึงปั จจุบนั ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารศูนย์การค้ า
พืนทีจอดรถและพืนทีบริ การ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิy เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 18 ปี (สัญ ญาสิ นสุด วัน ที 15 สิ ง หาคม 2578) โดยกองทุน รวม
CPNRF มีสทิ ธิจะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ อีก 2 คราว ๆ ละ 30 ปี ตามรายละเอียด
ดังนี
- พืนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร
- พืนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,143 ตารางเมตร
- พืนทีจอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร

งานระบบสาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน

กรรมสิ ท ธิy (โดยการซื อและ/หรื อ รั บ โอน) งานระบบสาธารณูป โภคและสิ ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลือน ระบบ
ปรั บ อากาศ และระบบงานวิ ศ วกรรมที ติ ด ตั งและใช้ งานภายในอาคาร
ศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ นทรั ล พลาซา พระราม 3 จากบริ ษั ท เซ็น ทรั ล เรี ย ลตี เซอร์ วิ ส
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พระราม 3 จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิy
สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุนรวม
CPNRF ลงทุน

กรรมสิทธิyในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัล พระราม 3 ซึงได้ แก่
อุปกรณ์ตกแต่งทังทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุปกรณ์อืนใดที
ใช้ เ พื อวัต ถุป ระสงค์ ใ นการประดับ ตกแต่ง หรื อ อํ า นวยความสะดวกให้ กับ
ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า ทังนี ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของอาคาร
ศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี
แอพไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมินของโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 9,192 ล้ านบาท

3.

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)

ตารางดังต่อไปนีจะสรุปให้ เห็นรายละเอียดของทรัพย์สนิ ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ทีกองทุนรวม
CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม
CPNRF

สิทธิ การเช่าช่วงทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ น
เกล้ า และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน)
จํานวน 1 อาคาร และอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร (ทังอาคาร) รวมทังที
จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) นอกจากนี กองทุนรวม CPNRF ได้ เช่า
งานระบบและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า
จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี
คงเหลือระยะเวลาการเช่า ประมาณ 7 ปี (สัญญาสินสุด วัน ที 31ธันวาคม
2567)

ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงทีดินประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี
(สัญญาสินสุด วันที 31 ธันวาคม 2567) จากบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา จํ ากัด
(มหาชน) ซึงเป็ นผู้ทรงสิทธิ การเช่า โดยทีดินตังอยู่ทีแขวงบางบําหรุ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ เนือทีรวม 24-2-84 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 1041 เนือที 22-0-72 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 1054 เนือที 2-2-12 ไร่
โดยกองทุ น รวม CPNRF
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ได้ ให้ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ถนนรอบโครงการและ

ทางเข้ าออกของโครงการแก่บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ นเกล้ า จํากัด และบริ ษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) รวมถึงผู้เช่าพืนทีและลูกค้ าของทังสองบริ ษัท
ดังกล่าว โดยให้ ถือเป็ นพืนทีเพือประโยชน์ร่วมกัน
อาคารทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า (บางส่วน) จํานวน 1
อาคารซึงเป็ นอาคาร 7 ชัน และชันใต้ ดิน 1 ชัน และอาคารสํานักงานทังอาคาร
จํานวน 2 อาคาร ได้ แก่ อาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A สูง 26 ชัน และ
อาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ B สูง 18 ชัน พร้ อมทังพืนทีจอดรถยนต์
ภายในอาคารซึงสูง 10 ชันและชันใต้ ดิน 1 ชัน รวมทังงานระบบทีเกียวเนือง
กับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า อาคารสํานักงาน และพืนที
จอดรถยนต์ (บางส่วน) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิy เป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่า
ประมาณ 7 ปี (สัญญาสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) ตามรายละเอียดดังนี
- พืนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735* ตารางเมตร
- พืนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร
- พืนทีจอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร
*

ตามสัญญาแก้ ไขเพิมเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ า (อาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที 24 ตุลาคม
2560 พืนทีใข้ สอยของโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า เพิมขึนเป็ น 120,409 ตารางเมตร
เนืองจากในปี 2558-2559 กองทุนรวม CPNRF ได้ ปรับปรุ งซ่อมแซมพืนทีภายในโครงการ
เซ็นทรั ลพลาซา ปิ นเกล้ า ซึงทําให้ พืนทีเช่าของกองทุนรวม CPNRF มีการเปลียนแปลง
เพิมขึน

งานระบบสาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าประมาณ 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สัญญา
สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2567) สําหรับงานระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ
บํา บัด นําเสียและสิงอํา นวยความสะดวกต่า ง ๆ ทีติ ดตังและใช้ งานอยู่ใ น
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า รวมทังสิทธิใด ๆ ทีเกียวกับ
หรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว

สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุน CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิyในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
ปิ นเกล้ าอาคารสํานักงาน ปิ นเกล้ า ทาวเวอร์ A และอาคารสํานักงาน ปิ น
เกล้ า ทาวเวอร์ B ซึงได้ แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ทังทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตรา
ถาวร รวมทังอุปกรณ์อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื อ
อํา นวยความสะดวกให้ กับ ผู้ใ ช้ บริ ก ารศูนย์ ก ารค้ า ทังนี ไม่ใ ช่ ทรั พ ย์ สิน ที มี
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ลักษณะเป็ นส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า
ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

4.

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี
แอพไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธี
พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมิ น ของ
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ นเกล้ า ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2560
เท่ากับ 5,495 ล้ านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สินส่วนทีเป็ นศูนย์การค้ า
และอาคารสํานักงาน เท่ากับ 4,503 ล้ านบาท และ 992 ล้ านบาท ตามลําดับ)

รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต (ณ วันที 30 มิถุนายน 2560)

ตารางดังต่อไปนีจะสรุปให้ เห็นรายละเอียดทรัพย์สินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ทีกองทุน
รวม CPNRF ได้ เข้ าลงทุน และจะมีการโอนมายังกองทรัสต์ CPNREIT
ลักษณะการลงทุนของกองทุนรวม
CPNRF

(1) สิทธิ การเช่าอาคารศูนย์ การค้ า (บางส่วน) จํ านวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังทีจอด
รถยนต์ ภ ายใน 1 อาคาร (ตามสัด ส่ว นการใช้ ง านของพื นที อาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน)
(2) สิทธิ การเช่างานระบบและทรั พย์ สินทีเกี ยวข้ อ งกับโครงการเซ็นทรั ล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
(3) สิทธิการเช่าทีดินทีเป็ นทีตังของอาคารศูนย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์
ทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้ าออก
(บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือ ระยะเวลาการเช่ าประมาณ 27 ปี (สัญ ญา
สินสุดวันที 22 เมษายน 2587) จากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด

ทีดินทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิทธิการเช่าทีดินเป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27
ปี (สัญ ญาสิ นสุ ด วัน ที 22 เมษายน 2587) จากบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา
เชี ย งใหม่ จํ า กัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิท ธิy โดยที ดิ นตังอยู่ที ตํ าบลหายยา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนือทีรวม 32-3-56.85 ไร่ แบ่งเป็ น
- โฉนดทีดินเลขที 3289 เนือที 15-0-80.75 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 3301 เนือที 2-2-88.4 ไร่
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- โฉนดทีดินเลขที 3313 เนือที 5-1-74.3 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 58660 เนือที 2-1-90 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 58661 เนือที 1-1-85 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110632เนือที 1-1-11.3ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110633 เนือที 2-0-83.1ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110634 เนือที 0-2-46 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 110635 เนือที 0-0-96 ไร่
- โฉนดทีดินเลขที 15540 เนือที 1-1-2 ไร่
ทังนี ตลอดระยะเวลาทีสัญญาเช่าทีดิน (บางส่วน) และอาคาร (บางส่วน)
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ยังมีผลใช้ บงั คับอยู่ กองทุนรวม
CPNRF ยินยอมให้ เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ รวมถึงลูกค้ าและคู่สญ
ั ญาของ
เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ และผู้เช่าพืนทีรายอืนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นอกจากผู้เช่าพืนทีในทรั พย์สินทีเช่าตามสัญญานี ใช้
ประโยชน์ในพืนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ พืนทีทีเกี ยวข้ องกับทรัพย์ สินทีเช่าซึง
เป็ นทรัพย์สนิ ทีเช่าของกองทุนรวม CPNRF และถนนรอบอสังหาริ มทรัพย์และ
ทางเข้ าออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต เฉพาะส่วนที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพืนทีเพือใช้ ประโยชน์ร่วมกัน โดย
ถือประโยชน์ของการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต เป็ นสําคัญ
อาคารทีกองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิ ท ธิ ก ารเช่ า อาคารศู น ย์ ก ารค้ า (บางส่ ว น) จํ า นวน 1 อาคาร อาคาร
อเนกประสงค์ จํ านวน 1 อาคาร รวมทังทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตาม
สัดส่วนการใช้ งานของพืนทีอาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน) รวมทังงานระบบและทรัพย์สินทีเกียวข้ องกับ
โครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต จากบริ ษัท เซ็นทรั ลพัฒนา
เชี ย งใหม่ จํ า กัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิท ธิy เป็ นระยะเวลา 30 ปี คงเหลือ
ระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สัญญาสินสุดวันที 22 เมษายน 2587)
ตามรายละเอียดดังนี
- พืนทีใช้ สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร
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- พืนทีให้ เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร
- พืนทีจอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร
งานระบบสาธารณูปโภคและสิง
อํานวยความสะดวกต่ าง ๆ ที
กองทุนรวม CPNRF ลงทุน

สิท ธิ ก ารเช่ า ระยะเวลา 30 ปี คงเหลื อ ระยะเวลาการเช่ า ประมาณ 27 ปี
(สัญ ญาสินสุด วัน ที 22 เมษายน 2587) สํา หรั บ งานระบบที เกี ยวข้ อ งกับ
อาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์
และพืนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบ
ลิฟ ท์ แ ละบัน ไดเลื อน ระบบปรั บ อากาศ ระบบงานวิ ศ วกรรม จากบริ ษั ท
เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จํากัด ซึงเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิy

สังหาริมทรัพย์ ทีกองทุน CPNRF
ลงทุน

กรรมสิทธิyในสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวเนืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ตซึงได้ แก่ อุปกรณ์ ตกแต่ง ทังทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร
รวมทังอุปกรณ์อืนใดทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรื ออํานวย
ความสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ บริ การศูนย์การค้ า ทังนี ไม่ใช่ทรัพย์สนิ ทีมีลกั ษณะเป็ น
ส่วนควบของอาคารศูนย์การค้ า

ราคาประเมินทรัพย์ สนิ

กองทุนรวม CPNRF ได้ ว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้ แก่ บริ ษัท ควอลิตี
แอพไพรซัล จํากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิธี
พิ จ ารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยราคาประเมิ น ของ
อสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต ณ วันที 30
มิถนุ ายน 2560 เท่ากับ 10,531 ล้ านบาท
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดทรั พย์ สินทีจะลงทุนเพิมเติม ครั งที 1
ตารางดังต่อไปนีจะสรุปให้ เห็นรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 1
ชือโครงการ

โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา

ทีตังของทรัพย์ สนิ

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

เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ ในทรัพย์ สิน
ทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 1

บริ ษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)

ลักษณะความสัมพันธ์ ของเจ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์ ในทรัพย์ สินทีจะ
ลงทุนเพิมเติมครังที 1 กับผู้ก่อตัง
กองทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทรัสต์

ซี พี เ อ็ น พัท ยาในฐานะเจ้ าของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุ น
เพิมเติมครังที s และซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ในฐานะผู้ก่อตังกองทรัสต์ และ
จะเข้ าเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ เมือมีการก่อตังกองทรัสต์ CPNREIT เป็ น
บริ ษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถื อหุ้นในเจ้ าของอสัง หาริ มทรั พย์ ใ น
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังที 1 ร้ อยละ 99.99 และถือหุ้นในซีพีเอ็น รี ท
แมเนจเมนท์ ร้ อยละ 99.99 ตามลําดับ

ลักษณะการลงทุนของกองทรัสต์
CPNREIT ในทรัพย์ สินทีจะลงทุน
เพิมเติมครังที 1

กองทรั ส ต์ CPNREIT จะลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที จะลงทุน เพิ มเติ ม ครั งที 1
ดังต่อไปนี
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
(1) สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่ อาคารและสิงปลูกสร้ าง
บางส่วนในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ประกอบด้ วยอาคาร
ศูนย์การค้ า (บางส่วน) และพืนทีจอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน)
ซึงคิดเป็ นพืนทีทีจะลงทุนประมาณ 70,095 ตารางเมตร โดยเป็ นพืนที
อันมีลกั ษณะเป็ นการเช่าช่วงประมาณ 4,827 ตารางเมตร
อนึง ทรัพย์สนิ ทีเช่านีไม่รวม (1) พืนทีในส่วนทีซีพีเอ็นพัทยาได้ ให้ เช่าแก่
ผู้เ ช่ า พื นที ที ได้ มี ก ารชํ า ระค่า ตอบแทนสิท ธิ ก ารเช่ า ในลัก ษณะของ
สัญญาเช่าระยะยาว (ค่าเซ้ ง) และพืนทีทีอยู่ในระหว่างการปรั บปรุ ง
หรื อมีแผนทีจะปรับปรุงในศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และ
(2) พืนทีจอดรถยนต์ในส่วนทีเป็ นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพัทยา
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
ระบบบําบัดนําเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
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งานอยู่ใ นอาคารและสิงปลูก สร้ างในศูน ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เฟสติ วัล
พัท ยา บี ช รวมทังสิท ธิ ใ ด ๆ ทีเกี ยวกับ หรื อ เกี ยวเนื องกับ งานระบบ
ดังกล่าว
(3) กรรมสิ ท ธิy ใ นสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งได้ แก่ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง เครื องมื อ
เครื องใช้ ทังทีติดตรึงตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุปกรณ์อืนใด
ทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวก
ให้ กับผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช ซึงตัง และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายใน
พืนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา
บีช หรื อบนพืนผิวของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัล
เฟสติวลั พัทยา บีช และ/หรื อบริ เวณภายในพืนทีเช่าของผู้เช่าพืนทีใน
อาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช ซึงซีพี
เอ็นพัทยาเป็ นผู้มีกรรมสิทธิy รวมทังสิทธิใด ๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนือง
กับทรัพย์สนิ ดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) แต่ทงนี
ั ไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะ
เป็ นส่วนควบของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั
พัทยา บีช
ทังนี ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พัทยา บีช กองทรัสต์ CPNREIT ยินยอมให้ ซีพีเอ็นพัทยา รวมถึงลูกค้ า
และคู่สญ
ั ญาของซีพีเอ็นพัทยา และผู้เช่าพืนทีรายอืนในส่วนทีกองทรัสต์
CPNREIT ไม่ได้ ลงทุน ใช้ ประโยชน์ในพืนทีส่วนกลาง ทีจอดรถ และพืนทีที
เกียวข้ องกับทรัพย์สินทีเช่าซึงเป็ นทรัพย์สินทีเช่าของกองทรัสต์ CPNREIT
เฉพาะส่วนทีกองทรั สต์ CPNREIT จะลงทุน โดยให้ ถือเป็ นพืนทีเพือใช้
ประโยชน์ ร่วมกัน โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถื อประโยชน์ ของการดําเนิน
กิจการของศูนย์การค้ าเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
เป็ นสําคัญ
โรงแรมฮิลตัน พัทยา
(1) สิท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึงได้ แ ก่ อาคารและสิงปลูก สร้ างใน
โรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกอบด้ วย อาคารโรงแรม (ทังหมด) และพืนที
จอดรถยนต์ ภ ายในอาคาร (ทังหมด) ซึ งคิ ด เป็ นพื นที ที จะลงทุ น
ประมาณ 49,686 ตารางเมตร
(2) สิทธิ การเช่าในงานระบบ ซึงได้ แก่ ระบบไฟฟ้ า ระบบสาธารณูปโภค
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
ระบบบําบัดนําเสีย และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึงติดตังและใช้
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งานอยูใ่ นอาคารและสิงปลูกสร้ างโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทังสิทธิใด ๆ
ทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับงานระบบดังกล่าว
(3) กรรมสิ ท ธิy ใ นสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ งได้ แก่ อุ ป กรณ์ ต กแต่ ง เครื องมื อ
เครื องใช้ ทังทีติดตรึงตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุปกรณ์อืนใด
ทีใช้ เพือวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรื ออํานวยความสะดวก
ให้ กับผู้พกั อาศัยและผู้ใช้ บริ การอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา ซึงตัง และ/หรื อติดตรึ งตราอยู่บริ เวณภายนอกหรื อภายใน
พืนทีของอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรื อบนพืนผิว
ของตัวอาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึงซีพีเอ็นพัทยา
เป็ นผู้ มี ก รรมสิ ท ธิy รวมทังสิ ท ธิ ใ ด ๆ ที เกี ยวกั บ หรื อ เกี ยวเนื องกั บ
ทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทงนี
ั ไม่ใช่ทรัพย์สินทีมีลกั ษณะเป็ นส่วนควบของ
อาคารและสิงปลูกสร้ างในโรงแรมฮิลตัน พัทยา
ระยะเวลาการลงทุนในสิทธิการเช่ า

ประมาณ 20 ปี โดยสิทธิการเช่าจะหมดอายุลงในวันที 31 สิงหาคม 2580
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เอกสารแนบ 3
ตัวอย่ างใบทรั สต์
มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ
Par Value of

ใบทรั สต์
Trust Certificate

บาท
Baht Each

ทรั สต์ เพือการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ CPN รี เทล โกรท
CPN Retail Growth Leasehold Real Estate Investment Trust

จัดการโดย บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
CPN REIT MANAGEMENT CO., LTD.

เลขที 999/9 อาคาร The Offices at CentralWorld ชัน 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
No. 999/9 The Offices at CentralWorld Building, 31st Floor, Rama 1 Rd., Patumwan, Patumwan, Bangkok 10330
ทรัสตี: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ทีอยู่: เลขที 18 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน 7 - 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 9491500
Trustee: SCB Asset Management Co., Ltd. Address: No. 18 SCB Park Plaza 1, 7th - 8th Floor, Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 02 9491500
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นีสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่ การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั นเหตุให้ สดั ส่วนการถื อหน่วยทรัสต์ของบริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ผู้จดั การกองทรัสต์
และทรัสตี (ถ้ ามีการถือหน่วย) ไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferrable without limitation except such transfer shall cause the trust units holding ratio by
CPN REIT MANAGEMENT CO., LTD. REIT Manager and Trustee (if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated law.
เนืองจากกองทรัสต์ มีข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามที คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด รวมทังทีจะมีการแก้ ไขเพิมเติม โดยเมือปรากฏว่าบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนรวมเกินกว่าอัตราตามทีประกาศกํ าหนด
ทรัสตี/นายทะเบียนหลักทรัพย์ มีสทิ ธิyปฏิเสธการแสดงชือในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ The trust is subject to trust unit holding restrictions as stipulated by Capital Market Supervisory Board including any further amendment, If it
appears that any person or such person’s related person(s) holds trust units exceeding the proportion as specified in relevant notification, Trustee/Registrar may exclude such person’s name in the register of holders of
trust units.
ชือผู้ถือหน่วยทรัสต์
Name of the Trust Certificate Holder
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Trust Unitholder Registration No.

จํานวนหน่วย
No. of Units

เลขทีใบสําคัญ
Certificate No.

วันทีออกใบสําคัญ
Date of Issuance
นายทะเบียนผู้รับมอบอํานาจ
Authorized Registrar
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โปรดอ่าน

Please read before
endorsing this
certificate.

1. ให้ผขู้ อลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ทาํ แบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ ตามแนบที!นายทะเบียนกําหนด
If you wish to have ownership of securities transferred to your name, please use the form designated by the securities registrar for this purpose.
2. ใบหลักทรัพย์ ที!ผโู้ อนและผูร้ ับโอนหลักทรัพย์ ลงลายมือชื! อสลักหลังการโอน
Both the transferor and transferee must endorse the certificate(s) of the securities being transferred.
3. เอกสารที!ตอ้ งยืน! ประกอบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ ตามที!นายทะเบียนกําหนด โดยสามารถตรวจสอบได้จาก www.tsd.co.th
Please see www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request for ownership transfer.

ลงลายมือชื!อผูโ้ อน
Signature of transferor

1
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ลงลายมือชื!อผูร้ ับโอน
(ผูท้ ี!ตอ้ งการลงทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุ้น)

Signature of transferee
(who desires to have his names
entered in the register of securities holders)

ชื! อ-สกุล ของผูร้ ับโอน (ตัวบรรจง)
Full name of transferee in block letters
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ตัวบรรจง (In block letters)

ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

2
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

3
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

4
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

5
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

6
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
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ลงลายมือชื!อผูม้ ีอาํ นาจ
ประทับตรานายทะเบียน/บริ ษทั (ถ้ามี)
Authorized signature(s) with the seal of
the registrar/company (if any)

เอกสารแนบ 4
ค่ าตอบแทนทรั สตี
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของทรั สตี
กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายให้ แก่ทรั สตีในการทําหน้ าทีทรั สตีตามข้ อกําหนดและเงือนไขแห่งสัญญา
ก่อตังทรัสต์ฉบับนีโดยคํานวณเป็ นอัตรารายปี (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) ค่าธรรมเนียมสําหรั บการทําหน้ าทีของทรัสตีตามข้ อกําหนดและเงือนไขแห่งสัญญานี จะคิดอัตราไม่เกินร้ อยละ 1
(หนึง) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ทังนี ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมหรื อค่าธรรมเนียมตราสารอืนใด
ทีกองทรัสต์ CPNREIT สามารถเข้ าลงทุนและได้ พิจารณาเข้ าลงทุน เนืองจากการรับหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทุนรวม
หรื อผู้ออกตราสารดังกล่าวโดยทรัสตี
ทังนี อัตราค่าธรรมเนียมทรัสตีทีคํานวณได้ ในแต่ละปี หากคํานวณได้ ตํากว่า 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาท ณ เดือน
สุดท้ ายของปี บัญชีใด ๆ ทรัสตีจะคิดค่าธรรมเนียมทรัสตีในอัตราขันตํา 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทต่อปี โดยทรัสตี
จะดําเนินการปรับปรุ งยอดการคํานวณค่าธรรมเนียมทรั สตีดงั กล่าวในเดือนสุดท้ ายของรอบปี บัญชีนนเพื
ั อให้ อตั รา
ค่าธรรมเนียมทรัสตีทีคํานวณได้ ในแต่ละปี เท่ากับ 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทต่อปี
ในกรณีทีทรัสตีปฏิบตั ิหน้ าทีในรอบปี บัญชีใดไม่ครบระยะเวลาของปี บัญชีของกองทรัสต์ซงทํ
ึ าให้ ไม่สามารถคํานวณ
ค่าธรรมเนี ย มทรั สตีเ ป็ นรายปี ของปี บัญ ชี นันได้ ทรั ส ตีจะดําเนิ นการคํ านวณค่าธรรมเนี ยมทรั สตี ในรอบปี บัญ ชี
ดังกล่าวตามสัดส่วนระยะเวลาที ได้ ปฏิ บัติหน้ าทีจริ งในปี บัญชี นัน (Pro Rata Basis) โดยจะกํ าหนดให้ อัตรา
ค่าธรรมเนียมทรั สตีขันตําเท่ากับ 20,000,000 (ยีสิบล้ าน) บาทต่อปี และกําหนดให้ ระยะเวลา 1 (หนึง) ปี เท่ากับ
365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน
(2)

ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทรัสต์
ทรัสตีสามารถเบิกค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทรัสต์ได้ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าที
พัก และค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกิดขึนระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามสมควร ตามทีจ่ายจริ ง ในอัตราไม่เกิน 30,000
(สามหมื น) บาทต่อครั ง สําหรั บทรั พ ย์ สิน ในประเทศไทย ทังนี หาก ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวมีอัตรามากกว่าที ระบุไ ว้
คูส่ ญ
ั ญาจะมีการตกลงร่ วมกันเป็ นกรณีไป

ทังนี กองทรัสต์ตกลงชําระค่าธรรมเนียมทรัสตีทีคํานวณได้ ตามข้ อ (1) ในแต่ละเดือนเป็ นรายเดือน ภายใน [10] ([สิบ]) วัน
ทําการนับแต่วนั ทีทรัสตีลงนามรับรองความถูกต้ องในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ในวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน แต่จะ
ชําระไม่เกินวันทําการสุดท้ ายของเดือนถัดไป โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะมีคําสังเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ตดั จ่ายจากบัญชี
ดําเนิ นงานของกองทรั สต์ ตามระยะเวลาดังกล่าว เว้ นแต่ในเดือนใดที กองทรั สต์มีการเพิมเงิ นทุน ผู้จัดการกองทรั สต์จะ
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ดําเนินการคํานวณค่าธรรมเนียมทรัสตีในเดือนนัน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ช่วงก่อนการเพิมเงินทุนและช่วง
หลังการเพิมเงินทุนดังกล่าว คิดเฉลียถ่วงนําหนักตามจํานวนวัน
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เอกสารแนบ 5
หน้ าทีของผู้จัดการกองทรั สต์ ในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ และ
การนําส่ งข้ อมูลให้ แก่ ทรั สตี
(1)

จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตามทีสัญญาก่อตังทรัสต์ฉบับนีและกฎหมายหลักทรัพย์กําหนดต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของ
กองทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีและผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี

(2)

จัดให้ มีบัญชีและรายงานต่าง ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีหรื อตามทีเห็นว่าจําเป็ นและสมควรใน
การบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ แ ละทรั พ ย์ สิ น หลัก เพื อจัด ส่ง บัญ ชี ร ายงาน และเอกสารดัง กล่าวให้ แ ก่
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ ทรั สตี และผู้ถือหน่วยทรั สต์ ภายในระยะเวลาตามทีทรั สตีกําหนด
เพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน ทีเกียวข้ อง รวมถึงคําสังของเจ้ าหน้ าทีของทาง
ราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง
ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดทําบัญชีดงั กล่าวตามหลักการบัญชีทีเป็ นทีรับรองโดยทัวไป โดยจะแบ่งแยก
ทรัพย์สิน และ/หรื อดอกผลใด ๆ ทีเกิดจากทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน และ/หรื อทรัพย์สินใด ๆ ทีผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้ รับไว้ และ/หรื อพึงรับไว้ ในนามกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินของตน และผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดําเนิ นการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการบัญชี และการบันทึกบัญชีเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 1
(หนึง) ปี ให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ทรัสตีเข้ าตรวจสอบ

(3)

ส่งมอบเอกสารดังต่อไปนีให้ แก่ทรัสตี ภายในระยะเวลาทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีเพือให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายหลัก ทรั พ ย์ แ ละกฎหมายอื นที เกี ยวข้ อ ง รวมถึง คํ าสังของเจ้ าหน้ าที ของทางราชการใด ๆ ที
เกียวข้ อง
(ก)

รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ ฉบับเต็มโดยจัดส่งให้ แก่ทรั สตีไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
ล่วงหน้ าก่อนวันครบกําหนดวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละ
เดือนโดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือพิจารณารับรองภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่
ละเดือน และส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการ
สุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ซึงผ่านการรับรองจากทรั สตีแล้ วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี
สิบห้ า) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน

(ค)

ข้ อมูลปั จจุบนั เกียวกับรายชือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ และสาระของรายการที
เป็ นธุ ร กรรมระหว่า งกองทรั ส ต์ กับ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ บุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ ผู้ จัด การ
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กองทรัสต์ โดยจัดส่งให้ แก่ทรัสตีภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที 30 มิถุนายน และวันที 31
ธันวาคม และจัดส่งให้ ทรัสตีเพือพิจารณาก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม
(ง)

ข้ อ มูล เกี ยวกับธุ ร กรรมระหว่างกองทรั สต์ กับ ผู้จัด การกองทรั สต์ หรื อ บุค คลที เกี ยวโยงกัน กับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีก่อนและรอบปี บัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงาน
ประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์

(จ)

ข้ อมูลเกี ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างเจ้ าของทรั พย์ สินที กองทรั สต์ ลงทุนและ
กองทรั สต์ ตลอดจนมาตรการที ใช้ ในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังกล่าว โดย
ดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ูลงทุนทราบโดยชัดแจ้ งตังแต่วนั เริ มการเสนอขายหน่วยทรั สต์ของ
กองทรัสต์ตอ่ ประชาชนเป็ นครังแรกและทุกครังเมือเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(ฉ)

ข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับผู้จัดการกองทรั สต์ จากบริ ษัทหรื อบุคคลที เป็ นคู่ค้ากับกองทรั สต์ โดยดําเนิ นการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล สัญญาก่อตังทรั สต์ ฉบับนี หรื อในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื อขออนุ มัติ ทํ า รายการต่ า ง ๆ และรายงานประจํ าปี ของกองทรั ส ต์ เพื อผู้ ถื อ
หน่ วยทรั ส ต์ แ ละทรั ส ตี จ ะใช้ เ ป็ นข้ อ มูล ประกอบการพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของผู้จัด การ
กองทรัสต์ในการเข้ าทําธุรกรรมต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน
ส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ ทีต้ องพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้ าหนี ลูกหนี ผู้คําประกันหรื อ
ได้ รับการคําประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้บริ หาร เป็ นกลุ่มเดียวกัน
การให้ หรื อรับบริ การ การซือขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ให้ แก่กนั เป็ นต้ น

(ช)

ข้ อมูลปั จจุบันเกี ยวกับ รายการที เป็ นธุร กรรมการได้ มาหรื อ จํ าหน่ายไปซึงทรั พย์ สินหลัก ของ
กองทรั ส ต์ โดยดํ า เนิ น การจัด ส่ ง ให้ แ ก่ ท รั ส ตี แ ละผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ล่ ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 30
(สามสิบ) วันก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม และดําเนินการเปิ ดเผยต่อประชาชนและสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายใน 15 (สิบห้ า) วันนับแต่วนั ทีได้ มาหรื อจําหน่ายไปของทรัพย์สินหลัก

(ซ)

ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรั พย์สินหลักและอุปกรณ์ ของกองทรัสต์ใน
รอบปี บัญชี ก่อ นและรอบปี บัญชี ปัจ จุบัน โดยดําเนิ นการเปิ ดเผยในรายงานประจํ าปี และงบ
การเงินของกองทรัสต์

(ณ)

ข้ อ มูล ปั จ จุ บั น เกี ยวกั บ รายการที เป็ นการกู้ ยื ม เงิ น และก่ อ ภาระผู ก พั น ของกองทรั ส ต์ โดย
ดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรัสตีเพือรับทราบ ก่อนวันเข้ าทําธุรกรรมพร้ อมกับสัญญากู้ยืม

(ญ)

ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมการกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์ในรอบปี บัญชีก่อนและรอบ
ปี บัญชีปัจจุบนั โดยดําเนินการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี และงบการเงินของกองทรัสต์
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(ฎ)

ข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมทีทรั สตีเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อทรั พย์ สินของกองทรั สต์
โดยได้ รับการร้ องขอจากทรั สตี โดยดําเนินการจัดส่งให้ แก่ทรั สตีเพือพิจารณาล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 14 (สิบสี) วันก่อนวันเข้ าทําธุรกรรม

(ฏ)

งบการเงินของผู้จัดการกองทรัสต์และข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน โดยดําเนินการ
จัดส่งให้ แ ก่ท รั ส ตีล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 3 (สาม) วันก่ อนวัน ครบกํ าหนดการส่งงบการเงิ นต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต.

อนึง รายงานดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นเพียงรู ปแบบ และตัวอย่างของรายงานทีต้ องใช้ ในเบืองต้ น ทรั สตีและผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจร่ วมกันปรับปรุ ง เพิมหรื อลด จํานวนและชนิดของรายงาน หรื อเปลียนแปลงรู ปแบบของรายงานได้
ตามทีจะได้ ร่วมกันกําหนด เพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง รวมถึงคําสังของ
เจ้ าหน้ าทีของทางราชการใด ๆ ทีเกียวข้ อง
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เอกสารแนบ 6
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

1.

ค่าธรรมเนียมของผู้จดั การกองทรัสต์

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงนี
ั จะไม่น้อยกว่า 15 ล้ านบาทต่อปี
ในปี 2561 โดยมีอตั ราการเพิมร้ อยละ 3 ต่อปี
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน)

รายเดือน

2.

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ

ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
รวม แต่ทงนี
ั จะไม่น้อยกว่า 20 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
รวมหรื อค่าธรรมเนียมตราสารอืนใดที
กองทรัสต์ CPNREITสามารถเข้ าลงทุนและได้
พิจารณาเข้ าลงทุน เนืองจากการรับหน้ าทีเป็ น
ผู้จดั การกองทุนรวมหรื อผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวโดยทรัสตี
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน)

รายเดือน

3.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

ตามทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

รายเดือน

4.

ค่า ธรรมเนี ย มในการจัด จํ า หน่า ยหน่วยทรั ส ต์
และค่านายหน้ า: สําหรับการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครังแรก และสําหรับการเสนอขาย
เพิมเติม เพือเพิมเงินทุนของกองทรัสต์ในคราว
ต่อ ๆ ไป

คราวละไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าที
รับประกันการจัดจําหน่าย

เมือเกิดรายการ

5.

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ ตามทีจ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี
ส่งเสริ มการขาย
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันสินปี บัญชีก่อน
หน้ า

6.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้สอบบัญชี

ตามทีจ่ายจริ ง

รายไตรมาส

7.

ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอืน ๆ รวมทังทีปรึ กษา
อืน ๆ เช่น ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ
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เมือเกิดรายการ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

8.

ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

9.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ ายในการตรวจสอบ
ภายใน

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนัน ๆ

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

10. ค่ า นายหน้ า (Commission) ในการหาผู้ เช่ า
พืนทีศูนย์การค้ า
1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2) ในกรณี ทํ า สัญ ญากั บ ผู้เ ช่ า รายใหม่ มี 4
อัตราขึนอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 1 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุ ตังแต่ 1 ปี ขึน
ไปแต่ไม่ถึง 3 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 3 ปี ขึนไป
- ผู้เ ช่ าที ทํ าสัญ ญาเช่า อายุม ากกว่า 3 ปี
และผู้เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
(ค่าเซ้ ง)

0.5 เดือน

0.5 เดือน
1.0 เดือน
1.5 เดือน
ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
ล่วงหน้ าทีได้ รับจากผู้เช่า
ทั งนี ผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ จ ะคิ ด ค่ า
นายหน้ าสําหรับสัญญาทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือน
ขึนไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้ าสําหรับสัญญา
บริ การพื นที ส่ ง เสริ มการขาย (Promotion
Area) และสัญ ญาทีเกี ยวข้ องกับ สือโฆษณา
ต่าง ๆ เช่น Video Wall และ Light Box เป็ น
ต้ น

11. ค่ า นายหน้ าในการจั ด หาผู้ เช่ า พื นที อาคาร
สํานักงาน
1) ในกรณีผ้ เู ช่ารายเดิมต่อสัญญา
2) ในกรณี ทํ า สัญ ญากั บ ผู้เ ช่ า รายใหม่ มี 3
อัตราขึนอยูก่ บั อายุสญ
ั ญาเช่า
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุไม่ถึง 3 ปี
- ผู้เช่าทีทําสัญญาเช่าอายุตงแต่
ั 3 ปี ขึนไป
- ผู้เ ช่ าที ทํ าสัญ ญาเช่า อายุม ากกว่า 3 ปี

คํานวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือน
ของผู้เช่ารายนัน ๆ
0.5 เดือน

0.5 เดือน
1.0 เดือน
ร้ อยละ 3.00 ของค่าสิทธิการเช่า
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เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

และผู้เช่าได้ ชําระค่าสิทธิการเช่าล่วงหน้ า
(ค่าเซ้ ง)

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ล่วงหน้ าทีได้ รับจากผู้เช่า
ทั งนี ผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ จ ะคิ ด ค่ า
นายหน้ าสําหรับสัญญาทีมีอายุตงแต่
ั 1 เดือน
ขึนไป แต่จะไม่คิดค่านายหน้ าสําหรับสัญญา
บริ ก ารพื นที ส่ ง เสริ ม การขายและสัญ ญาที
เกี ยวข้ องกั บ สื อโฆษณาต่ า ง ๆ เช่ น Video
Wall และ Light Box เป็ นต้ น

12. ค่ า ธรรมเนี ย มการเก็ บ ค่ า เช่ า ในนามของ
กองทรัสต์

อัตราไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของ
รายได้ คา่ เช่าสุทธิของกองทรัสต์
โดยรายได้ คา่ เช่าสุทธิ หมายถึง
รายได้ ทงหมดก่
ั
อนหักค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที
กองทรัสต์ได้ รับตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การ รวมถึงรายได้ ทีได้ รับจากพืนทีส่งเสริ ม
การขาย (Promotion Area) ผลตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกียวข้ องกับการประกอบ
กิจการศูนย์การค้ าของกองทรัสต์ ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยไม่รวมเงินชดเชย
เงินทดรองจ่าย (Reimbursement) เช่น เงิน
เฉลียค่าภาษี โรงเรื อน (ภาษี อืนใดในทํานอง
เดียวกัน) ส่วนเฉลียค่าเบียประกันทีได้ รับจาก
ผู้เช่าหรื อผู้เช่าช่วง
แล้ วหักด้ วยอัตราส่วนลดค่าเช่า

รายเดือน

13. ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (สําหรั บ
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นที เป็ นศู น ย์ ก ารค้ าและอาคาร
สํานักงาน)

ไม่เกินร้ อยละ 0.28 ต่อปี ของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(Investment Properties)
จากรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
ทีรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์
ในแต่ละเดือน ซึงคํานวณ ณ
วันทําการสุดท้ ายของเดือน ทังนี
ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
เพือการลงทุนประเภทโรงแรม

รายเดือน
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ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

14. ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษเพื อสร้ างแรงจูงใจในการ
บริ หาร (Incentive Fee) (สําหรับทรัพย์สินส่วน
ทีเป็ นศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน)

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ไม่เกินร้ อยละ 2.35 ของรายได้ สทุ ธิจาก
อสังหาริ มทรัพย์ โดยรายได้ สทุ ธิจาก
อสังหาริ มทรัพย์ (Net Property Income)
หมายถึง รายได้ ทงหมดที
ั
กองทรัสต์ได้ รับจาก
อสังหาริ มทรัพย์หกั ด้ วยต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
ทังหมดทีเกิดขึนจากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี ไม่รวมค่าตอบแทน
และค่าใช้ จา่ ยของกองทรัสต์ เช่น ค่าตอบแทน
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และค่าตอบแทน
ผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นต้ น

รายเดือน

15. ค่าธรรมเนียมการซือและขายอสังหาริ มทรั พย์ ไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์
ทีกองทรัสต์มีการลงทุนเพิม และไม่เกินร้ อยละ
0.75 ของมูลค่าการขายอสังหาริมทรัพย์ออก
จากกองทรัสต์

เมือเกิดรายการ

16. ค่ า ธรรมเนี ย มในการควบคุ ม งานด้ านการ ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าต้ นทุนในการ
ปรับปรุ ง และ/หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ของ
ปรับปรุง และ/หรื อพัฒนาทังหมดของ
กองทรัสต์
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
ทีมีการปรับ ปรุง และ/หรื อพัฒนา
โดยต้ นทุนในการปรับปรุง และ/หรื อ พัฒนา
ดังกล่าวรวมถึงต้ นทุนในการซือพืนทีซึงจะได้
ทําการปรับปรุง และ/หรื อ พัฒนา คืนจากผู้เช่า
เดิมด้ วย แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการออกแบบ
ค่าทีปรึกษา ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอืน ๆ ตาม
รายละเอียดทีระบุในสัญญา

เมือเกิดรายการ

17. ค่าธรรมเนียมบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สิน และ/
หรื อสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ

ตามอัตราทีกําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

เมือเกิดรายการ

18. ภาษี ค่า ธรรมเนี ย ม ค่า อากรแสตมป์ และค่า
นายหน้ าที เกี ยวกั บ การซื อขายหลั ก ทรั พ ย์
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ หรื อการเช่ า หรื อให้ เช่ า
อสังหาริ มทรัพย์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

19. ค่าเบียประกัน

ตามทีจ่ายจริ ง

รายปี
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ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

20. ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูล ตามอัตราทีหน่วยงานและประกาศทีเกียวข้ อง
การออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ (ถ้ ามี )
ได้ กําหนดไว้
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ า
มี) รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายใน
การดําเนินการดังกล่าว

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ
เมือเกิดรายการ

21. ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารง
สถานะเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามอัตราทีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด

รายปี

22. ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําใบจองซือหน่วยทรัสต์ ใบ
ยื น ยัน รายการ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบกํ า กับ ภาษี
และแบบฟอร์ มอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับ กองทรัสต์
รวมทังค่าจัดทํา ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชีชวน
คําขอจัดตัง เพิมทุนกองทรัสต์ เอกสารต่าง ๆ ที
เกี ยวข้ อ งกับ กองทรั ส ต์ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

23. ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และการออกใบ
หน่วยทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

24. ค่าเอกสารทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการ
ลงบัญชีกองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้ องกับการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยของ
กองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

25. ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรี ยมและจัดพิมพ์หนังสือ
บอกกล่าว โฆษณาหรื อประกาศต่าง ๆ ตามที
กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

26. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ทํ า ค่ า แปล และจั ด ส่ ง
รายงานและจดหมายต่ า ง ๆ เช่ น รายงาน
ประจํ า ปี รายงานผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เป็ นต้ น
สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ
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เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

27. ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็ นไปได้ แ ละความเหมาะสมในการซื อ เช่ า
หรื อจํ าหน่า ยอสังหาริ ม ทรั พย์ โอนหรื อรั บโอน
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

28. ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพือการจัดหา ได้ มา
จํ า หน่า ย จ่ า ย โอนสิน ทรั พ ย์ / หลัก ทรั พ ย์ ข อง
กองทรั ส ต์ เช่ น โอนหรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์และหลักทรัพย์ของกองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

29. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่ อ สร้ างเพิ มเติ ม เพื อให้
โครงการแล้ วเสร็ จ (ในกรณีเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง)

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

30. ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวกั บ การดํ า เนิ น การจั ด การ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายที
เกี ยวกับ พนัก งาน (ทีดูแ ลรั บ ผิด ชอบพืนที ของ
ทรั พย์ สินเฉพาะในส่วนทีกองทรั สต์ CPNREIT
เข้ าลงทุ น ) ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า นัก งาน ค่ า อุ ป กรณ์
สํ า นัก งาน ค่ า จัด เตรี ย มระบบในการจัด การ
อสังหาริ มทรั พย์ ค่าดําเนินการ ค่าบํารุ งรั กษา
ค่ า ซ่ อ มแซม ค่ า ปรั บปรุ ง ค่ า ต่ อ เติ ม ค่ า
สาธารณูป โภค ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายอืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

31. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น คดี (ถ้ ามี ) อาทิ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม การ
บอกกล่าว หรื อดําเนินคดีใด ๆ เพือบังคับชําระ
ห นี ห รื อ คื น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์
ค่าธรรมเนีย มศาล ค่าธรรมเนีย มทนายความ
ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่าย

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

32. ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอืน ๆ ทีก่อขึนโดย
ชอบ โดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั ส ตี ตาม
หน้ าที เพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ของ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
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เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

33. ค่าใช้ จ่ายในการตรวจตราอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

34. ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ หน่วยทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายในการติดตามการจ่ายสิทธิ ประโยชน์
และ/หรื อเงินลดทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินใน
กรณีทีมีการลดทุน และ/หรื อจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า อากร
แสตมป์ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า
โทรสาร เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

35. ค่า ใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ หรื อ ค่า ธรรมเนี ย ม ที เกิ ด ขึน
เกียวเนืองกับกองทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนนิติกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษี โรงเรื อน ค่าอากรแสตมป์ หรื อ
ภาษี อืนใดในทํานองเดียวกัน ค่าใช้ จ่ายในการ
จัดประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์
ค่าไปรษณียากร สําหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมในการทําเช็คคืนเงิน
ค่าจองซือหน่วยทรัสต์ ค่าโฆษณาหรื อประกาศ
หนังสือพิมพ์ (ถ้ ามี) รวมทังค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที
เกิ ดขึนเนืองจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรื อ
ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

36. ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้สอบบัญชี รวม
ถึงทรัสตีในระหว่างการชําระบัญชีของกองทรัสต์
รวมถึงค่าธรรมเนียมทีเกิดขึนและเกียวเนืองกับ
การจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์ (ถ้ ามี)

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

37. ค่า ใช้ จ่ า ยเกี ยวกับ การเปลี ยนแปลงผู้จัด การ
กองทรัสต์และทรัสตี

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

38. ค่าธรรมเนีย มเกี ยวกับการจัดหาเงิ น กู้ยืม หรื อ
การออกตราสารที มี ล ักษณะเดี ย วกัน รวมถึ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
กองทรัสต์ เมือได้ รับคําสังจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

39. ดอกเบี ยและค่ า ธรรมเนี ย มจากการกู้ ยื ม เงิ น
ธนาคาร

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

40. ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ประเมิน ระบบวิ ศวกรรม ค่าตรวจสอบอาคาร
ค่าใช้ จ่ายในการทํางานหรื อบทวิจยั

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

41. ค่าควบคุมงานซ่อมแซม ปรับปรุ ง ก่อสร้ าง ต่อ
เติ ม และพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (ในกรณี ที
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ม อบหมายให้ บุ ค คลอื น
ดําเนินการ)

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

42. ค่าใช้ จ่ายในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ
การจัดทํา จัดพิมพ์ ค่าแปลและค่าจัดส่งหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม
รายงานการประชุม หนังสือบอกกล่าว หนังสือ
ตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศ และข้ อมูล
หรื อ เอกสารใดที เกี ยวข้ อ งที ต้ อ งจัด ทํ า ขึ นให้
เป็ นไปตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ถึ ง ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ รวมถึ ง สืออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และการลงประกาศหนังสือพิมพ์

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

43. ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวกั บ การเปลี ยนแปลงแก้ ไข
เพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ และ/หรื อแบบแสดง
รายการข้ อมู ล ที เกิ ด ขึ นจากการปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอื นที
เกี ยวข้ อง ทั งนี ไม่ ร วมค่ า ที ปรึ ก ษาในการ
ดําเนินการดังกล่าว

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

44. ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงหนี หรื อ
การดําเนินการตามกฎหมาย เพือการรับชํ าระ
หนี ใด ๆ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นกฎหมายในการ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ค่าธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู้
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เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

45. ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงาน
ของกองทรัสต์และการบริ หารจัดการกองทรัสต์
รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้ จ่ายในการยึด
ทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายแก่บคุ คลภายนอก เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

46. ค่าทีปรึ กษากฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงาน
ของกองทรั ส ต์ การให้ คํ า แนะนํ า กฎหมายแก่
กองทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรี ยมเอกสาร
และรายงานการประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใน
กรณีต่าง ๆ การจัดเตรี ยมเอกสารเผยแพร่ ข่าว
ของกองทรั ส ต์ ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ และระบบเผยแพร่ขา่ วของตลาด
หลักทรัพย์ การจัดเตรี ยมหนังสือบอกกล่าวทวง
ถามและเอกสารทางกฎหมายต่ า ง ๆ การ
จัด เตรี ย ม แก้ ไ ข เพิ มเติ มเอกสารและสัญ ญา
ต่า ง ๆ รวมถึ งสัญ ญาก่อ ตังทรั สต์ และสัญ ญา
แต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นต้ น

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

47. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีทีฟ้ องร้ อง
ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที หรื อ
เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนความเสี ย หายจาก
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เพื อประโยชน์ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ทังปวงรวมถึ ง การดํ า เนิ น การให้
เป็ นไปตามคํ า สัง และ/หรื อ ข้ อกํ า หนดของ
หน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

48. ค่าภาษี ค่าเบียปรับ เงินเพิม (เฉพาะค่าเบียปรับ
และเงิ น เพิ มที ไม่ ไ ด้ เกิ ด จากความประมาท
เลิ น เล่อ ของกองทรั ส ต์ ไม่ว่ า จะเป็ นผู้จัด การ
กองทรั สต์ หรื อทรัสตี) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ

ตามทีจ่ายจริ ง

เมือเกิดรายการ

ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT
ดํ า เนิ น คดี ใ นศาล เพื อรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ห รื อ ทรั ส ตี ที
เกียวข้ องกับกองทรัสต์
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ลําดับ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์ CPNREIT

เพดานร้ อยละต่ อปี หรือภายหลัง
การทําธุรกรรมในแต่ ละครัง

รอบและระยะเวลาที
เรียกเก็บ

ตามอัตราทีกําหนดโดยผู้จดั การกองทรัสต์
ร่วมกับบุคคลดังกล่าว

เมือเกิดรายการ

ค่า ใช้ จ่ า ยอื น ๆ ที เกี ยวเนื องกับ ทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรั สต์ การดําเนินงานของกองทรั สต์ รวม
ตลอดถึ งการบริ หารจัดการทรั พย์ สิน อืนทีมิใ ช่
ทรัพย์สนิ หลัก
49. ค่าธรรมเนียมผู้ให้ บริ การอืน ๆ
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เอกสารแนบ 7
โครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างการบริหารจัดการของผู้ก่อตังทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์
ข้ อมูลทัวไป
บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ซึงจะทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็ นบริ ษัท
จํากัดซึงจดทะเบียนจัดตังขึนในประเทศไทย เมือวันที 27 มิถนุ ายน 2560 โดยมีทนุ จดทะเบียนซึงเรี ยกชําระแล้ ว 10 ล้ าน
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท มีวตั ถุประสงค์หลักเพือปฏิบตั ิหน้ าที
บริ หารจัดการทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะ และมี CPN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้จัดการกองทรัสต์
เป็ นจํานวนร้ อยละ 99.9997 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด โดยมีสรุ ปข้ อมูลสําคัญของผู้จัดการกองทรัสต์ ปรากฏตาม
ตารางดังต่อไปนี
ชือผู้จัดการกองทรัสต์
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีออกและเรียกชําระแล้ ว
มูลค่ าทีตราไว้
ลักษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ
ผู้ถอื หุ้นใหญ่
(สัดส่ วนการถือหุ้น)
รายชือกรรมการ

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
รอบระยะเวลาบัญชี

บริ ษัท ซีพีเอ็น รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด
เลขที 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
0105560104638
02-667-5555 ต่อ 1660
10 ล้ านบาท
10 ล้ านบาท
1,000,000 หุ้น
10 บาท
ทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
CPN
(ร้ อยละ 99.9997)
1. นายชาลี มาดาน
2. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
3. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์ และนางสาวนภารัตน์ ศรี วรรณวิทย์ สองคนลง
ลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
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ผู้ถอื หุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์ ณ วันที 27 มิถนุ ายน 2560 มีดงั นี
รายชือ
1. CPN
2. นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์
3. นางสาววัลยา จิราธิวฒ
ั น์
4. นายชนวัฒน์ เอือวัฒนะสกุล
รวม

จํานวนหุ้นทีถือ (หุ้น)
999,997
1
1
1
1,000,000

สัดส่ วน (ร้ อยละ)
99.9997
0.0001
0.0001
0.0001
100.0000

โครงสร้ างบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์

การจัดโครงสร้ างองค์ กรของผู้จัดการกองทรั สต์ยึดหลักการในการแบ่งหน้ าทีและความรั บผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานอย่างชัดเจน โดยแต่ละฝ่ ายงานมีความเป็ นอิสระ เป็ นระบบ รวมทังคํานึงถึงการควบคุมความเสียงและความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีจะเกิดขึน เพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์สามารถจัดการลงทุนให้ ผ้ ูลงทุนด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต
ระมัดระวัง และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนก่อนประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และฝ่ ายงานต่าง ๆ ได้ แก่ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายบริ หารความเสียงและกํากับควบคุม (ซึง
ทังหมดเป็ นฝ่ ายงานภายในบริ ษัทเอง) และฝ่ ายตรวจสอบภายใน (ซึงจะมอบหมายให้ บคุ คลอืนดําเนินการ) ตามโครงสร้ าง
ทีแสดงไว้ ก่อนหน้ านี
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ CPNREIT และควบคุมการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และผู้เช่าช่วงทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ CPNREIT ในส่วนทีเป็ นโรงแรมฮิลตัน พัทยา
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และดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้ อมูล หนังสือชีชวน ระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้ อง
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 2
สรุ ป รายงานการประเมิน มูล ค่ าทรัพ ย์ ส ิน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 3
งบการเงิน ของกองทุน รวม CPNRF 3 ปี บัญชีล่ าสุด และไตรมาสล่ าสุด

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 4
ประมาณการงบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดรายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ
ตามสมมติฐานสําหรั บ ช่ วงเวลาประมาณการ
ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
และรายงานของผู้ส อบบัญชีรั บ อนุญาต

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 5
ข้ อ มูล ทางการเงิน เสมือ นสําหรั บ ปี สิน้ สุด 31 ธัน วาคม 2559
และรายงานการให้ ค วามเชื่อ มั่น ของผู้ส อบบัญชีรั บ อนุญาต

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 6
ข้ อ มูล ของอสังหาริม ทรัพ ย์ งานระบบ และสังหาริม ทรัพ ย์ ข องกองทุน รวม CPNRF
ที่จ ะโอนไปยังกองทรั ส ต์ CPNREIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ข้ อ มูล ทรั พ ย์ ส ิน ของกองทุน รวม CPNRF ที่จ ะโอนไปกองทรั ส ต์ CPNREIT
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 2
1.

ที่ ดิ น อั น เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ตั ง้ อยู่ ณ หมู่ ที่ 6 แขวง (ตํ า บล) บางบอน เขต (อํ า เภอ) บางขุ น เที ย น จั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร เนือ้ ที่รวมกันทัง้ สิ ้น 44 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ตามหนังสือสัญญาเช่าช่วงมีกําหนดยี่สิบปี รวม
สองโฉนด ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ฉบับลง
วันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
โฉนดเลขที่

เลขที่ด นิ

หน้ าสํารวจ

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

4313

122

923

แสมดํา (บางบอน) บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

16-3-90.5

4314

78

920

แสมดํา (บางบอน) บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

27-1-24.5

รวม
2.

3.

4.

เนือ้ ที่

44-1-15

ที่ ดิ น อั น เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ตั ง้ อยู่ ณ หมู่ ที่ 6 แขวง (ตํ า บล) บางบอน เขต (อํ า เภอ) บางขุ น เที ย น จั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ตามหนังสือสัญญาเช่าช่วงมีกําหนดยี่สิบปี ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าช่วง
ที่ดนิ ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
โฉนดเลขที่

เลขที่ด นิ

หน้ าสํารวจ

49534

125

20872

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

แสมดํา (บางบอน) บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

เนือ้ ที่
6-0-76.2

ที่ ดิ น อั น เป็ นทรั พ ย์ สิ น ที่ เช่ า ตั ง้ อยู่ ณ หมู่ ที่ 6 แขวง (ตํ า บล) บางบอน เขต (อํ า เภอ) บางขุ น เที ย น จั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ตามหนังสือสัญญาเช่าช่วงมีกําหนดยี่สิบปี (มีเงื่อนเวลา) ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548 และ
สัญญาเช่าช่วงที่ดิน ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
โฉนดเลขที่

เลขที่ด นิ

หน้ าสํารวจ

85312

53

37871

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

แสมดํา (บางบอน) บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

เนือ้ ที่
3-0-47.2

พื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เฉพาะส่วนที่ ไม่แรเงา (สีชมพู) ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า
มีกําหนด 20 ปี ฉบับ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 และสัญ ญาเช่าอาคารศูนย์ ก ารค้ าเซ็นทรั ล พลาซา พระราม 2
(อาคารศูนย์การค้ า) ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 6 หน้ า 1

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อย่างไรก็ดี พื ้นที่ภายในบริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ที่ไม่ได้ รวมอยู่ในทรัพย์สินที่เช่า มีดงั นี ้
(ก)

พื ้นที่ที่ให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญาเช่า
ระยะยาว รวม 5,936.86 ตารางเมตร

ชัน้ 1
หมายเลขห้ อ ง
123
124-126
127
129
129/1
138
141/2
156/1
158
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
111.54
307.2
97.05
105.06
50.56
193.99
168.68
100.21
127.99
1,262.28

หมายเลขห้ อ ง
205
209
215
224
229
240/1
253
256/2
257
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
180.87
189.59
92.27
116.79
108.11
103.1
133.06
112.98
142.78
1,179.55

ชัน้ 2

เอกสารแนบ 6 หน้ า 2

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน้ 3
หมายเลขห้ อ ง
312
312/1
313
314
318
321
340
350
351
353
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

หมายเลขห้ อ ง
412
422
424
426
430
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
98.84
182.54
402.59
438.84
290.81
1,413.62

หมายเลขห้ อ ง
G03
G04
G05
G06
G07
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
121.86
111.03
148.87

686.57
190.35
92.75
131.25
115.91
148.04
103.25
1,468.12

ชัน้ 4

ชัน้ G

231.53
613.29

เอกสารแนบ 6 หน้ า 3

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(ข)

สิทธิการเช่าพื ้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 มีเนื ้อที่ประมาณ 107.81
ตารางเมตร

ชัน้ 2
หมายเลขห้ อ ง
211
รวม
(ค)

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
107.81
107.81

พื ้นที่จอดรถยนต์ทงหมด
ั้
113,897.27 ตารางเมตร หักพื ้นที่ Outdoor Sky Parking 6,034.36 ตารางเมตร
และหักพื ้นที่ Outdoor Sun Parking 978.14 ตารางเมตร
ลัก ษณะพืน้ ที่
พื ้นที่ที่จอดรถยนต์
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
106,866.77
106,866.77

5.

พืน้ ที่ ห้องเลขที่ 211 ชั ้น 2 ในอาคารศูนย์ การค้ าเซ็น ทรัล สาขาพระราม 2 เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 แขวงแสมดํา (บาง
บอน) เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร เป็ นพื ้นที่ซงึ่ กองทุนรวมเช่าสุทธิ 107.81 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏ
ตามแผนผังอาคารตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า มีกําหนด 19 ปี 11 เดือน 15 วัน ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548
และสั ญ ญาเช่ า พื น้ ที่ อ าคารศู น ย์ ก ารค้ าเซ็ น ทรั ล พลาซา พระราม 2 ฉบั บ ลงวัน ที่ 11 สิ ง หาคม 2548 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

6.

อาคารและพื ้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 แขวงแสมดํา (บางบอน)
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร ยกเว้ นพื ้นที่จอดรถชั ้น G ของ Star Parking ซึง่ มีเนื ้อที่ประมาณ 15,066 ตาราง
เมตร ดังนั ้นจึงเป็ นพื ้นที่ที่กองทุนรวมเช่าสุทธิ 91,800.77 ตารางเมตร รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคารและ
พื ้นที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 เฉพาะส่วนที่แรเงา (สีชมพู) ตามหนังสือสัญญาแบ่ง
เช่า มีกําหนด 19 ปี 7 เดือน 15 วัน ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 และสัญ ญาเช่าอาคารศูนย์ ก ารค้ าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 (อาคารจอดรถ) ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

7.

การโอนสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ใช้ ในโครงการเซ็นทรั ล พลาซา พระราม 2 ที่ ก องทุนรวม CPNRF ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ให้ แ ก่
กองทรัสต์ CPNREIT

เอกสารแนบ 6 หน้ า 4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา พระราม 3
1.

ที่ดินโฉนดเลขที่ 53132 และ 53133 เลขที่ดิน 379 และ 380 ตามลําดับ ตังอยู
้ ่ที่ ตําบลช่องนนทรี อําเภอยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร รวมเนื ้อที่ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 44 6/10 ตารางวา ตามหนังสือสัญญาเช่ามีกําหนดสามสิบปี
รวม 2 โฉนด ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548 และสัญ ญาเช่าที่ ดินโครงการศูนย์ การค้ าเซ็นทรั ล พลาซา รั ชดาพระราม 3 ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
โฉนดเลขที่

เลขที่ด นิ

หน้ าสํารวจ

53132

379

8534

53133

380

8534

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

เนือ้ ที่

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

12-0-83.4

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

0-1-61.2

รวม
2.

12-2-44.6

ตึก 8 ชัน้ และชัน้ ใต้ ดิน 3 ชัน้ เลขที่ 79, 79/1, 79/2, 79/4 - 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นอาคารศูนย์การค้ า พื ้นที่จอดรถและพื ้นที่บริ การ รวมเป็ นพื ้นที่เช่าประมาณ 169,740
ตารางเมตร ซึง่ พื ้นที่ที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ แก่ พื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม
3 รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร เฉพาะส่วนที่ ไม่แรเงา (สีเขียว) ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า มีกําหนด
สามสิบปี ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548 และสัญญาเช่าศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ฉบับลง
วันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8

เอกสารแนบ 6 หน้ า 5

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
อย่างไรก็ดี พื ้นที่ภายในบริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ที่ไม่ได้ รวมอยู่ในทรัพย์สินที่เช่า มีดงั นี ้
(ก)

สิทธิการเช่าพื ้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนย์การค้ า เซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ซึ่งบริ ษัท เซ็นทรัล
พัฒ นา พระราม 3 จํ ากัด ได้ ให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่ารายย่อยที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ การเช่า (ค่าเซ้ ง) ใน
ลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาวซึง่ มีเนื ้อที่ประมาณ 9,586.67 ตารางเมตร

ชัน้ G
หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

G02/2
G06
G07

61.28
189.32
219.95

G11
G13/1
G13/2
G14/1
G14/2
G15/2
G19
G22
G23
G24
G26
G29/1
G29/2
G31
G32
รวม

319.97
56.88
56.28
54.28
55.03
53.48
65.24
114.22
137.37
204.93
161.00
101.18
93.24
183.27
116.74
2,243.66

เอกสารแนบ 6 หน้ า 6

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน้ 1
หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

100
105
108
116

393.59
171.96
222.08
150.50

118
119
127
รวม

155.06
101.00
145.57
1,339.76

หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

211
212
213
214/1
216/1
216/2
219
221
222
223
224

115.18
210.87
76.30
71.41
71.84
73.08
155.78
180.26
104.44
113.91
128.35

225
รวม

195.08
1,496.50

ชัน้ 2

เอกสารแนบ 6 หน้ า 7

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน้ 3
หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

303
305
306/1
309C
310A
310B
311B
311C
312
313

94.42
75.20
58.27
30.95
27.97
27.75
35.54
25.81
85.49
148.55

316/1
316/2
318/1
318/2
319
320

73.86
73.45
72.39
76.27
158.30
176.32

322
335/1
336/1
336/2
337
รวม

103.84
108.99
56.11
52.31
181.79
1,743.58

หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

402/1
รวม

44.26
44.26

ชัน้ 4

เอกสารแนบ 6 หน้ า 8

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน้ 5
หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

502
512
513
514
515
516
518
519
523
524
525
526
527

72.54
80.80
149.78
184.48
110.62
151.32
151.47
163.16
184.39
109.20
117.14
137.60
205.72

528

181.27

530/1
533
534
535
536
รวม

57.13
182.34
111.91
171.68
196.36
2,718.91

เอกสารแนบ 6 หน้ า 9

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(ข)

พื น้ ที่ ที่ บ ริ ษั ท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา พระราม 3 จํ า กัด เช่ า จากบริ ษั ท สรรพสิ น ค้ า รั ช ดานนทรี ย์ จํ า กั ด รวม
8,630.71 ตารางเมตร

ชัน้ 6
หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

632/1
632/2
634/1
634/2
635/1
635/2
642
รวม

47.80
47.44
80.88
80.88
79.71
79.62
22.35
438.68

หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

705/1
705/2
705/3
รวม

269.93
131.26
463.80
864.99

หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

เมเจอร์ โบวลิง่

3,399.50

ศูนย์อาหาร
รวม

2,650.00
6,049.50

ชัน้ 7

พืน้ ที่ข นาดใหญ่

เอกสารแนบ 6 หน้ า 10

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน้ 6 (EDUCATION ZONE II)
หมายเลขห้ อ ง

(ค)

3.

4.

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

6R-1
6R-2
6R-3

226.25
126.68
126.68

6R-4

126.68

6R-5

126.68

6R-6

166.06

6R-7
รวม

378.51
1,277.54

สิทธิ การเช่าพื ้นที่บางส่วนภายในอาคารศูนย์ การค้ า เซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 มีเนือ้ ที่ประมาณ
428.67 ตารางเมตร

หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

G01/1
102
133
รวม

53.12
194.45
181.10
428.67

พื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ห้ องเลขที่ G01/1 ชั ้น G ห้ องเลขที่ 102 และห้ องเลขที่
133 ชัน้ 1 รวมเป็ นพื ้นที่เช่าประมาณ 428.67 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแผนผังท้ ายนี ้ ตามหนังสือสัญญาแบ่ง
เช่ า มี กํ า หนดยี่ สิ บ เก้ าปี สิ บ เอ็ ด เดื อ นสิ บ ห้ าวัน ฉบับ ลงวัน ที่ 16 สิ ง หาคม 2548 และสัญ ญาเช่ า พื น้ ที่ อ าคาร
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา-พระราม 3 ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 9
หมายเลขห้ อ ง

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

G01/1
102
133
รวม

53.12
194.45
181.10
428.67

ที่ดินซึง่ สรุ ปได้ ตามตารางด้ านล่างนี ้ และสิ่งปลูกสร้ าง ซึ่งได้ แก่ ตึก 8 ชัน้ และชั ้นใต้ ดิน 3 ชั ้น เลขที่ 79, 79/1, 79/2,
79/4 – 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นอาคารห้ างสรรพสินค้ า
เอกสารแนบ 6 หน้ า 11

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
สํ า นัก งาน โรงมหรสพ และจอดรถยนต์ ตามหนังสื อ สัญ ญาจํ านองเป็ น ประกัน รวม 2 โฉนด ฉบับ ลงวัน ที่ 16
สิงหาคม 2548 และหนังสื อต่อท้ ายสัญ ญาจํ านองที่ ดินและสิ่ง ปลูก สร้ าง ฉบับ ลงวัน ที่ 11 สิงหาคม 2548 โดย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 10
โฉนดเลขที่

เลขที่ด นิ

หน้ าสํารวจ

53132

379

8534

53133

380

8534

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

เนือ้ ที่

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

12-0-83.4

ช่องนนทรี

ยานนาวา

กรุงเทพฯ

0-1-61.2

รวม

12-2-44.6

5.

การโอนสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ใช้ ในโครงการเซ็นทรั ล พลาซา พระราม 3 ที่ ก องทุนรวม CPNRF ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ให้ แ ก่
กองทรัสต์ CPNREIT

6.

การโอนงานระบบที่ใช้ ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ที่กองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทรัสต์
CPNREIT

เอกสารแนบ 6 หน้ า 12

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า
1.

ที่ดินอันเป็ นทรัพย์สินที่เช่าตั ้งอยู่ ณ แขวง (ตําบล) บางบําหรุ เขต (อําเภอ) บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร เนื ้อ
ที่รวมกันทัง้ สิ ้น 24 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ตามหนังสือสัญ ญาแบ่งเช่าช่วงรวมสองโฉนด มีกําหนดสิบห้ าปี หนึ่ง
เดือนยี่สิบ เจ็ดวัน ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิ กายน 2552 และสัญ ญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
โฉนดเลขที่ เลขที่ด นิ หน้ าสํารวจ

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

เนือ้ ที่ท่ กี องทุน
ลงทุน โดยประมาณ
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

1041

463

220

บางบําหรุ

บางพลัด

กรุงเทพฯ

22-00-72

1054

460

233

บางบําหรุ

บางพลัด

กรุงเทพฯ

02-02-12

รวม
2.

24-02-84

พืน้ ที่ในอาคารศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่ นเกล้ า และอาคาร
สํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่ นเกล้ า รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร เฉพาะส่วนที่ไม่แรเงา ตามหนังสือ
สัญญาแบ่งเช่าพื ้นที่อาคารบางส่วนรวมห้ าร้ อยสี่สิบสามหลัง มีกําหนดสิบห้ าปี หนึง่ เดือนยี่สิบเจ็ดวัน ฉบับลงวันที่ 4
พฤศจิ ก ายน 2552 และสัญ ญาเช่ า อาคารโครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้ า (อาคารศูน ย์ ก ารค้ า และอาคาร
สํานักงาน) ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 รวมทั ้งสัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้ า (อาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560
โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 12
อย่างไรก็ดี พื ้นที่ภายในบริ เวณศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ที่ไม่ได้ รวมอยูใ่ นทรัพย์สินที่เช่า มีดงั นี ้
(ก)

พื ้นที่ที่บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เคยให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่ารายย่อยที่ได้ มีการชําระค่าตอบแทนสิทธิ
การเช่า (ค่าเซ้ ง) ในลักษณะของสัญญาเช่าระยะยาว รวม 26,339.45 ตารางเมตร
ชัน้ B
หมายเลขห้ อ ง
B1
B01
RMUB02
RMUB03
RMUB04
RMUB05
RMUB06
RMUB07

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
383.03
602.78
26.54
18.37
14.21
16.29
16.29
14.21
เอกสารแนบ 6 หน้ า 13

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อ ง
RMUB08
RMUB09
RMUB10
RMUB11
RMUB12
RMUB13
RMUB14
RMUB15
RMUB16
RMUB17
RMUB18
RMUB19
RMUB20
RMUB21
RMUB22
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
18.37
48.26
12.19
24.84
33.98
58.93
59.93
33.98
258.72
30.37
20.93
20.93
21.37
15.80
15.80
1,766.12

หมายเลขห้ อ ง
G03 , G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10 , G11
G12 , G13
G21
G22
G23
G26/1
G26/2
G27
G28

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
550.76
209.67
129.75
168.91
182.84
169.63
344.85
137.46
83.62
77.06
170.60
130.06
72.33
47.22
51.16

ชัน้ G

เอกสารแนบ 6 หน้ า 14

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อ ง
G29
G30
G32
G33
G34
G35
G36
G37
G40 ,G41
G42
G43
G44
G45
G46
G49
G50
G51
G52
G53
G54
G55
TOPS
Powerbuy
K-G06
K-G07
K-G08
K-G09
K-G10
K-G12
K-G18
K-G19
CG01
CG02
CG03

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
55.29
54.72
51.30
51.30
51.30
127.11
135.63
295.25
354.29
142.28
308.32
223.20
222.27
239.45
128.57
165.83
184.75
123.77
34.00
22.05
24.00
443.84
404.89
77.43
33.21
33.21
35.59
35.56
55.25
20.58
26.19
1.00
1.00
1.00
เอกสารแนบ 6 หน้ า 15

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อ ง
CG04
CG05
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
1.00
1.00
6,691.35

หมายเลขห้ อ ง
103/2
103/3
104
109 , 110 , 111
118
119
120
121
122/1
122/2
124/1
124/2
125
126
127
132/1
132/2
133
135
137
138 , 139
141
142
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
205.02
323.18
81.93
628.97
170.54
120.94
233.88
67.66
96.77
108.66
104.57
109.65
206.25
132.61
149.04
96.90
108.70
170.90
206.42
214.39
315.78
120.12
77.70
4,050.58

ชัน้ 1

เอกสารแนบ 6 หน้ า 16

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ชัน้ 2
หมายเลขห้ อ ง
202/1
202/2
204
205
207/1
207/2
213/1
213/2
215
216/1
216/2
218
224/1
224/2
225
226 , 227
228/1
228/2
233
234/1
234/2
236
237/1
237/2
238
239
240
2/A
K-220
C201
C202
C203
C204

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
34.36
277.42
284.26
205.07
103.05
103.05
104.88
99.75
115.53
84.37
84.37
92.29
83.89
78.77
125.57
316.80
46.09
42.75
161.22
78.11
78.40
121.19
135.92
67.83
102.05
118.73
117.81
43.71
167.12
1.00
1.00
1.00
1.00
เอกสารแนบ 6 หน้ า 17

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อ ง
C205
C206
C207
C208
C209
C210
C211
C212
C213
C214
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3,488.26

หมายเลขห้ อ ง
307
308/1
308/2
314 , 315
316
319
320
321
322
323/2
323/3
325/1
325/2
326
327
330
331
332
333
334

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
205.27
59.62
59.58
202.86
115.53
120.57
98.60
172.74
163.78
174.09
226.06
54.79
54.63
83.77
78.77
158.40
78.52
79.87
69.37
90.52

ชัน้ 3

เอกสารแนบ 6 หน้ า 18

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อ ง
335
344 , 345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
3/A
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
124.00
150.74
78.38
78.75
157.32
79.18
78.31
157.59
85.02
84.20
101.63
120.48
42.99
3,692.93

หมายเลขห้ อ ง
401 , 402 (SB)
403 (SB)
403 , 404
405
406
408
409
410/1
410/2
412
422/1
426/1
426/2
434
426 (SB)
427 (SB)
428 (SB)

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
610.00
203.60
409.04
206.08
119.25
280.93
310.11
103.27
103.05
203.93
110.34
102.15
101.99
143.52
119.10
118.98
65.22

ชัน้ 4

เอกสารแนบ 6 หน้ า 19

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อ ง
429 (SB)
430 (SB)
431 (SB)
432 (SB)
433 (SB)
434/1 (SB)
434/2 (SB)
435 (SB)
4/A
C401
C402
C403
C404
C405
C406
C407
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
181.99
66.65
112.53
111.80
170.14
28.56
129.94
164.30
42.54
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4,326.01

หมายเลขห้ อ ง
533
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
1,996.87
1,996.87

ชัน้ 5

(ข)

พื ้นที่ในส่วนที่บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ได้ เช่าจากบริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า จํากัด (ส่วน
พื ้นที่บนอาคารห้ างสรรพสินค้ าชั ้น 5 และ 6) มีเนื ้อที่ประมาณ 14,248.59 ตารางเมตร
ชัน้ 5
หมายเลขห้ อ ง
503
504
505
506
507
508
509

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
95.46
126.90
126.90
233.93
236.28
90.10
126.43
เอกสารแนบ 6 หน้ า 20

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อ ง
510
518
519
520
5/1
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
25.73
34.51
57.81
179.09
2,000.00
3,333.14

หมายเลขห้ อ ง
601/B
602/3
601/1
601/2
602/1
602/2
603
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
30.00
181.64

ชัน้ 6

361.26
348.86
246.30
1,168.06

พืน้ ที่ข นาดใหญ่
หมายเลขห้ อ ง
โรงภาพยนตร์ อีจีวี
รวม
(ค)

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
7,261.02
7,261.02

พื ้นที่จอดรถยนต์
หมายเลขห้ อ ง
พื ้นที่ที่จอดรถยนต์
รวม

(ง)

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
92,892.48
92,892.48

พื ้นที่ที่เช่าภายใต้ ข้อ 3 ด้ านล่าง ซึง่ รวมเป็ นพื ้นที่เช่าประมาณ 2,043.85 ตารางเมตร ประกอบด้ วย
(ง1) พื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ดังนี ้
หมายเลขห้ อ ง
G47
G48
209

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
140.68
140.67
504.83
เอกสารแนบ 6 หน้ า 21

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
หมายเลขห้ อ ง
210/1
210/2
211/1
211/2
212
306/1
306/2
432
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
53.68
88.02
57.35
59.15
206.10
103.66
103.65
114.59
1,572.38

(ง2) พื ้นที่ในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่ นเกล้ า ดังนี ้
หมายเลขห้ อ ง
1503B
รวม

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
100.74
100.74

(ง3) พื ้นที่ในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่ นเกล้ า ดังนี ้
หมายเลขห้ อ ง
1502
1503
1504
รวม
3.

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
115.83
129.90
125.00
370.73

พื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร ตามหนังสือสัญญาแบ่ง
เช่าเฉพาะส่วนรวมห้ าร้ อยสี่สิบสามหลัง มีกําหนดสิบห้ าปี หนึ่งเดือนยี่สิบเจ็ดวัน ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
และสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (อาคารศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) ฉบับลง
วันที่ 29 ตุลาคม 2552 รวมทังสั
้ ญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า (อาคาร
ศูนย์การค้ าและอาคารสํานักงาน) ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โดยรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 13 ประกอบด้ วยพืน้ ที่ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า รวมเป็ นพืน้ ที่เช่าประมาณ
2,043.85 ตารางเมตร ประกอบด้ วย

เอกสารแนบ 6 หน้ า 22

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
(1)

พื ้นที่ในอาคารศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ดังนี ้
พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
140.68
140.67
504.83
53.68
88.02
57.35
59.15
206.10
103.66
103.65
114.59
1,572.38

หมายเลขห้ อ ง
G47
G48
209
210/1
210/2
211/1
211/2
212
306/1
306/2
432
รวม
(2)

พื ้นที่ในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ปิ่ นเกล้ า ดังนี ้
พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
100.74
100.74

หมายเลขห้ อ ง
1503B
รวม
(3)

พื ้นที่ในอาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ปิ่ นเกล้ า ดังนี ้
พืน้ ที่ (ตารางเมตร)
115.83
129.90
125.00
370.73

หมายเลขห้ อ ง
1502
1503
1504
รวม
4.

การโอนสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ที่กองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทรัสต์
CPNREIT

เอกสารแนบ 6 หน้ า 23

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โครงการเซ็น ทรั ล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พ อร์ ต
1.

ที่ดินที่เป็ นที่ตั ้งของอาคารศูนย์การค้ าในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตังอยู
้ ่ที่ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมื องเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ ตามหนังสือสัญ ญาเช่า (มี กําหนด สามสิบ ปี ) รวมแปดโฉนด ฉบับ ลงวันที่ 23
เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 14 หนังสือสัญ ญาแบ่งเช่าที่ดิน (มีกําหนด สามสิบปี )
ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 15 และหนังสือสัญญาแบ่งเช่าที่ดิน (มี
กําหนด สามสิบปี ) ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 16 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
โฉนดเลขที่ เลขที่ด นิ หน้ าสํารวจ

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

เนือ้ ที่ท่ กี องทุน
ลงทุน โดยประมาณ
(ไร่ -งาน-ตร.วา)

3289

350

88

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

15-0-80.75

3301

349

100

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

2-2-88.4

3313

3313

112

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

5-1-74.3

58660

351

5782

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

2-1-90

58661

352

5783

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

1-1-85

110632

9

10806

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

1-1-11.3

110633

58

10807

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

2-0-83.1

110634

59

10808

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

0-2-46

110635

10

10809

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

0-0-96

15540

321

1133

สุเทพ

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

1-1-02

รวม

32-3-56.85

2.

อาคารรวมทั ้งสิ่งปลูกสร้ างในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดินข้ างต้ น ตังอยู
้ ่เลขที่ 2
ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้ วย อาคาร
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต อาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) และพื ้นที่จอดรถยนต์
ภายในอาคาร รายละเอียดปรากฏตามแผนผังอาคาร เฉพาะส่วนที่ไม่แรเงา ตามหนังสือสัญญาแบ่งเช่า ฉบับลง
วันที่ 23 เมษายน 2557 และสัญญาเช่าที่ดินและอาคารศูนย์การค้ าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต
ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 17

3.

การโอนสังหาริ มทรัพย์ ที่ใช้ ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตที่กองทุนรวม CPNRF ถือกรรมสิทธิ์
ให้ แก่กองทรัสต์ CPNREIT

เอกสารแนบ 6 หน้ า 24

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท

เอกสารแนบ 7
ความเห็น ของที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระเกี่ย วกับ การแปลงสภาพและ Swap Ratio
ที่น ําเสนอต่ อ ที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หน่ วยลงทุน ของกองทุน รวม CPNRF

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
ความเห็น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน อิส ระเกี่ ย วกั บ การแปลงสภาพและ Swap Ratio ที่น ํ าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
วิส ามัญผู้ถ อื หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวม CPNRF ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 28 สิงหาคม 2560
ที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ พิจารณาถึงวัตถุป ระสงค์ และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม
CPNRF เป็ นกองทรัสต์ CPNREIT และพบว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะมีผลกระทบในทางลบในด้ านภาษี ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนบางกลุ่มซึ่งจะมีภาระภาษี เพิ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการแปลงสภาพจะเป็ นประโยชน์ ต่อกองทุนรวม
CPNRF และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมในหลายด้ าน โดยเฉพาะประโยชน์จากความสามารถในการเพิ่มทุน และ/หรื อ กู้ยืม
เงินเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม ประโยชน์จากการเพิ่มขึ ้นของเพดานใน
การกู้ยืมเงิน และประโยชน์จากความสามารถในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ ้น นอกจากนี ้ อัตราการ
สับเปลี่ยน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่กําหนดไว้ ในครัง้ นี ้ไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF
ทั ้งนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ในกรณีที่มีการ
แปลงสภาพและลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 ด้ วยมูลค่าในการลงทุนเป็ นจํานวน 11,908 ล้ านบาท
โดยการกู้ยืม และพบว่าอัตราผลตอบแทนของผู้ถือ หน่วยลงทุนจะเพิ่ มขึน้ จากร้ อยละ 7.0 ต่อ ปี เป็ นร้ อยละ 8.7 ต่อ ปี
โดยประมาณ โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 และโครงสร้ างทางการเงิน
ที่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มสูงขึ ้น ที่ป รึ ก ษาทางการเงิน อิส ระจึง มีค วามเห็น ว่ าการเข้ าทํารายการแปลงสภาพกองทุน รวม
CPNRF เป็ นกองทรั ส ต์ CPNREIT และการเข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ ส ิน ที่จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติม ครั ้ง ที่ 1 ด้ ว ยมูล ค่ าเงิน
ลงทุน เป็ นจํานวน 11,908 ล้ านบาท มีค วามสมเหตุส มผลและเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ถ ือ หน่ ว ยลงทุน ดัง นัน้ ผู้ถ ือ
หน่ วยลงทุน จึงควรอนุม ัต กิ ารเข้ าทํารายการดังกล่ าว
ที่ม า: บริ ษัท อีวาย คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จํากัด

