


 

 

จท.11-600222       วันที่ 7 สิงหาคม 2560  

เรื่อง ขอเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท คร้ังที่ 1/2560 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน  
 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

เอกสารแนบ 1. วัตถุประสงค ที่มา และเหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล 
โกรทเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรทและการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 รวมถึงความเห็นของผูกอต้ังทรัสตและบริษัทจัดการ 

  2. แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี และการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
คร้ังที่ 1 (Conversion Timeline) 

  3. สรุปสาระสําคัญของรางสัญญากอต้ังทรัสต 

  4. ขอมูลโดยสรุปเก่ียวกับสัญญาตาง ๆ ที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท เขา
ทํากับบุคคลอื่นและยังมีผลใชบังคับอยู ณ ขณะนี้ และสถานะการดําเนินการใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึง
ตกลงหรือยินยอมใหเปล่ียนคูสัญญาจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

  5. ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท มูลคาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรทมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรทรวมทั้งจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท และวิธีการคํานวณมูลคาหนวยทรัสตเพื่อ
การแปลงสภาพ 

  6. ผลกระทบตอกองทรัสตและผูถือหนวยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

  7. สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกตางของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
CPN รีเทล โกรท และทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท และ
ลักษณะท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือมีการแปลงสภาพแลว 

  8. คาใชจายในการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม และการชําระบัญชี  

  9. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับ (1) ความสมเหตุสมผลของการแปลงสภาพและอัตรา
สับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท กับหนวยทรัสต
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท รวมถึงผลกระทบที่ผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท อาจไดรับจากการแปลงสภาพและ
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ขอดีและขอเสียของการดําเนินการดังกลาว และ (2) รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยง
กัน 

  10. ขอมูลของผูจัดการกองทรัสต 

  11. ขอมูลของทรัสตี 

  12. ประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายไดจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน 
สําหรับชวงเวลาประมาณการต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของประมาณการประโยชน
ตอบแทนตอหนวย (Sensitivity Analysis) 

  13. ขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

  14. สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสินของผูประเมินมูลคาทรัพยสิน 

  15. สารสนเทศการไดมาซ่ึงทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (ซึ่งจะเกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเปนกองทรัสต) และการ
ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท กับ
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

  16. ขอมูลของผูชําระบัญชี 

  17. วิธีการลงทะเบียน การเขาประชุม และการมอบฉันทะ 

  18. หนังสือมอบฉันทะ  

  19. แผนที่สถานที่ประชุม 

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวมCPNRF”) โดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจํากัด(มหาชน)(“CPN”)ใน
ฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ไดเล็งเห็นถึงประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF โดยรวม จึง
มีความประสงคที่จะแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท
(“กองทรัสต CPNREIT”) และลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา
(“ทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1”) เนื่องจากกองทุนรวม CPNRF ไมสามารถดําเนินการเพิ่มเงินทุนเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมได ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 25/2552 เร่ือง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ซึ่งกําหนดใหตองดําเนินการย่ืนคําขอความ
เห็นชอบเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบกับการที่สิทธิประโยชนทางภาษีของผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF ซึ่งจะไดรับยกเวนภาษีเงินได และสิทธิประโยชนทางภาษีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่งจะไดรับการ
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ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย รวมทั้งสิทธิประโยชนเก่ียวกับคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยอันเน่ืองมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
จะส้ินสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (“สิทธิประโยชนทางภาษีและคาธรรมเนียมจากการแปลงสภาพ”) 

ดวยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF จึงไดมีมติเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 กําหนดให
มีการประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF คร้ังที่ 1/2560 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ต้ังแตเวลา 14.00 น. (เร่ิม
ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) เปนตนไป ณ หองวิภาวดีบอลรูม เอบีซี ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT แผนการแปลงสภาพ 
การโอนทรัพย สินและภาระของกองทุนรวม  CPNRF ใหแกกองทรัสต  CPNREIT และการรับ
คาตอบแทนเปนหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT  

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT และพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
คร้ังที่ 1 (รายละเอียดเพิ่มเติมจะปรากฏในวาระท่ี 4 และเอกสารแนบ 13) ในระยะเวลาพรอมกันหรือใกลเคียงกันโดยบริษัท
จัดการคาดวาการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT จะแลวเสร็จภายในป 2560 เพื่อใหกองทุนรวม 
CPNRF และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและคาธรรมเนียมจากการแปลงสภาพทั้งนี้
กองทรัสต CPNREIT อาจเขาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ในระยะเวลาพรอมกันหรือใกลเคียงกันกับการแปลง
สภาพดังกลาวซ่ึงจะไมเกิน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติอนุมัติการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค ที่มา และเหตุผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT และการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 รวมถึงความเห็นของผูกอต้ังทรัสตและ
บริษัทจัดการปรากฏตามเอกสารแนบ1 และการดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF รวมท้ังการ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 
ทจ.34/2559 เร่ือง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใหเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“ประกาศที่ ทจ. 

34/2559”) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“ประกาศที่ ทจ. 49/2555”) รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ 

ทั้งนี้ ในการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT จะมีรายละเอียดเก่ียวกับแผนการแปลงสภาพ 
การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี และการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (Conversion Timeline) ตามท่ี
ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 

(1) การไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF: ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม CPNRF มีมติอนุมัติการแปลงสภาพ และเร่ืองตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

(2) การย่ืนขอความเห็นชอบในการเปนผูจัดการกองทรัสตและการย่ืนคําขออนุญาตในการออกและ
เสนอขายหนวยทรัสต: เม่ือไดรับอนุมัติการแปลงสภาพจากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF บริษัท ซีพีเอ็น 
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รีท แมเนจเมนท จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทยอยของ CPN ในฐานะผูกอต้ังทรัสตซึ่งอยูระหวางการขอความเห็นชอบในการเปน
ผูจัดการกองทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต. และจะเขาเปนผูจัดการกองทรัสตเม่ือมีการกอต้ังกองทรัสต CPNREIT แลวเสร็จ) (“ผู
กอตั้งทรัสต” หรือ “ผูจัดการกองทรัสต”) จะย่ืนคําขออนุญาตในการออกและเสนอขายหนวยทรัสต เพื่อแลกกับทรัพยสิน 
หนี้สิน และความรับผิดของกองทุนรวม CPNRF (“ทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF”)  

(3) การกอตั้งกองทรัสต CPNREIT: เม่ือผูกอต้ังทรัสตไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ผูกอต้ังทรัสตจะแตงต้ังบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ซึ่งปจจุบันเปนบริษัทจัดการของ
กองทุนรวม CPNRF ใหเปนทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT (“ทรัสตี”) และจะดําเนินการกอต้ังกองทรัสต CPNREIT โดยการ
กอสิทธิและหนาที่ในทางทรัพยสินใหแกทรัสตีดวยการเขาทําสัญญาท่ีมีขอผูกพันวาผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการเพื่อให
กองทรัสต CPNREIT ไดมาซ่ึงทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF โดยแลกกับการที่กองทุนรวม CPNRF จะไดรับ
หนวยทรัสตที่ออกใหมของกองทรัสต CPNREIT  

 ทั้งนี้ การจัดการกองทรัสต CPNREIT จะกระทําโดยทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับมอบหมายจากทรัส
ตีโดยขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตจะเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต 
โดยผูจัดการกองทรัสตจะมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบหลักที่เก่ียวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต CPNREIT ซึ่ง
รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสต CPNREIT และทรัสตีมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบหลักในการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) ใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและตาม
กฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพยสินของกองทรัสต CPNREIT ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สรุปสาระสําคัญของรางสัญญากอต้ังทรัสตซึ่งเปนไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

(4) การออกและเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT เพ่ือแลกกับทรัพยสินและภาระของ
กองทุนรวม CPNRF: เม่ือผูกอต้ังทรัสตไดรับอนุมัติใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผูกอต้ังทรัสตจะ
ดําเนินการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT เพื่อแลกกับทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ซึ่ง
ประกอบไปดวยสิทธิและหนาที่ตามสัญญาท่ีกองทุนรวม CPNRF เปนคูสัญญาในปจจุบัน รวมทั้งอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม CPNRF ไดลงทุนอยูในปจจุบัน จํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ซึ่ง
รวมไปถึงสัญญาตาง ๆ ทั้งหมดที่กองทุนรวม CPNRF ไดเขาทําเพื่อจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนและยังคงมีผลใช
บังคับกับกองทุนรวม CPNRF ซึ่งจะถูกโอนไปกองทรัสต CPNREIT โดยจะมีการเขาทําสัญญาโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา
ตาง ๆ ดังกลาว ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ตามสัญญาตาง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF เปนคูสัญญาในปจจุบันและ
ยังมีผลใชบังคับอยูที่สําคัญ รวมทั้งอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม CPNRF ไดลงทุนอยูในปจจุบันและ
สถานะการดําเนินการใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตกลงหรือยินยอมใหเปล่ียนคูสัญญาจากกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต 
CPNREIT จะเปนไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 

อนึ่ง ทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF จะเปนไปตามขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของ
กองทุนรวม CPNRF ที่ไดรับการยืนยันจากผูดูแลผลประโยชนคร้ังลาสุดกอนการโอนทรัพยสินใหแกกองทรัสต CPNREIT ซึ่ง
ขอมูลเก่ียวกับขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม CPNRF จะเปนไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 ทรัพยสิน
และภาระของกองทุนรวม CPNRF ที่จะโอนไปยังกองทรัสต CPNREIT จะไมรวมรายการดังตอไปนี้ 
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(ก) ทรัพยสินหรือเงินที่กันไวเพื่อการชําระหนี้ 

(ข) เงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งยังมิไดชําระ
ใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือบุคคลที่มีสิทธิไดรับเงินนั้น 

(ค) คาธรรมเนียมและคาใชจายใด ๆ ที่เก่ียวของกับการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม CPNRF และ
การชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF 

(5) การเลิกกองทุนรวม CPNRF การชําระบัญชี และการเพิกถอนหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

CPNRF เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”): หลังจากการโอน
ทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ใหแกกองทรัสต CPNREIT เสร็จส้ินแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวม CPNRF และชําระบัญชี โดยในขั้นตอนการชําระบัญชี ผูชําระบัญชีจะแบงหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT ใหแกผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันกําหนดสิทธิในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน
กับหนวยทรัสต (ซึ่งจะไดกําหนดและประกาศตอไป) (ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปน
หนวยทรัสตจะกลายเปนผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT หลังจากไดรับการแบงหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT 
จากผูชําระบัญชี แตอาจไมไดเปนผูถือหนวยลงทุนที่ไดเขารวมประชุมเพื่ออนุมัติการแปลงสภาพและการลงทุนในทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1) โดยผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับการแบงหนวยทรัสตอาจไดรับผลกระทบจากการแปลงสภาพ โดย
รายละเอียดของผลกระทบตอกองทรัสตและผูถือหนวยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยเปนไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 

อนึ่ง อัตราการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT (Swap 
Ratio) ที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF จะไดรับ คือ 1 หนวยลงทุน ตอ 1 หนวยทรัสตทั้งนี้ ในการดําเนินการเพื่อ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว จะไมมีการรับซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF จากผูถือหนวยลงทุนที่เขาประชุมในการ
ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF คร้ังที่ 1/2560 และท่ีออกเสียงคัดคานกับการแปลงสภาพ  

บริษัทจัดการจะกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อกําหนดสิทธิในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกับ
หนวยทรัสต เพื่อใหสอดคลองกับระบบการชําระราคาและการสงมอบหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทจัดการจะ
ขอใหตลาดหลักทรัพยฯ หยุดพักการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ลวงหนา 3 วันทําการ กอนวันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนดังกลาวขางตน และตลาดหลักทรัพยฯ จะหยุดพักการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF 
ตอเนื่องไปจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพยฯ ประกาศเพิกถอนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF และรับหนวยทรัสตของ
กองทรัสต CPNREIT เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ ผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการใหหนวยทรัสตของ
กองทรัสต CPNREIT เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ นับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสต  

 ทั้งนี้ การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT เปนไปตามแผนภาพดานลางนี้ 
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แผนภาพประกอบการอธิบายการแปลงสภาพกองทุนรวม 

CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผูถือหนวยของ 
CPNRF 

ออกหนวยทรัสตเพ่ือแลกกับ
ทรัพยสินและภาระของ 

CPNRF 
CPNRF 

ทรัพยสินท่ี 
CPNRF ลงทุนอยู 

CPNREIT

โอนทรัพยสินและภาระให 
CPNREIT 

1. การออกหนวยทรัสตของ

CPNRF ชํ า ร ะ บั ญ ชี แ ล ะ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนเดิม
ด ว ย ห น ว ย ท รั ส ต ข อ ง 
CPNREIT ท่ี สั ด ส ว น  1: 1 
ดังน้ันมูลคาทางเศรษฐกิจตอ 
1 หน วยลงทุนจะไม มีการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง อ ย า ง มี

CPNRF

ทรัพยสินท่ีโอนมา
จาก CPNRF 

2. การชําระบัญชีกองทุนรวม CPNRF 

CPNREIT

ทรัพยสินที่โอนมา
จาก CPNRF 

3. โครงสรางของกองทรัสต CPNREIT เมื่อแปลงสภาพ

CPNREIT

ผูถือหนวยของ 
CPNRF

ผูถือหนวยของ 
CPNRF (1) 

(1) ผูถือหนวยเดิมของ CPNRF ที่มีช่ือปรากฏในวันกําหนดสิทธิในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของ CPNRF กับหนวยทรัสตของ CPNREIT
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 นอกจากน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกตางของ
กองทุนรวม CPNRF และกองทรัสต CPNREIT และลักษณะท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือมีการแปลงสภาพแลวในเอกสารแนบ 7

รวมทั้งคาใชจายในการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม และการชําระบัญชีในเอกสารแนบ 8 

 ในการนี้ เห็นควรใหมีการมอบอํานาจใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต เปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดรายละเอียด และ/หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเปนหรือเก่ียวเน่ืองกับแผนการแปลงสภาพ การโอน
ทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ใหแกกองทรัสต CPNREIT และการรับคาตอบแทนเปนหนวยทรัสตของกองทรัสต 
CPNREIT โดยใหสอดคลองกับมติอนุมัติของที่ประชุมผู ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม  CPNRF คร้ังที่  1/2560 ตาม
รายละเอียดที่ไดเสนอตอที่ประชุม และ/หรือเปนไปตามคําส่ังหรือคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวย
ราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(2) เจรจา จัดทํา ลงนาม สงมอบ และ/หรือแกไขสัญญาขอผูกพันและ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
แปลงสภาพ การโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ใหแกกองทรัสต CPNREIT และการรับคาตอบแทนเปน
หนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT รวมทั้งดําเนินการติดตอกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือ
องคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(3) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกลาวขางตนทุกประการเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแตงต้ัง และ/หรือถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวตาม (1) และ (2) ขางตน 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT 

บริษัทจัดการและ CPN เล็งเห็นถึงประโยชนและมีความประสงคที่จะแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต 
CPNREIT ตามรายละเอียดที่ไดกลาวมาขางตนแลว โดยบริษัทจัดการมีความเห็นวา การแปลงสภาพอยางเดียวโดยที่ไมมีการ
ลงทุนเพิ่มเติมในเวลาใกลเคียงกันหรือมีการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตนั้นไมมีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจที่จะดําเนินการ 
เพราะการดําเนินการดังกลาวจะทําใหกองทุนรวม CPNRF มีคาใชจายที่เก่ียวของกับการแปลงสภาพและชําระบัญชี อีกทั้งยัง
ทําใหกองทรัสต CPNREIT (ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF) จะมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น และผูถือ
หนวยทรัสตบางราย (ที่ไดสิทธิในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนหนวยทรัสต) จะมีภาระทางภาษีที่เพิ่มขึ้นดวย  

อยางไรก็ดี เนื่องจากแผนการแปลงสภาพในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคที่จะใหกองทรัสต CPNREIT (ที่แปลงสภาพมาจาก
กองทุนรวม CPNRF) ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ดวย ซึ่งเม่ือพิจารณาจากประมาณการตาง ๆ ที่เก่ียวของ
แลว ถากองทรัสต CPNREIT (ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF) มีการลงทุนเพิ่มเติม (ไมวาจะสามารถดําเนินการใน
ชวงเวลาเดียวกับการแปลงสภาพหรือไมก็ตาม) บริษัทจัดการเห็นสมควรใหผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF อนุมัติ
การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวจะทําใหกองทุนรวม CPNRF และผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและคาธรรมเนียมจากการแปลงสภาพ (หากการแปลงสภาพดําเนินการ
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ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560) อีกทั้งยังเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ในระยะยาว เนื่องจาก
กองทรัสต CPNREIT มีโอกาสท่ีจะเติบโตไดโดยการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต และ/หรือ เปดโอกาสท่ีจะใหนักลงทุนไดรับ
ประโยชนจากการจัดโครงสรางการลงทุนที่เหมาะสมผานการกูยืมเงินซ่ึงมีตนทุนทางการเงินที่ตํ่ากวาตนทุนของเงินทุน 
(Gearing Benefit) อันจะสงผลใหผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT มีโอกาสไดรับผลประโยชนตอบแทนเพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนในอนาคตดังกลาว ซึ่งนาจะชวยบรรเทาภาระทางภาษีบางสวนสําหรับผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT บาง
รายที่มีภาระทางภาษีแตกตางไปจากการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม CPNRF ได  

นอกจากน้ี โครงสรางและรูปแบบการบริหารจัดการของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเปนที่คุนเคยของนัก
ลงทุนตางประเทศ ซึ่งอาจทําใหกองทรัสต CPNREIT ไดรับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น อันจะชวย
สงเสริมสภาพคลองในการซื้อขายหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT ในตลาดหลักทรัพยฯ 

 อัตราการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT 

อัตราการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT (Swap Ratio) ที่
อัตรา 1 หนวยลงทุนตอ 1 หนวยทรัสต เปนอัตราท่ีเหมาะสม เนื่องจากการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับ
หนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT ในคร้ังนี้ใชมูลคาที่อางอิงจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CPNRF ที่ไดรับการ
ยืนยันจากผูดูแลผลประโยชนคร้ังลาสุดกอนการโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ใหกับกองทรัสต CPNREIT 
เพื่อแลกกับหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT ซึ่งอัตราดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหนวยลงทุนเดิม 
(Control Dilution Effect) แตอยางใด 

ในการนี้ บริษัทจัดการไดแตงต้ัง บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการแปลงสภาพดังกลาว โดยใหระบุถึงความสมเหตุสมผลของการแปลง
สภาพและอัตราสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT รวมถึงผลกระทบท่ีผู
ถือหนวยลงทุนอาจไดรับจากการลงมติ รวมทั้งขอดีและขอเสียของการแปลงสภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติที่
เก่ียวของ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 9 ทั้งนี้ ผูถือหนวย
ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดและขอมูลใหครบถวนกอนการตัดสินใจ 

นอกจากน้ี เม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนแลว ผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการขอความเห็นชอบตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT และแจงการแกไขโครงการจัดการ
กองทุนรวมในประเด็นที่เก่ียวของกับการแปลงสภาพตอไป 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ไดแตงต้ังบริษัทอีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด ใหเปนที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการแปลงสภาพ รวมทั้งใหความเห็นและ
วิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF กับหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการลงมติในวาระน้ี โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 9 
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คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุม ทั้งนี้ ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดมีสวนไดเสียในวาระน้ี 

เงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ 

 หากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนไมอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะไมเสนอวาระอื่นๆ ที่เหลือเพื่อพิจารณา
อนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอวาระอื่นๆ ที่
เก่ียวของตามลําดับตอไป โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต จะเขาทํารายการตาง ๆ ใน
วาระนี้ตอเม่ือที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติตามเร่ืองที่เสนอตอที่ประชุมในวาระอื่น ๆ ทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 5 (ทั้งนี้ 
โปรดศึกษาเงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการของวาระท่ี 5 เพิ่มเติม 

 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหบุคคลอ่ืนที่มิใชบริษัทจัดการเขาเปนผูจัดการกองทรัสต 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแตงต้ังใหบริษัทซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด เขาเปนผูจัดการกองทรัสตของกองทรัสต CPNREIT แทนบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ซึ่งปจจุบันเปนบริษัทจัดการของกองทุนรวม CPNRFโดยขอมูลเก่ียวกับผูจัดการกองทรัสต
เปนไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 10 

ในการนี้ เห็นควรใหมีการมอบอํานาจใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต เปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดรายละเอียด และ/หรือดําเนินการใดๆ อันจําเปนหรือเก่ียวเน่ืองกับการแตงต้ังใหบริษัท ซีพีเอ็น รีท 
แมเนจเมนท จํากัด เขาเปนผูจัดการกองทรัสตของกองทรัสต CPNREIT โดยใหสอดคลองกับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม CPNRF คร้ังที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่ไดเสนอตอที่ประชุม และ/หรือเปนไปตามคําส่ังหรือคําแนะนํา
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(2) เจรจา จัดทํา ลงนาม สงมอบ และ/หรือแกไขสัญญาขอผูกพันและ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
แตงต้ังใหบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด เขาเปนผูจัดการกองทรัสตของกองทรัสต CPNREIT รวมทั้งดําเนินการติดตอ
กับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(3) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกลาวขางตนทุกประการเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแตงต้ัง และ/หรือถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวตาม (1) และ (2) ขางตน 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด อยูระหวางการย่ืนคําขอความเห็นชอบเปนผูจัดการกองทรัสตตอสํานักงาน 
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ก.ล.ต. ซึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตใหเปนผูจัดการกองทรัสตกอนการกอต้ังกองทรัสต CPNREIT โดยผูจัดการกองทรัสตเปน
บริษัทยอยของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด(มหาชน) ซึ่งเปนกลุมบริษัทที่เปนผูนําและมีประสบการณในการบริหารจัดการ
ลงทุน และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาและอาคารสํานักงานใหเชาเปนอยางดี รวมถึงมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการลงทุนในทรัพยสินประเภทโรงแรม บริษัทจัดการจึงเห็นวาบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด 
มีความเหมาะสมในการเปนผูจัดการกองทรัสต ดังนั้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรใหผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง
ผูจัดการกองทรัสตเพื่อใหการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT สามารถดําเนินการไดอยางราบร่ืน 
เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและตามมติที่ประชุมของผูถือหนวยลงทุน โดยรายละเอียดของผูจัดการกองทรัสตจะเปนไป
ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 10 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนของผู
ถือหนวยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (โดยไมนับสวนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ) ทั้งนี้ รายช่ือผูถือ
หนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ปรากฏตามใบแทรกของ
หนังสือเชิญประชุมนี้ 

เงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ 

 หากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนไมอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะถือวามติที่ไดรับการอนุมัติในวาระท่ี 1 
เปนอันยกเลิก และจะไมเสนอวาระอื่นๆ ที่เหลือเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนอนุมัติเร่ืองที่เสนอ
ในวาระน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอวาระอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตามลําดับตอไป โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต 
และ/หรือผูจัดการกองทรัสต จะเขาทํารายการตาง ๆ ในวาระนี้ตอเม่ือที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติตามเร่ืองที่เสนอตอที่
ประชุมในวาระอื่น ๆ ทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 5 (ทั้งนี้ โปรดศึกษาเงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการของวาระท่ี 5 
เพิ่มเติม) 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหบุคคลอ่ืนที่มิใชผูดูแลผลประโยชนเขาเปนทรัสตีของกองทรัสตCPNREIT 

สืบเนื่องจากวาระท่ี 1 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เขาเปนทรัสตีของกองทรัสต 
CPNREIT แทนธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งปจจุบันเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม CPNRF โดยขอมูล
เก่ียวกับทรัสตีเปนไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 11 

 ในการนี้ เห็นควรใหมีการมอบอํานาจใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต เปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดรายละเอียด และ/หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการแตงต้ังใหบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เขาเปนทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT โดยใหสอดคลองกับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือ
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หนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF คร้ังที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่ไดเสนอตอที่ประชุม และ/หรือเปนไปตามคําส่ังหรือ
คําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(2) เจรจา จัดทํา ลงนาม สงมอบ และ/หรือแกไขสัญญาขอผูกพันและ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
แตงต้ังใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เขาเปนทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT รวมทั้งดําเนินการติดตอ
กับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(3) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกลาวขางตนทุกประการเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแตงต้ัง และ/หรือถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวตาม (1) และ (2) ขางตน 
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเปนทรัสตีของทรัสตเพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลวเม่ือวันที่ 18 กันยายน 2556 และเปนผูที่มีประสบการณในการเปนทรัสตี โดย
ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ปฏิบัติหนาที่ทรัสตีของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
จํานวน 5 กองทรัสตโดยมีจํานวน 1 กองทรัสตที่ไดแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในป 2559 รวมถึงเปน
ผูจัดการกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยหลายประเภท ไดแก ศูนยการคา โรงแรม สํานักงาน โรงงานและคลังสินคาใหเชา เปน
ตน จํานวน 9 กองทุนรวม (ซึ่งรวมถึงกองทุนรวม CPNRF) 

 อยางไรก็ตาม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เปนผูมีสวนไดเสียในการขอมติอนุมัติในวาระที่ได
เสนอขางตน จึงขอสงวนสิทธิที่จะไมแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้   

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งนี้ รายช่ือผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ ณ วัน
ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ปรากฏตามใบแทรกของหนังสือเชิญประชุมนี้ 

เงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ 

 หากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนไมอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะถือวามติที่ไดรับการอนุมัติในวาระกอน
หนาทั้งหมดเปนอันยกเลิก และจะไมเสนอวาระอื่น ๆ ที่เหลือเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนอนุมัติ
เร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวของตามลําดับตอไป โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู
กอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต จะเขาทํารายการตาง ๆ ในวาระน้ีตอเม่ือที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติตาม
เร่ืองที่เสนอตอที่ประชุมในวาระอ่ืน ๆ ทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 5 (ทั้งนี้ โปรดศึกษาเงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ
ของวาระท่ี 5 เพิ่มเติม) 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลงทุนของกองทรัสต CPNREIT ในทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 โดยการ
กูยืมเงิน 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRFมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การลงทุนของกองทรัสต CPNREIT ในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 โดยภายใตแผนการแปลงสภาพของกองทุนรวม 
CPNRF ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหกองทรัสต CPNREIT ลงทุนในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1โดยการกูยืมเงิน
ซึ่งคาดวาจะดําเนินการพรอมกันหรือในระยะเวลาใกลเคียงกันกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRFซึ่งจะไมเกิน 1 ปนับจาก
วันที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติอนุมัติการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 โดยบริษัท
จัดการคาดวาการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREITจะแลวเสร็จภายในป 2560 เพื่อใหกองทุนรวม 
CPNRF และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีและคาธรรมเนียมจากการแปลงสภาพ 
ทั้งนี้ โครงสรางการลงทุนของกองทรัสต CPNREIT ภายหลังจากการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 เปนไปตาม
แผนภาพนี้ 

 

แผนภาพโครงสรางการลงทุนของกองทรัสต CPNREIT ภายหลังจากการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ดี การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ของกองทรัสต CPNREIT จะขึ้นอยูกับเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1) การอนุมัติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF
และการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(2) การไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF จากสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

(3) ความสําเร็จในการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF โดยการกอสิทธิในทางทรัพยสินแกทรัสตี และเม่ือไดมี
การลงนามในสัญญากอต้ังทรัสตแลว  

ผูถือหนวยของ 
CPNREIT(1) 

CPNREIT

ทรัพยสินที ่
โอนมาจาก CPNRF 

ทรัพยสินที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

1

(1)ผูถือหนวยเดิมของ CPNRF ที่มีช่ือปรากฏในวันกําหนดสิทธิในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของ CPNRF กับหนวยทรัสตของ CPNREIT
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(4) ความสําเร็จในการเขาทําและการปฏิบัติตามสัญญาที่เก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
คร้ังที่ 1 

(5) การไดรับเงินทุนที่เพียงพอจากการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในการลงทุนขางตนนี้อาจสงผลกระทบตอประมาณการอัตราจายประโยชนตอบแทนตอหนวย (Cash 
Distribution Per Unit หรือ DPU) ที่คาดวาผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT จะไดรับหลังจากที่กองทรัสต CPNREIT 
ไดเขาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 เทากับ 1.6750 บาทตอหนวย สําหรับชวงเวลาประมาณการ หรือคิดเปน
การเพิ่มขึ้น 0.3031 บาทตอหนวย เม่ือเทียบกับประมาณการเงินปนสวนแบงกําไรตอหนวย (Cash DistributionPer Unit หรือ 
DPU) ของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่คาดวาจะไดรับหากกองทุนรวม CPNRF ไมไดทําการแปลงสภาพและ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1ตามขอมูลจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายได
จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับชวงเวลาประมาณการต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและการวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของประมาณการประโยชนตอบแทนตอ
หนวย (Sensitivity Analysis) ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 12 

รายละเอียดทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 (โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา1) 

ชื่อโครงการ โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

สถานที่ต้ัง เลขที่ 333/99 และเลขที่ 333/101 หมู 9 ถนนพัทยาสาย 1 ตําบลหนองปรือ อําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี  

เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)  

ลักษณะความสัมพันธของเจาของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่  1 กับผูกอต้ังทรัสต
หรือผูจัดการกองทรัสต 

เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 และผูกอต้ังทรัสต หรือ
ผูจัดการกองทรัสต เปนบริษัทยอยของ CPN โดย CPN ถือหุนในเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1รอยละ 99.99 และถือหุนในผูกอต้ังทรัสต หรือ
ผูจัดการกองทรัสต รอยละ 99.99 ตามลําดับ 

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
กองทรัสตCPNREIT ในทรัพยสินที่

กองทรัสต CPNREIT จะลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ดังตอไปนี้ 

 

                                                           
1ขอปฏิเสธความรับผิดของฮิลตัน: Hilton Worldwide Manage Limited  และHilton International Manage LLC รวมทั้งบริษัทแม บริษัทยอย และบริษัทในเครือ (รวมเรียกวา 
“ฮิลตัน”) มิไดใหคํารับรองหรือคํารับประกันไมวาโดยตรงหรือโดยปริยายในความถูกตอง ความเปนปจจุบัน ความเชื่อถือได หรือความสมบูรณของขอมูลในเอกสารนี้ และจะไม
รับผิดชอบไมวาดวยประการใด ๆ ในขอเรียกรอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ ฮิลตันมิไดใหถอยคําตามที่ปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้ หรือถอยคําที่เอกสารฉบับนี้ใชในการอางอิง ฮิลตันมิไดมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ไมวาสวนหนึ่งสวนใด และฮิลตันมิไดอนุญาตหรือจัดใหมีการ
จัดทําเอกสารฉบับนี้ และพึงปฏิเสธความรับผิดและไมรับผิดตอความในสวนใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ทั้งสิ้น 
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จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  

(1)  สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  ซึ่งไดแก  อาคารและส่ิงปลูกสรางบางสวนใน
ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช  ประกอบดวย  อาคารศูนยการคา 
(บางสวน) และพื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร (บางสวน) ซึ่งคิดเปนพื้นที่ที่จะ
ลงทุนประมาณ 70,095 ตารางเมตร  

 อนึ่ง ทรัพยสินที่เชานี้ไมรวม (1) พื้นที่ในสวนที่ซีพีเอ็นพัทยาไดใหเชาแกผูเชาพื้นที่
ที่ไดมีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คา
เซง) และพื้นที่ที่อยูในระหวางการปรับปรุงหรือมีแผนที่จะปรับปรุงในศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ (2) พื้นที่จอดรถยนตในสวนที่เปนไปตามสิทธิของ
ซีพีเอ็นพัทยา 

(2)  สิทธิการเชาในงานระบบ ซึ่งไดแก ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพท ลิฟท บันไดเล่ือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดน้ํา
เสีย และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งติดต้ังและใชงานอยูในอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางในศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับ
หรือเก่ียวเนื่องกับงานระบบดังกลาว 

(3) กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย ซึ่งไดแก อุปกรณตกแตง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ทั้งที่ติด
ตรึงตราและไมติดตรึงตราถาวร รวมท้ังอุปกรณอื่นใดที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
ประดับตกแตงหรืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการอาคารและส่ิงปลูกสราง
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งต้ัง และ/หรือติดตรึงตราอยูบริเวณ
ภายนอกหรือภายในพื้นที่ของอาคารและส่ิงปลูกสรางในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช หรือบนพ้ืนผิวของตัวอาคารและส่ิงปลูกสรางในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวัล พัทยา บีช และ/หรือบริเวณภายในพ้ืนที่เชาของผูเชาพื้นท่ีในอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งซีพี เอ็นพัทยาเปนผู มี
กรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินดังกลาว (แลวแต
กรณี) แตทั้งนี้ไมใชทรัพยสินที่มีลักษณะเปนสวนควบของอาคารและสิ่งปลูกสราง
ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 

โรงแรมฮิลตัน พัทยา 

(1)  สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดแก อาคารและส่ิงปลูกสรางบางสวนในโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา ประกอบดวย อาคารโรงแรม(ทั้งหมด)และพ้ืนที่จอดรถยนตภายใน
อาคาร (บางสวน)ซึ่งคิดเปนพื้นที่ที่จะลงทุนประมาณ 49,686 ตารางเมตร 

(2)  สิทธิการเชาในงานระบบ ซึ่งไดแก ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
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โทรศัพท ลิฟท บันไดเล่ือน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดน้ํา
เสีย และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งติดต้ังและใชงานอยูในอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมท้ังสิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับงาน
ระบบดังกลาว  

(3) กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย ซึ่งไดแก อุปกรณตกแตง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ทั้งที่ติด
ตรึงตราและไมติดตรึงตราถาวร รวมท้ังอุปกรณอื่นใดที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการ
ประดับตกแตงหรืออํานวยความสะดวกใหกับผูพักอาศัยและผูใชบริการอาคารและ
ส่ิงปลูกสรางในโรงแรมฮิลตัน พทัยา ซึ่งต้ัง และ/หรือติดตรึงตราอยูบริเวณภายนอก
หรือภายในพ้ืนที่ของอาคารและส่ิงปลูกสรางในโรงแรมฮิลตัน พัทยา หรือบนพ้ืนผิว
ของตัวอาคารและส่ิงปลูกสรางในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งซีพีเอ็นพัทยาเปนผูมี
กรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินดังกลาว แตทั้งนี้
ไมใชทรัพยสินที่มีลักษณะเปนสวนควบของอาคารและส่ิงปลูกสรางในโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา 

ระยะเวลาการลงทุนในสิทธิการเชา ประมาณ 20 ป โดยสิทธิการเชาจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2580 

ทั้งนี้ ซีพีเอ็นพัทยาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชและโรงแรม
ฮิลตัน พัทยา และยังเปนผูทรงสิทธิการเชาและ/หรือเชาชวงที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารและส่ิงปลูกสรางในโครงการเซ็นทรัลเฟส
ติวัล พัทยา บีชและโรงแรมฮิลตัน พัทยาดังกลาว อยางไรก็ดี แมกองทรัสต CPNREIT จะไมไดลงทุนในที่ดินดังกลาวขางตน และ
พื้นที่ในศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชบางสวน แตภายใตสัญญาท่ีกองทรัสต CPNREIT จะเขาทํากับซีพีเอ็นพัทยา ซีพี
เอ็นพัทยาจะใหสิทธิแกกองทรัสต CPNREIT ในการใชประโยชนในพื้นที่ที่กองทรัสต CPNREIT ไมไดเขาลงทุนแตเก่ียวของกับ
ทรัพยสินที่เชาได อาทิ พื้นที่สวนกลาง ที่จอดรถ และถนนรอบอสังหาริมทรัพยและทางเขาออกของศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยาโดยไมมีคาตอบแทน โดยถือประโยชนของการดําเนินกิจการโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เปนสําคัญทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1เปนไปตามท่ี
ปรากฏในเอกสารแนบ13 นอกจากนี้ CPN ตกลงใหสิทธิแกกองทรัสต CPNREIT สามารถใชชื่อ และ/หรือเคร่ืองหมายการคา 
และ/หรือเคร่ืองหมายบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชโดยไมมีคาตอบแทน และซีพีเอ็นพัทยาตกลงให
สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทรัสต CPNREIT สําหรับพื้นที่ที่กองทรัสต CPNREIT ไมไดลงทุนใน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 

ในการนี้ ผูกอต้ังทรัสตไดจัดใหมีบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินจํานวน 2 ราย คือ บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัล
แทนท จํากัด และ บริษัท ควอลิต้ี แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ใหทําการประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยรายละเอียดของการประเมินมูลคาทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 เปนไป
ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 14 ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
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บริษัทประเมิน 
มูลคาประเมินโดยวิธีรายได 

(Income Approach) 
วันที่ประเมิน 

บริษัท ซิมส 
พร็อพเพอรต้ี 

คอนซัลแทนท จํากัด 

7,137,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช) และ 
3,286,000,000 บาท (สําหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา) 

1 กรกฎาคม 2560 

บริษัท ควอลิต้ี 
แอพไพรซัล จํากัด 

7,207,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช) และ 
3,403,000,000 บาท (สําหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา) 

1 กรกฎาคม 2560 

การลงทุนในทรัพย สินที่ จะลงทุนเพิ่ ม เติมค ร้ังที่  1 ของกองทรัสต  CPNREIT จะมี มูลคารวมทั้ ง ส้ินไม เกิน 
12,570,000,000 บาท ทั้งนี้มูลคาการลงทุนสุดทายสุทธิหลังหักคาใชจายที่เก่ียวของที่กองทรัสต CPNREIT จะลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1นี้จะมีจํานวนเทากับ 11,908,000,000 บาท ซึ่งเปนมูลคาที่สูงกวาราคาประเมินตํ่าสุดของ
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1ที่ประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินประมาณรอยละ 14.25 โดยท่ีคาใชจายที่
เก่ียวของ ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม คาธรรมเนียมการจดทะเบียน และอากรแสตมป รวมตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น
ใดที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1ซึ่งกองทรัสต CPNREIT เปนผูรับผิดชอบ อนึ่ง มูลคาที่
กองทรัสต CPNREIT จะลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1นี้เปนมูลคาที่เหมาะสม ทั้งในดานผลตอบแทนและความ
เส่ียงจากการลงทุนซึ่งพิจารณาจากหลายปจจัย อาทิศักยภาพในเชิงพาณิชยของทรัพยสิน สภาพและการใชประโยชนทรัพยสิน
จํานวนเงินกูยืมของกองทรัสต CPNREIT เปนตนทั้งนี้ แหลงเงินทุนที่กองทรัสต CPNREIT จะใชในการลงทุนในทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 จะมาจากการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย และ/หรือสถาบันการเงิน อนึ่ง ในการเขาลงทุนในทรัพยสินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 นี้ กองทรัสต CPNREIT จะลงทุนในทรัพยสินทั้งที่เปนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและกรรมสิทธิ์ใน
สังหาริมทรัพยจากซีพีเอ็นพัทยา และเน่ืองดวยทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ในสวนโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
กองทรัสต CPNREIT จะแตงต้ัง CPN เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย และในสวนโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งเปนทรัพยสินประเภท
โรงแรม กองทรัสต CPNREIT จะใหเชาชวงอสังหาริมทรัพยและใหเชาสังหาริมทรัพยแกบริษัทยอยของ CPN ที่จะมีการจัดต้ัง
ขึ้นในอนาคตดังนั้น การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1และการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวขางตน 
จึงเปนการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต ซึ่งมีมูลคาเกินกวารอยละ 3 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CPNRF ตามงบการเงินฉบับสอบทาน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม CPNRF ดังกลาวมีมูลคาประมาณ 29,521 ลานบาท) ดังนั้นกองทรัสต CPNREIT จําเปนที่จะตองไดรับมติของ
ผูถือหนวยทรัสต ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เร่ือง ขอกําหนดเก่ียวกับรายการและขอความในสัญญา
กอต้ังทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“ประกาศที่ สร. 26/2555”) โดยสารสนเทศการไดมาซ่ึงทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ของกองทรัสต CPNREIT (ซึ่งจะเกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรวม) และการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ของกองทรัสต CPNREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตเปนไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 15 

 ในการนี้ เห็นควรใหมีการมอบอํานาจใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต เปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดรายละเอียดทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 และ/หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเปนหรือเก่ียวเนื่อง
กับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 โดยใหสอดคลองกับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวม CPNRF คร้ังที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่ไดเสนอตอที่ประชุม และ/หรือเปนไปตามคําส่ังหรือคําแนะนําของสํานักงาน 
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ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(2) เจรจา จัดทํา ลงนาม สงมอบ และ/หรือแกไขสัญญาขอผูกพันและ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 รวมท้ังดําเนินการติดตอกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการ
หรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(3) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกลาวขางตนทุกประการเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแตงต้ัง และ/หรือถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวตาม (1) และ (2) ขางตน 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการ และ CPN ไดเล็งเห็นถึงประโยชนอันอาจจะเกิดขึ้นตอกองทรัสต CPNREIT จึงมีความประสงคที่จะ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 และใหเชาชวงทรัพยสินประเภทโรงแรม(โรงแรมฮิลตัน พัทยา) แกผูเชาชวง
ทรัพยสินจากกองทรัสต CPNREIT บริษัทจัดการจึงเห็นวาการดําเนินการดังกลาวมีความเหมาะสมเนื่องจากการเขาลงทุนใน
ทรัพยสินเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ในคร้ังนี้ เปนการลงทุนในทรัพยสินที่มีทําเลท่ีต้ังดีและมีผลการดําเนินงานท่ีดี อีกทั้งการจัดหา
ผลประโยชนจากการลงทุนเพิ่มเติมในอาคารศูนยการคา (บางสวน) และจากการใหเชาชวงทรัพยสินดังกลาว เปนการชวย
กระจายแหลงที่มาของรายได และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของกองทรัสต CPNREIT อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสที่จะให
นักลงทุนไดรับประโยชนจากการจัดโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมผานการกูยืมเงินซ่ึงมีตนทุนทางการเงินที่ตํ่ากวาตนทุนของ
เงินทุน (Gearing Benefit) ซึ่งจะทําใหผูถือหนวยลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวท่ีจะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต แตอยางไรก็ดี การลงทุนในทรัพยสินประเภทโรงแรมอาจมีความเส่ียงจากจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลงเน่ืองจากฤดูกาล
ทองเที่ยวและสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการประกอบกิจการโรงแรมของผูเชาชวงทรัพยสินจาก
กองทรัสต อีกทั้งความเส่ียงจากการท่ีผูเชาชวงทรัพยสินจากกองทรัสตอาจไมสามารถชําระคาเชาชวงทรัพยสินใหแกกองทรัสต
ได นอกจากนี้ ยังอาจจะมีความเส่ียงจากการกูยืมเงินที่นํามาใชในการลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังนี้อาทิ ความเส่ียงในการ 
Refinance  

 อนึ่ง อัตราดอกเบี้ยที่กองทรัสต CPNREIT จะตองชําระในการกูยืมเงินคร้ังนี้คาดวาจะอยูในเกณฑที่ใกลเคียงกับอัตรา
การกูยืมเงินของลูกคาช้ันดีที่ธนาคารพาณิชยในประเทศสวนใหญเสนอใหกับลูกคาของตนในอุตสาหกรรมท่ีใกลเคียงกัน และ
อยูภายใตเงื่อนไขที่ใกลเคียงกัน (เชน ในเร่ืองที่เก่ียวกับสิทธิและหนาที่ระหวางเจาหนี้และผูถือหุน /ผูถือหนวยทรัสต) อยางไรก็
ตามการกูยืมเงินดังกลาวจะตองคํานึงถึงการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองทางการเงินของกองทรัสต CPNREIT ซึ่ง
กองทรัสตไดนํามารวมพิจารณาแลว กองทรัสต CPNREIT จะมีอัตราการกูยืมประมาณรอยละ34ของมูลคาทรัพยสินรวมของ
กองทรัสต CPNREIT (ณ ส้ินวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาเพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม  CPNRF และเขาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่  1รวมถึงเงินกู ยืมสําหรับโครงการปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) และถึงแมวาภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ระยะเวลาสิทธิการเชา
คงเหลือเฉล่ียของกองทรัสต CPNREIT จะลดลงจากประมาณ 35 ป คงเหลือประมาณ 31 ป (ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักดวยราคา
ประเมินของทรัพยสินที่จะรับโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และมูลคาทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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คร้ังที่ 1) แตการลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ในคร้ังนี้จะชวยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของกระแสรายไดของ
กองทรัสต CPNREIT ในกรณีที่สิทธิการเชา/เชาชวงของทรัพยสินบางแหงส้ินสุดลง 

 ในการนี้ บริษัทจัดการไดแตงต้ัง บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกลาว โดยใหระบุถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงผลกระทบท่ีผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจากการลงมติ รวมทั้งขอดีและขอเสียของการทํา
รายการ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติที่เก่ียวของ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนไปตามรายละเอียด
ปรากฏในเอกสารแนบ 9 ทั้งนี้ผูถือหนวยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดและขอมูลที่ไดนําเสนอใหครบถวนกอนการตัดสินใจ 

 ดังนั้น บริษัทจัดการเห็นวาผูถือหนวยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนของกองทรัสต CPNREIT ในทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 โดยการกูยืมเงิน ตามที่เสนอทุกประการ  

 อนึ่ง เม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนแลว ผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการขอความเห็นชอบตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในคร้ังที่ 1 ของกองทรัสต CPNREIT ตอไป 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ไดแตงต้ังบริษัทอีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด ใหเปนที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
รวมท้ังใหความเห็นและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของ เนื่องจากเปนการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผูจัดการกองทรัสตเพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติในวาระนี้ โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนไปตามท่ี
ปรากฏในเอกสารแนบ 9 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (โดยไมนับสวนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ) 
ทั้งนี้ รายช่ือผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ปรากฏ
ตามใบแทรกของหนังสือเชิญประชุมนี้ 

เงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ 

หากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนไมอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะถือวามติที่ไดรับการอนุมัติในวาระกอน
หนาทั้งหมดเปนอันยกเลิก และจะไมเสนอวาระอื่น ๆ ที่เหลือเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนอนุมัติ
เร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวของตามลําดับตอไป โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู
กอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต จะเขาทํารายการตาง ๆ ในวาระน้ีตอเม่ือที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติตาม
เร่ืองที่เสนอตอที่ประชุมในวาระอ่ืน ๆ ทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 5 (ทั้งนี้ โปรดศึกษาเงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ
ของวาระท่ี 5 เพิ่มเติม) 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินและการเขาทําธุรกรรมที่เปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต 
CPNREIT 

เนื่องจากแหลงเงินทุนที่กองทรัสต CPNREIT จะใชในการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 จะมาจากการ
กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย และ/หรือสถาบันการเงินโดยอาจรวมถึงการกูยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญของทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF จึงมีมติให
เสนอตอที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินและการเขาทําธุรกรรมท่ีเปนการขัดแยงกับประโยชนของ
กองทรัสตซึ่งตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 27/2557 เร่ือง หลักเกณฑที่เก่ียวของกับการกระทําที่เปนการขัดแยงกับ
ประโยชนของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กําหนดใหกองทรัสต CPNREIT ตองเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตอผูถือ
หนวยทรัสตกอนเขาทําธุรกรรมดังกลาว  

อนึ่ง จํานวนเงินกูยืมทั้งหมดจะมีอัตราประมาณรอยละ 34 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต CPNREIT (ณ ส้ิน
วันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาเพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเขา
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1รวมถึงเงินกูยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3) ทั้งนี้ ขอกําหนดและเง่ือนไขของการกูยืมเงินดังกลาวจะเปนไปตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงินระหวางกองทรัสต 
CPNREIT และผูใหกู โดยในกรณีที่การกูยืมเงินดังกลาวหากไดรับจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จะมีเงื่อนไข
เบื้องตนดังตอไปนี้ 

 เงื่อนไขเบ้ืองตน

ประเภทสินเช่ือ เงินกูยืม 
วัตถุประสงค สินเช่ือเพื่อการไดมาซ่ึงทรัพยสิน เพื่อการปรับปรุงหรือซอมแซมอสังหาริมทรัพยของ

กองทรัสต CPNREIT และเพื่อนําไปชําระภาระผูกพันของเงินกูยืมฉบับเดิม (Refinance) 
วงเงินกูรวมทั้งหมด ไมเกิน 16,150 ลานบาท ทั้งนี้ สูงสุดไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินของกองทรัสต 

CPNREIT (ณ ส้ินวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาเพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะรับ
โอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และเขาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 รวมถึงเงินกูยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) 

อายุสัญญาเงินกู ไมเกิน 2 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบี้ยคงท่ี และ/หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 3.50 ตอป  
หลักประกัน อาจมีหรือไมมีหลักประกัน 

อยางไรก็ดี ในการกูยืมเงินของกองทรัสต CPNREIT ผูกอต้ังทรัสตจะพิจารณาใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินและกระแสเงินสดของกองทรัสต CPNREIT และสภาวะตลาดเงินตลาดทุน 

 ในการนี้ เห็นควรใหมีการมอบอํานาจใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต เปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดรายละเอียดการกูยืมเงินและ/หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการกูยืมเงินโดยให
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สอดคลองกับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF คร้ังที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่ไดเสนอตอที่
ประชุม และ/หรือเปนไปตามคําส่ังหรือคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือ
บุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

 (2) เจรจา จัดทํา ลงนาม สงมอบ และ/หรือแกไขสัญญาขอผูกพันและ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการกูยืม
เงินรวมทั้งดําเนินการติดตอกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการ
ดังกลาว เปนตน 

(3) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกลาวขางตนทุกประการเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแตงต้ัง และ/หรือถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวตาม (1) และ (2) ขางตน 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

การกูยืมเงินที่เสนอใหผูถือหนวยลงทุนลงมติในคร้ังนี้ประมาณรอยละ 34 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 
CPNREIT (ณ ส้ินวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาเพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF และเขาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 รวมถึงเงนิกูยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย โครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) กลาวคือจะไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต CPNREIT ตามที่ประกาศท่ี 
ทจ. 49/2555 ไดกําหนดไว โดยนับรวมจํานวนเงินกูทั้งหมดของกองทรัสต CPNREIT ที่มีอยู ณ วันเบิกเงินกูยืมคร้ังนี้  

ทั้งนี้ กองทรัสต CPNREIT อาจมีความเส่ียงทางการเงินหากมีการชําระคืนเงินกูยืมโดยการ Refinance โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเม่ือกระแสเงินสดของกองทรัสต CPNREIT ลดลงเน่ืองจากการส้ินสุดของสิทธิการเชาในทรัพยสินที่ลงทุนบางโครงการ 
(ป 2567 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลาป 2568 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ป 2587 สําหรับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรตและป 2638 สําหรับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) รวมทั้งความเส่ียงที่อาจ
มีตนทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และอาจมีผลกระทบตอการจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสต รวมถึงอาจมีความจําเปน
ที่กองทรัสต CPNREIT จะตองเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพิ่มเติมเพื่อชําระคืนเงินกูยืม 

 คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF จึงเห็นวาธุรกรรมการกูยืมเงินดังกลาวซ่ึงเปนรายการกับบุคคลที่
เก่ียวของกันกับทรัสตีที่อาจเปนการขัดแยงกับผลประโยชนของกองทรัสต CPNREIT มิไดเปนการขัดตอสัญญากอต้ังทรัสตของ
กองทรัสต CPNREIT และกฎหมายท่ีเก่ียวของ อีกทั้งขอเสนอท่ีกองทรัสต CPNREIT ไดรับจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ในคร้ังนี้เทียบเคียงไดกับเงื่อนไขท่ีเสนอตอลูกคาช้ันดีที่มีลักษณะใกลเคียงกัน อาทิ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกูยืม 
และหลักประกัน (ถามี) 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยจะตองไมมีเสียงคัดคานเกินกวา 1 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ รายช่ือผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ปรากฏ
ตามใบแทรกของหนังสือเชิญประชุมนี้ 
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เงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ 

 หากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนไมอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระน้ีหรือมีเสียงเสียงคัดคานเกินกวา 1 ใน 4 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมดําเนินการเขาทําธุรกรรมท่ีเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต 
CPNREIT โดยการกูยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) อยางไรก็ดี บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดหาแหลงเงินทุน
เพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 โดยการกูยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารพาณิชยอื่นตอไป ทั้งนี้ มติ
ที่ไดรับการอนุมัติในวาระกอนหนาทั้งหมดมีผลเปนไปปกติ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
ตามลําดับตอไป อนึ่ง บริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต จะเขาทํารายการตาง ๆ ในวาระนี้
ตอเม่ือที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติตามเร่ืองที่เสนอตอที่ประชุมในวาระอ่ืน ๆ ทุกวาระ 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยและการเขาทําธุรกรรมระหวางกองทรัสต 
CPNREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแตงต้ัง CPN เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต CPNREIT ซึ่งปจจุบัน CPN ทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวม CPNRF โดยสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยฉบับใหมระหวางกองทรัสต CPNREIT และ CPN จะมี
เงื่อนไขและขอกําหนดที่สําคัญทั้งหมดเหมือนกับสัญญาที่ไดทํากับกองทุนรวม CPNRF ยกเวนฐานการคํานวณคาธรรมเนียม
บริหารอสังหาริมทรัพยทั้งนี้ ในระหวางที่กองทรัสต CPNREIT ยังไมไดลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังที่ 1 กองทรัสต 
CPNREIT จะเขาทําสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยฉบับใหมกับ CPN โดยเงื่อนไขและขอกําหนดจะเปนไปตามท่ี
กองทุนรวม CPNRF ไดตกลงไวเดิม อนึ่ง ฐานของคาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพยที่เสนอใหมนี้จะคํานวณโดยใชมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (Investment Properties) (ไมรวมมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม) จาก
รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต CPNREIT ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT ในแตละเดือน ซึ่งคํานวณ ณ 
วันสุดทายของเดือน แทนคาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพยที่คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CPNRF ซึ่ง
การแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวจะสะทอนถึงมูลคาทรัพยสินหลักของกองทรัสต CPNREIT ที่ไดบริหารจัดการโดยผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย และจะทําใหคาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพยที่เสนอใหมนี้มีความสมเหตุสมผลและเปนธรรมแกคูสัญญา
ท้ังสองฝาย ทั้งนี้ การแกไขเปล่ียนแปลงจะเปนดังนี้ 

การคํานวณคาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 
ของกองทุนรวม CPNRF  

การคํานวณคาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 
ของกองทรัสต CPNREIT 

คิดในอัตราไมเกินรอยละ 0.30 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
ซึ่งคํานวณ ณ วันสุดทายของเดือน 

คิดในอัตราไมเกินรอยละ 0.28 ตอปของมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (Investment Properties) 

จากรายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทรัสต CPNREIT ที่
รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT ในแตละเดือน ซึ่ง

คํานวณ ณ วันสุดทายของเดือน ทั้งนี้ ไมรวมมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม 
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อนึ่ง การดําเนินการในขอนี้เปนการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต ซึ่งมี
มูลคาเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CPNRF ตามงบการเงินฉบับสอบทาน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2560 (ซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CPNRF ดังกลาวมีมูลคาประมาณ 29,521 ลานบาท) ดังนั้น กองทรัสต 
CPNREIT จําเปนที่จะตองไดรับมติของผูถือหนวยทรัสต ตามประกาศท่ี สร. 26/2555 โดยสารสนเทศการไดมาซ่ึงทรัพยสินและ
การทํารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต CPNREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสตเปนไปตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 15 

 ในการนี้ เห็นควรใหมีการมอบอํานาจใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต เปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดรายละเอียดการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ/หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเปนหรือเก่ียวเนื่อง
กับการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยใหสอดคลองกับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF 
คร้ังที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่ไดเสนอตอที่ประชุม และ/หรือเปนไปตามคําส่ังหรือคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

 (2) เจรจา จัดทํา ลงนาม สงมอบ และ/หรือแกไขสัญญา ขอผูกพัน และ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย รวมทั้งดําเนินการติดตอกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของ
รัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(3) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกลาวขางตนทุกประการเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแตงต้ัง และ/หรือถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวตาม (1) และ (2) ขางตน 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นวาการแตงต้ัง CPN ใหยังคงทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต CPNREIT ตอไป
นั้น มีความเหมาะสมเน่ืองจากเดิม CPN เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม CPNRF อยูแลว และสําหรับทรัพยสินที่
กองทรัสต CPNREIT ไดรับโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF รวมถึงทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 CPN มีความรูใน
ทรัพยสินและผู เชาตาง ๆ รวมถึงสภาวะการแขงขันในแตละพื้นที่ เปนอยางดี  โดยผลการดําเนินงานที่มา ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยรายนี้สามารถบริหารทรัพยสินใหมีกําไรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมาโดยตลอด 

 นอกจากน้ี ในการแกไขเปล่ียนแปลงฐานการคํานวณคาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพยตามท่ีเสนอขางตนเปนการ
แกไขเพื่อใหสอดคลองกับหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต CPNREIT ซึ่งหนาที่
ดังกลาวจะไมขึ้นอยูกับโครงสรางทางการเงินของกองทรัสต CPNREIT ที่แตกตางไปจากกองทุนรวม CPNRF อีกทั้งการแกไข
เปล่ียนแปลงดังกลาวจะสอดคลองกับประเภททรัพยสินที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง (โดยการคํานวณ
จะไมรวมมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประเภทโรงแรมที่กองทรัสต CPNREIT อาจเขาลงทุนและมีการใหเชาชวงแกผูเชา
ชวงจากกองทรัสต CPNREIT) ท้ังนี้ สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต CPNREIT จะเกิดขึ้นใหมเฉพาะเม่ือ
มีการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT และมีการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 
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 ในการนี้ บริษัทจัดการไดแตงต้ัง บริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด ใหเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
แสดงความเห็นและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการเขาทําธุรกรรมระหวาง
กองทรัสตกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต โดยใหระบุถึงความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงผลกระทบที่ผูถือ
หนวยลงทุนอาจไดรับจากการลงมติ รวมท้ังขอดีและขอเสียของการทํารายการ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติที่เก่ียวของ 
โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนไปตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ9 ทั้งนี้ผูถือหนวยลงทุนโปรดศึกษา
รายละเอียดและขอมูลใหครบถวนกอนการตัดสินใจ 

 ดังนั้น บริษัทจัดการเห็นวาผูถือหนวยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามท่ีเสนอทุก
ประการ  

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ไดแตงต้ังบริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด ใหเปนที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย รวมทั้งให
ความเห็นและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของ เนื่องจากเปนการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสตกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการ
กองทรัสต เพื่อประกอบการพิจารณาการลงมติในวาระน้ี โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเปนไปตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 9 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (โดยไมนับสวนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ) 
ทั้งนี้ รายช่ือผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ปรากฏ
ตามใบแทรกของหนังสือเชิญประชุมนี้ 

เงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ 

 หากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนไมอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะถือวามติที่ไดรับการอนุมัติในวาระกอน
หนาทั้งหมดเปนอันยกเลิก และจะไมเสนอวาระอื่น ๆ ที่เหลือเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนอนุมัติ
เร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวของตามลําดับตอไป โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู
กอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต จะเขาทํารายการตาง ๆ ในวาระน้ีตอเม่ือที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติตาม
เร่ืองที่เสนอตอที่ประชุมในวาระอ่ืน ๆ ทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 5 (ทั้งนี้ โปรดศึกษาเงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ
ของวาระท่ี 5 เพิ่มเติม) 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในสวนที่เก่ียวเนื่องกับการโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ไปยัง
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กองทรัสต  CPNREIT โดยการแลกเปล่ียนกับหนวยทรัสตที่ออกใหม เพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต  CPNREIT, 
คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม CPNRF, การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม, การชําระบัญชีของ
กองทุนรวมและวิธีการเฉล่ียเงินและ/หรือหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ
จัดการกองทุนรวมทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT และแผนการแปลง
สภาพท้ังนี้ การแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมสําหรับกรณีดังกลาวมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

7.1 การโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ไปยังกองทรัสตCPNREITโดยการแลกเปล่ียนกับ
หนวยทรัสตที่ออกใหมของกองทรัสต CPNREIT 

ใหแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ในสวนที่เก่ียวเน่ืองกับการโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม 
CPNRF ไปยังกองทรัสต CPNREIT โดยการแลกเปล่ียนกับหนวยทรัสตที่ออกใหมเพื่อการแปลงสภาพท้ังหมดของกองทรัสต 
CPNREIT เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT 

7.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม CPNRF 

ใหแกไขเพิ่มเติมรายการคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม CPNRF ที่เก่ียวเนื่องกับการแปลง
สภาพกองทุนรวม CPNRF ใหเปนกองทรัสต CPNREIT 

7.3 การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

ใหแกไขเพิ่มเติมเหตุแหงการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหสอดคลองกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF
เปนกองทรัสต CPNREIT 

7.4 การชําระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินและ/หรือแบงหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT 
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

ใหแกไขเพิ่มเติมวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF กรณีการเลิกกองทุนรวมจากการแปลงสภาพโดยการที่
กองทุนรวม CPNRF จะแบงหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT (ที่กองทุนรวม CPNRF ไดมาจากการแปลงสภาพ) ใหแกผู
ถือหนวยลงทุน CPNRF ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT 

 ในการนี้ เห็นควรใหมีการมอบอํานาจใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต เปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําหรือขอความในโครงการจัดการกองทุนรวมตามท่ีจําเปนและเก่ียวของ และ/หรือ
ดําเนินการใด ๆ อันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโดยใหสอดคลองกับมติอนุมัติของที่
ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF คร้ังที่ 1/2560 ตามรายละเอียดที่ไดเสนอตอที่ประชุม และ/หรือเปนไปตาม
คําส่ังหรือคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว 
เปนตน 

(2) เจรจา จัดทํา ลงนาม สงมอบ และ/หรือแกไขสัญญาขอผูกพันและ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
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แกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมรวมท้ังดําเนินการติดตอกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือ
องคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(3) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกลาวขางตนทุกประการเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแตงต้ัง และ/หรือถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวตาม (1) และ (2) ขางตน 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 ผูถือหนวยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม CPNRF ตามวาระท่ี 7 เพื่อให
สอดคลองกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT และแผนการแปลงสภาพท่ีผูถือหนวยลงทุนได
พิจารณาแลวในวาระท่ี 1  

 ในการน้ี ภายหลังจากที่ไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม CPNRF ใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมี
มติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม CPNRF นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม CPNRF ไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกรายและผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ (โดยไมชักชา
และไมเกิน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแตวันที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม CPNRF 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 
 

วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด (โดยไมนับสวนของผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ) ทั้งนี้ ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดมีสวน
ไดเสียในวาระน้ี  

เงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ 

 หากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนไมอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะถือวามติที่ไดรับการอนุมัติในวาระกอน
หนาทั้งหมดเปนอันยกเลิก และจะไมเสนอวาระอื่น ๆ ที่เหลือเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนอนุมัติ
เร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวของตามลําดับตอไป โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู
กอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต จะเขาทํารายการตาง ๆ ในวาระน้ีตอเม่ือที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนมีมติอนุมัติตาม
เร่ืองที่เสนอตอที่ประชุมในวาระอ่ืน ๆ ทุกวาระ ยกเวนวาระท่ี 5 (ทั้งนี้ โปรดศึกษาเงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ
ของวาระท่ี 5 เพิ่มเติม) 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี และการแตงตั้งผูชําระบัญชี 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี และการแตงต้ังผูชําระบัญชี เม่ือกองทุนรวม CPNRF ไดโอนทรัพยสินและภาระของกองทุน
รวม CPNRF ไปยังกองทรัสต CPNREIT โดยการแลกเปล่ียนกับหนวยทรัสตที่ออกใหมเพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต 
CPNREIT ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการ ผูกอต้ังทรัสตและผูชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม CPNRF และใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CPNRF โดยจะแจงการเลิกกองทุนรวม CPNRF ตอผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม CPNRF ตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. กอนการเลิกกองทุน
รวม CPNRF เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(2) ผูชําระบัญชีจะทําการชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน
รวม CPNRF เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศท่ีเก่ียวของ 

(3) ผูชําระบัญชีจะแบงหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT (ที่กองทุนรวม CPNRF ไดมาจากการแปลง
สภาพ) ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันกําหนดสิทธิ
ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนหนวยทรัสตใหแลวเสร็จโดยไมชักชา โดยผูชําระบัญชีจะจัดสงเอกสารดังนี้ ใหแกผูถือหนวย
ลงทุนดวย 

(ก) เอกสารที่แสดงถึงจาํนวนหนวยทรัสตที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับ 

(ข) หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยทรัสตที่รองรับการแปลงสภาพ หรือเอกสารซึ่งมีขอมูลที่มีสาระตรง
ตามสรุปขอมูลสําคัญของกองทรัสต (Fact Sheet) ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสตที่
ย่ืนตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
(4) ผูชําระบัญชีจะจัดสรรเงินปนผลและ/หรือเงินคืนทุน(ถามี) ใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ที่

มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลและ/หรือเงินคืนทุน (ถามี) 

(5) ผูชําระบัญชี และ/หรือบริษัทจัดการจะขอเพิกถอนหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF จากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

(6) ผูกอต้ังทรัสตจะย่ืนคําขอจดทะเบียนหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ 

(7)       ผูชําระบัญชีจะย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม CPNRF ตอสํานักงาน ก.ล.ต. พรอมทั้งจัดสงรายงาน
ผลการชําระบัญชีตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จส้ินทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศที่
เก่ียวของ 
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 อนึ่ง ในการชําระบัญชีของกองทุนรวม CPNRF บริษัทจัดการจะทําหนาที่เปนผูชําระบัญชีดวยตนเอง โดยจะมี
คาธรรมเนียมในการดําเนินการดังกลาวในอัตรา 100,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทั้งนี้ขอมูลของผูชําระบัญชีเปนไป
ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 16 

 ในการนี้ เห็นควรใหมีการมอบอํานาจใหบริษัทจัดการ และ/หรือผูกอต้ังทรัสต และ/หรือผูจัดการกองทรัสต เปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดรายละเอียดและ/หรือดําเนินการใด ๆ อันจําเปนหรือเก่ียวเน่ืองกับการเลิกกองทุนรวม การชําระ
บัญชี และการแตงต้ังผูชําระบัญชีโดยใหสอดคลองกับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF คร้ังที่ 
1/2560 ตามรายละเอียดท่ีไดเสนอตอที่ประชุม และ/หรือเปนไปตามคําส่ังหรือคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพยฯ หนวยราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(2) เจรจา จัดทํา ลงนาม สงมอบ และ/หรือแกไขสัญญาขอผูกพันและ/หรือเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการเลิก
กองทุนรวม การชําระบัญชี และการแตงต้ังผูชําระบัญชีรวมทั้งดําเนินการติดตอกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ หนวย
ราชการหรือองคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื่อการดังกลาว เปนตน 

(3) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกลาวขางตนทุกประการเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
ประสบผลสําเร็จ รวมถึงการแตงต้ัง และ/หรือถอดถอนผูรับมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวตาม (1) และ (2) ขางตน 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 
 ผูถือหนวยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี และการแตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนรวม 
CPNRF เพื่อใหสอดคลองกับมติที่ประชุมของผูถือหนวยลงทุนเร่ืองการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต 
CPNREIT และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ 

วาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดมีสวนไดเสียในวาระน้ี  

เงื่อนไขในการลงมติและการเขาทํารายการ 

 หากท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนไมอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระน้ี บริษัทจัดการจะถือวามติที่ไดรับการอนุมัติในวาระกอน
หนาทั้งหมดเปนอันยกเลิก 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 จึงขอเรียนเชิญผูถือหนวยลงทุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน และกรุณาศึกษา
วิธีการลงทะเบียน การเขาประชุม และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 17 และหากทานไมสามารถ
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เขารวมประชุมไดดวยตนเอง และประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้ 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 18 

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขารวมประชุม ใครขอความรวมมือทานผูถือหนวยลงทุนโปรดสง
หนังสือมอบฉันทะ (พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท) มายังบริษัทจัดการ กอนถึงวันประชุมอยางนอย 2 วัน โดยสงเอกสารถึง 
ผูจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัย CPN รีเทล โกรท เลขท่ี 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา ชั้น 7-
8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือนํามาแสดงแกเจาหนาที่ลงทะเบียนกอนเร่ิมประชุม
ดวย  

 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

 
                      

 
 

(นายสมิทธ พนมยงค) 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 



ใบแทรก 
หนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท  

ครั้งที่ 1/2560 

1 
 

รายชื่อผูถือหนวยลงทุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ 
ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน วันที่ 7 สิงหาคม 2560 

 
วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT แผนการแปลงสภาพ 

การโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ใหแกกองทรัสต CPNREIT และการรับ
คาตอบแทนเปนหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT 

-ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดที่มีสวนไดเสียในวาระน้ี- 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหบุคคลอ่ืนที่มิใชบริษัทจัดการเขาเปนผูจัดการกองทรัสต 

ช่ือ 
จํานวนหนวยลงทุน 

(หนวย) 
สัดสวนการลงทุน 

(รอยละ) 
1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 590,521,686 26.69
2) นางสาววัลยา จิราธิวัฒน 1,566,300 0.07
3) นายกอบชัย จิราธิวัฒน 560,097 0.03
4) นายชนวัฒน เอื้อวัฒนะสกุล 330,000 0.01
5) นางนลินี จิราธิวัฒน 275,000 0.01
6) นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย 167,500 0.01
7) นายปยะ เตชะพิเชฐวนิช 50,000 0.00
8) นางประไพรัตน ทีฆพุฒิ 38,300 0.00
9) นางสาวพิรินี พร้ิงศุลกะ 9,661 0.00
10) นางสาวเข็มพลอย ตนสกุลรุงเรือง 3,000 0.00

รวม 593,521,544 26.83 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหบุคคลอ่ืนที่มิใชผูดูแลผลประโยชนเขาเปนทรัสตีของกองทรัสต 

CPNREIT 
-ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดที่มีสวนไดเสียในวาระน้ี- 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลงทุนของกองทรัสต CPNREIT ในทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 โดยการ

กูยืมเงิน 

ช่ือ 
จํานวนหนวยลงทุน 

(หนวย) 
สัดสวนการลงทุน 

(รอยละ) 
1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 590,521,686 26.69
2) นายสุทธิลักษณ จิราธิวัฒน 4,543,200 0.21
3) นางสาววัลยา จิราธิวัฒน 1,566,300 0.07
4) นายกอบชัย จิราธิวัฒน 560,097 0.03
5) นายชนวัฒน เอื้อวัฒนะสกุล 330,000 0.01



ช่ือ 
จํานวนหนวยลงทุน 

(หนวย) 
สัดสวนการลงทุน 

(รอยละ) 
6) นางอินทิรา เอกคุณากูล 300,000 0.01
7) นางนลินี จิราธิวัฒน 275,000 0.01
8) นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย 167,500 0.01
9) นายปยะ เตชะพิเชฐวนิช 50,000 0.00
10) นางประไพรัตน ทีฆพุฒิ 38,300 0.00
11) นางสาวพิรินี พร้ิงศุลกะ 9,661 0.00
12) นางสาวเข็มพลอย ตนสกุลรุงเรือง 3,000 0.00

รวม 598,364,744 27.05 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินและการเขาทําธุรกรรมท่ีเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต 

CPNREIT 
-ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดที่มีสวนไดเสียในวาระน้ี- 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยและการเขาทําธุรกรรมระหวางกองทรัสต 

CPNREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

ช่ือ 
จํานวนหนวยลงทุน 

(หนวย) 
สัดสวนการลงทุน 

(รอยละ) 
1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 590,521,686 26.69
2) นางสาววัลยา จิราธิวัฒน 1,566,300 0.07
3) นายกอบชัย จิราธิวัฒน 560,097 0.03
4) นายชนวัฒน เอื้อวัฒนะสกุล 330,000 0.01
5) นางนลินี จิราธิวัฒน 275,000 0.01
6) นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย 167,500 0.01
7) นายปยะ เตชะพิเชฐวนิช 50,000 0.00
8) นางประไพรัตน ทีฆพุฒิ 38,300 0.00
9) นางสาวพิรินี พร้ิงศุลกะ 9,661 0.00
10) นางสาวเข็มพลอย ตนสกุลรุงเรือง 3,000 0.00

รวม 593,521,544 26.83 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 
-ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดที่มีสวนไดเสียในวาระน้ี- 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี และการแตงตั้งผูชําระบัญชี 
-ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดที่มีสวนไดเสียในวาระน้ี- 
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1. �����������/��ก������� CPNREIT 

��������������ก��������������������ก�� �������!�"!ก���#$��������!%����&� CPN �*��  +ก�� (-ก������� 
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��ก��ก�*� ก�������� CPNREIT &��3�ก2�����������������*��2���B3�����$�3��*� 

(1) ����������	ก���� ��8����กก�������%�!�"!ก���#$��������!%����&� CPN �*��  +ก�� (CPNRF) (-ก�����

��� CPNRF.) ��D�ก�������� CPNREIT 
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2. ����������������ก����������ก�������������� ����$���)��������*��ก��������������� ����$� 
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ก�������% CPNRF ���ก $�� 	�!M�����ก�����2���!�ก��� !กก�������% CPNRF � �#2���	�B#* +�&��5������ก��#2���
	�B#* :4#2���	�B#*���	$���$�&������5��ก�������� CPNREIT �*�ก�������% CPNRF3�%���กก��+������&��!�� �8���5��
ก�������% CPNRF ���ก$ก�������� CPNREIT ���ก$:4�����$�& ����5��ก�������% CPNRF �*�%*#������กT�����	*&�:4���
��$�& ���� N ����*�ก2�����!�"!��ก����	�� *�&���$�& ����ก�	��$�&������ (0@�������3%$�#$:4�����$�& �����*�%*�!�"!�5��$�%
���#�%� ����%��!ก���� ��8��� �ก�� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 0@����3����ก�7�$�3� 

��ก��ก�*� :4���ก��ก�����������2���!�ก�����������$�&������5��ก�������� CPNREIT �*�����ก� �����5�&���ก$
ก�������% CPNRF ������ ก�� *�&�ก�	����&��!�� �8���5��ก�������% CPNRF �5���D�� �ก����&������	*&������$�&
 ����5��ก�������% CPNRF0@�����4ก��!ก�����กก����D�� �ก����&������	*&� +�&���2���!�ก�����ก $����� ����F�
8�&�� 15����2�ก�� ��	��$����V�ก������5�&��$�&������ 

4. ���ก������������$�� ����+�������� ���� ���,���� 1 

:4ก$�����������3������:�ก�� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 +�&:4ก$��������������5���D�:4���ก��
ก���������%���%*ก��ก$�����ก�������� CPNREIT � �ก�������� CPNREIT �� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1��
��&��� ���*&�ก�������ก ��*&�ก��ก�	ก���� ��8��ก�������% CPNRF ��D�ก�������� CPNREIT �����*�3%$�ก!� 1 �W��	��ก�*�
���#�%:4�����$�&%*%�!���%��!ก�� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 +�&���2���!��*�3���กก��ก4&�%��ก"�����
��N!#&� � �/�������	��ก����!�3� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 ��%�*�:4ก$��������������� 

5. ��$�����$3���$�� ����ก������� CPNREIT +������ 

��& ���*&�+�&�����ก*�&�ก�	����&��!��*���+����กก�������% CPNRF %�&��ก�������� CPNREIT � �����&��!��*�
ก�������� CPNREIT �� ������!�%��!%������*� 1 %*����*� 

5.1 ���$�� ����+�(��+�กก�������� CPNRF��$�ก������� CPNREIT 

����&��!���!%�*���+����กก�������% CPNRF%�&��ก�������� CPNREIT ���ก�	��& 

(1) +���ก���0F���� � �0� �����% 2 

(2) +���ก���0F���� � �0� �����% 3 

(3) +���ก���0F���� � �0� �VX��ก � 



��ก�����	 1 
 

��ก�����	 1 ��� 4 

(4) +���ก���0F���� � �0� �#*&���%$ ��������� 

(�����%���%��*&ก�$� -���$�� ����+�(��+�กก�������� CPNRF ��$�ก������� CPNREIT.) +�&%*
��& ���*&��*��2���B�ก*�&�ก�	����&��!����ก $�� ����$�3��*� 

(���ก���:.�������:� ������ 2 
(5�%4  N ����*� 31 %*���% 2560) 

����,�/�����$�� � � 5�*� 160 ��������%�*� 2 �5����%�2� �5�	��5����*&� ก������%����� 
�ก2C�ก�������/��ก�������� 
CPNRF 

�!�"!ก���#$�#$���*��!�0@����D��*�����5�������74�&�ก�����0F���� � �0������% 2
� ��!�"!ก���#$������74�&�ก�����0F���� � �0������%2 (	���$��) ���%
���������� (	���$��) ��%���������		��"��N4�+8���			2�	����2���*&� �
�!���2���&���%����ก�$�� 9 �*��ก*�&�������ก�	74�&�ก�����0F���� � �0������%
2 ��D���&��� � 20 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 8 �W (��BB��!�����
����*� 15 �!����% 2568) ��ก	�!M���0F���� ��6�������% 2 �2�ก�� 

���3 ����ก�������� CPNRF ����� �!�"!ก���#$�#$���*��!� 20 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 8 �W (��BB�
�!���������*� 15 �!����% 2568) ��ก	�!M���0F���� ��6�������% 2 �2�ก��0@����D�
:4����!�"!ก���#$��*��!�+�&�*��!�0@�������&4$�*��5����%�2� �5�	��5����*&� ก������Z
%*������*���% 53-2-38.4 3�$ �	$���D� 

- +K���*��!�� 5�*� 4313 ������*� 16-3-90.5 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 4314 ������*� 27-1-24.5 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 85312 ������*� 3-0-47.2 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 49534 ������*� 6-0-76.2 3�$ 

��������ก�������� CPNRF ����� �!�"!ก���#$������74�&�ก�����0F���� � �0������% 2 (	���$��) 0@����D�
����� 5 #��� � �#������!� 1 #��� ���%���������� (	���$��) ��ก	�!M�� 
�0F���� ��6�� �����% 2 �2�ก�� 0@����D����5��ก��%�!�"!^��D���&��� � 20 �W 
���� ����&��� �ก���#$����%�N 8 �W (��BB��!���������*� 15 �!����% 2568)
��%��& ���*&�����*� 

- �����*��#��& (Gross Area) ���%�N 152,369 ������%�� 
- �����*����#$� (Leasable Area) ���%�N 87,612 ������%��  
- �����*���������%�N 98,813 ������%�� 

�����		��!��C0�(������ ��
�= �� �$ ���� � �3 �ก �# � �D  ���
ก�������� CPNRF ����� 

�!�"!ก���#$� 20 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 8 �W (��BB��!���������*� 
15 �!����% 2568) �2����	�����		��"��N4�+8���			2�	����2���*&� ��!��
�2���&���%����ก�$�� 9 �*��!������ ��#���8�&�������74�&�ก�����0F���� 



��ก�����	 1 
 

��ก�����	 1 ��� 5 

� �0� �����% 2 ��ก	�!M�� �0F���� ��6�� �����% 2 �2�ก�� 0@����D����5��
ก��%�!�"!^ 

� �� �� � � �� $� ��� ก � ��� � ��� 
CPNRF ����� 

ก��%�!�"!^��������!%����&��*��ก*�&�������ก�	+���ก���0F���� � �0� �����% 2 0@��
3��ก$ ���ก�N��ก��$������*��!���@����� �3%$�!���@�������� ��%�������ก�N�����
���*��#�������������������ก�������	�ก��$� �����2���&���%����ก��ก�	
:4�#	�!ก��74�&�ก���� �����*� 3%$�#$����&��!��*�%* �กMN���D��$����	5�������
74�&�ก���� 

��������� ����$�� �  ก�������% CPNRF 3��$����:4����%!������!��� ���3��ก$ 	�!M�� ���.�� . 
��� �� ����  ��� 3� �0�  �2 �ก� �  � ���%! ��$ � ��!�  ���� ���! �"!ก���#$ �
�������!%����&� +�&�!"*�!���N���ก��&3� (Income Approach) +�&����
����%!�5��+���ก���0F���� � �0� �����% 2 N ����*�  30 %*���% 2560 
��$�ก�	 6,520  ��	��  

 

(���ก���:.�������:� ������ 3 
(5�%4  N ����*� 31 %*���% 2560) 

����,�/�����$�� � � 5�*� 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 �����"�����!M?� �5��#$������* �5�&��
���� ก������%����� 

�ก2C�ก�������/��ก�������� 
CPNRF 

�!�"!ก���#$��*��!�� ������74�&�ก�����0F���� � �0������% 3 (	���$��) 
� ������*������8�&������� (	���$��) ��ก	�!M���0F���� ��6�������% 3
�2�ก����D���&��� � 30 �W���� ����&��� �ก���#$����%�N 18 �W (��BB�
�!���������*�  15 �!����% 2578) +�&ก�������% CPNRF %*�!�"!�*����$���&�
��BB��#$�3��*ก2���� 9  � 30 �W +�&ก�������% CPNRF 3�#2����$��#$�� �
��!�%���2���%������35��$���BB��#$��������*&���F%�2������ก��ก�*�ก�������% 
CPNRF 3�0���� �/������	+��ก��%�!�"!�������		��"��N4�+8�� ��!��
�2���&���%����ก�$�� 9  �*��ก*�&�������ก�	74�&�ก�����0F���� � �0������% 3
��ก	�!M���0F���� ��*& �*� �0����!������% 3 �2�ก�� 

���3 ����ก�������� CPNRF ����� �!�"!ก���#$��*��!� 30 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 18 �W (��BB��!�����
����*� 15 �!����% 2578) +�&ก�������% CPNRF %*�!�"!�*����$���&���BB��#$�
3��*ก 2 ���� 9  � 30 �W ��ก	�!M���0F���� ��6�������% 3 �2�ก�� 0@����D�
���5��ก��%�!�"!^+�&�*��!������&4$�*��5��#$������* �5�&������ ก������Z ������*�
��% 12-2-44.6 3�$�	$���D� 

- +K���*��!�� 5�*� 53132 ������*� 12-0-83.4 3�$ 



��ก�����	 1 
 

��ก�����	 1 ��� 6 

- +K���*��!�� 5�*� 53133 ������*� 0-1-61.2 3�$ 
��������ก�������� CPNRF ����� �!�"!ก���#$������74�&�ก�����0F���� � �0������% 3 (	���$��) 0@����D�

����� 8 #��� � �#������!� 3 #��� 0@���U���	���#���+&#����D������74�&�ก���� 
�����*������� ������*�	�!ก�� (	���$��) ��ก	�!M�� �0F���� ��6�� �����% 3
�2�ก�� 0@����D����5��ก��%�!�"!^ ��D���&��� � 30 �W ���� ����&��� �ก���#$�
���%�N 18 �W (��BB��!���������*� 15 �!����%  2578) +�&ก�������% CPNRF 
%*�!�"!���$���&���BB��#$�3��*ก 2 ���� 9  � 30 �W ��%��& ���*&�����*� 

- �����*��#��& (Gross Area) ���%�N 79,554 ������%�� 
- �����*����#$� (Leasable Area) ���%�N 37,346 ������%��   
- �����*���������%�N 90,186 ������%��  

�����		��!��C0�(������ ��
�= �� �$����� �3 �ก�# �� D  ���
ก�������� CPNRF ����� 

ก��%�!�"!^ (+�&ก��0���� �/������	+��) �����		��"��N4�+8�� ��!���2���&
���%����ก�$�� 9 5�������74�&�ก�����0F���� � �0� �����% 3 3��ก$ 
��		3GGo� ��		��"��N4�+8� ��		+��7����  !G�� 	��3�� ���� ��		���	
��ก�7 � ���		����!7�ก��%�*��!������ ��#���8�&�������74�&�ก����
�0F���� � �0� �����% 3 ��ก	�!M���0F���� ��*& �*� �0����!� �����% 3 �2�ก�� 
0@����D����5��ก��%�!�"!^ 

� �� �� � � �� $� ��� ก � ��� � ��� 
CPNRF ����� 

ก��%�!�"!^��������!%����&��*��ก*�&�������ก�	+���ก���0F����  �����% 3 0@��3��ก$ 
���ก�N��ก��$������*��!���@����� �3%$�!���@�������� ��%�������ก�N��������*��#
�������������������ก�������	�ก��$� �����2���&���%����ก��ก�	:4�#	�!ก��
74�&�ก���� �����*� 3%$�#$����&��!��*�%* �กMN���D��$����	5�������74�&�ก���� 

��������� ����$�� �  ก�������% CPNRF 3��$����:4����%!������!��� ���3��ก$ 	�!M�� ���.�� . 
��� �� ����  ��� 3� �0�   �2 �ก� �  � �� �%! � �$ � ��!�  ��� � ���! �"! ก���#$ �
�������!%����&� +�&�!"*�!���N���ก��&3� (Income Approach) +�&����
����%!�5��+���ก���0F���� � �0� �����% 3 N ����*� 30 %*���% 2560 ��$�ก�	
9,540  ��	��  

 

(���ก���:.�������:� �EF��ก�1� 
(5�%4  N ����*� 31 %*���% 2560) 

����,� � 5�*� 7/3 �@� 7/128, 7/129 �@� 7/221, 7/222 �@� 7/552 � � 7/553 ���	�%��#
#��* �5�����N��%�!���� �5�	��ก�ก��& ก������%����� 

�ก2C�ก�������/��ก�������� 
CPNRF 

�!�"!ก���#$�#$���*��!��*���D��*�����5�������74�&�ก�����0F���� � �0� �VX��ก � 
� ��!�"!ก���#$������74�&�ก�����0F���� � �0� �VX��ก � (	���$��) �2���� 1



��ก�����	 1 
 

��ก�����	 1 ��� 7 

����� � �������2���ก����2���� 2 ����� (���������) ��%�����*������&���
8�&������� (	���$��) ��ก��ก�*� ก�������% CPNRF 3��#$������		� �
����&��!������*��ก*�&�5��ก�	+���ก���0F���� � �0� �VX��ก � ��ก	�!M�� �0F���� 
��6�� �2�ก�� (%��#�) ��D���&��� ����%�N 15 �W ���� ����&��� �ก���#$�
���%�N 7�W(��BB��!���������*� 31"�����% 2567) 

���3 ����ก�������� CPNRF ����� �!�"!ก���#$�#$���*��!����%�N 15 �W���� ����&��� �ก���#$����%�N 7 �W
(��BB��!���������*�  31 "�����% 2567) ��ก	�!M�� �0F���� ��6�� �2�ก�� 
(%��#�) 0@����D�:4����!�"!ก���#$� +�&�*��!������&4$�*��5��	��	2���� �5�	��� �� 
ก������Z ������*���% 24-2-84 3�$ �	$���D� 

- +K���*��!�� 5�*� 1041 ������*� 22-0-72 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 1054 ������*� 2-2-12 3�$ 

+�&ก�������% CPNRF 3����!�"!��ก���#�����	+���ก��� �����5���ก
5��+���ก���ก$	�!M�� ����0F���� �VX��ก � �2�ก�� � �	�!M�� �0F���� ��6�� 
�2�ก�� (%��#�) ��%�@�:4�#$������*�� � 4ก��5���������	�!M�����ก $��  

��������ก�������� CPNRF ����� �!�"!ก���#$������74�&�ก�����0F���� � �0��VX��ก � (	���$��) �2���� 1
�����0@����D������ 7 #��� � �#������!� 1 #��� � �������2���ก������������ 
�2���� 2 ����� 3��ก$ ������2���ก��� �VX��ก � �������� A �4� 26 #��� � �
������2���ก��� �VX��ก � �������� B �4� 18 #��� ���%���������*������&���
8�&�������0@���4� 10 #���� �#������!� 1 #��� ��%���������		�*��ก*�&�������ก�	
�����74�&�ก�����0F���� � �0� �VX��ก � ������2���ก��� � ������*����
��&���(	���$��) ��ก	�!M�� �0F���� ��6�� �2�ก�� (%��#�) 0@����D����5��
ก��%�!�"!^��D���&��� ����%�N 15 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 7 �W
(��BB��!���������*� 31 "�����% 2567) ��%��& ���*&�����*� 

- �����*��#��& (Gross Area)���%�N 117,735 ������%�� 
- �����*����#$� (Leasable Area) ���%�N 61,710 ������%��   
- �����*���������%�N 67,936 ������%�� 

�����		��!��C0�(������ ��
�= �� �$����� �3 �ก�# �� D  ���
ก�������� CPNRF ����� 

�!�"!ก���#$����%�N 15 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 7 �W (��BB�
�!���������*� 31 "�����% 2567) �2����	�����		3GGo� ��		��"��N4�+8� 
��		+��7����  !G�� 	��3�� ���� ��		���	��ก�7 ��		����!7�ก��% ��		
	2�	����2���*&� ��!���2���&���%����ก�$�� 9 �*��!���� �� ��#����&4$��
�������!%����&�+���ก���0F���� � �0� �VX��ก � ��%�����!�"!�� 9 �*��ก*�&�ก�	����
�ก*�&�������ก�	�����		���ก $��  

����� ����$����ก����� CPNRF ก��%�!�"!^��������!%����&��*��ก*�&�������ก�	�����74�&�ก�����0F���� � �0��VX�



��ก�����	 1 
 

��ก�����	 1 ��� 8 

����� �ก �������2���ก��� �VX��ก � �������� A � �������2���ก��� �VX��ก � ���
����� B 0@��3��ก$ ���ก�N��ก��$� �����*��!���@����� �3%$�!���@�������� ��%����
���ก�N��������*��#�������������������ก�������	�ก��$� �����2���&���%
����ก��ก�	:4�#	�!ก��74�&�ก���� �����*�3%$�#$����&��!��*�%* �กMN���D��$����	
5�������74�&�ก���� 

��������� ����$�� �  ก�������% CPNRF 3��$����:4����%!������!��� ���3��ก$ 	�!M�� ���.�� . 
��� �� ����  ��� 3� �0�  �2 �ก� �  � ���%! ��$ � ��!�  ���� ���! �"!ก���#$ �
�������!%����&� +�&�!"*�!���N���ก��&3� (Income Approach)+�&����
����%!�5���������!%����&�+���ก���0F���� � �0� �VX��ก � N ����*�  30 
%*���% 2560 ��$�ก�	 5,180  ��	�� (��������%!�5������&��!��$���*���D�
74�&�ก����� �������2���ก��� ��$�ก�	 4,250  ��	�� � � 930  ��	�� 
��% 2���	) 

 
(���ก���:.�������:� �"�$����# ��������� 
(5�%4  N ����*� 31 %*���% 2560) 

����,� � 5�*� 2 ���%�!�  252-252/1 ������ �& �2�	 ��&&� �2��8��%��� �������
�#*&���%$ 

�ก2C�ก�������/��ก�������� 
CPNRF 

(1) �!�"!ก���#$������74�&�ก���� (	���$��) �2���� 1 ����� �����
���ก������� (Multipurpose Hall) �2���� 1 ����� ��%�����*������&���
8�&�� 1 ����� (��%����$��ก���#���5�������*������74�&�ก����� �
��������ก��������*�ก�������% CPNRF  ����) 

(2) �!�"!ก���#$������		� �����&��!��*��ก*�&�5��ก�	+���ก���0F���� � �0� 
�#*&���%$ ��������� 

(3) �!�"!ก���#$��*��!��*���D��*�����5�������74�&�ก���� ��������ก������� �*�
�����&���8�&������� ��%�@������	+���ก��� �����5���ก 
(	���$��) 5��+���ก���0F���� � �0� �#*&���%$ ��������� 

��D���&��� � 30 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 27 �W (��BB��!�����
����*� 22 �%M�&� 2587) ��ก	�!M�� �0F���� ��6�� �#*&���%$ �2�ก�� 

���3 ����ก�������� CPNRF ����� �!�"!ก���#$��*��!���D���&��� � 30 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 27 �W
(��BB��!���������*� 22 �%M�&� 2587) ��ก	�!M�� �0F���� ��6�� �#*&���%$ 
�2�ก�� 0@����D����5��ก��%�!�"!^ +�&�*��!������&4$�*��2�	 ��&&� �2��8��%��� 
��������#*&���%$ ������*���% 32-3-56.85 3�$ �	$���D� 
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- +K���*��!�� 5�*� 3289 ������*�15-0-80.75 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 3301 ������*�2-2-88.4 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 3313 ������*�5-1-74.3 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 58660 ������*�2-1-90 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 58661 ������*�1-1-85 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 110632������*�1-1-11.33�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 110633 ������*�2-0-83.13�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 110634 ������*� 0-2-46 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 110635������*� 0-0-96 3�$ 
- +K���*��!�� 5�*� 15540������*� 1-1-2 3�$ 

��������ก�������� CPNRF ����� �!�"!ก���#$������74�&�ก���� (	���$��) �2���� 1 ����� ��������ก������� 
�2���� 1 ����� ��%�����*������&���8�&������� (��%����$��ก���#���5��
�����*������74�&�ก����� ���������ก��������*�ก�������% CPNRF  ����)
��%���������		� �����&��!��*��ก*�&�5��ก�	+���ก���0F���� � �0� �#*&���%$ 
��������� ��ก	�!M�� �0F���� ��6�� �#*&���%$ �2�ก�� 0@����D����5��ก��%�!�"!^ 
��D���&��� � 30 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 27 �W (��BB��!�����
����*� 22 �%M�&� 2587) ��%��& ���*&�����*� 

- �����*��#��& (Gross Area) ���%�N 78,849 ������%�� 
- �����*����#$� (Leasable Area) ���%�N 37,553 ������%��  
- �����*���������%�N 44,142 ������%�� 

�����		��!��C0�(������ ��
�= �� �$ ���� � �3 �ก �# � �D  ���
ก�������� CPNRF ����� 

�!�"!ก���#$���&��� � 30 �W ���� ����&��� �ก���#$����%�N 27 �W (��BB�
�!���������*� 22 �%M�&� 2587) �2����	�����		�*��ก*�&�5��ก�	�����74�&�ก����
�0F���� � �0� �#*&���%$ ��������� ��������ก������� � ������*������&���
8�&������� 3��ก$ ��		3GGo� ��		+��7���� ��		 !G��� �	��3�� ���� 
��		���	��ก�7 ��		����!7�ก��% ��ก	�!M�� �0F���� ��6�� �#*&���%$ 
�2�ก�� 0@����D����5��ก��%�!�"!^  

����� ����$����ก����� CPNRF 
����� 

ก��%�!�"!^��������!%����&��*��ก*�&�������ก�	+���ก���0F���� � �0� �#*&���%$ ����
�����0@��3��ก$ ���ก�N��ก��$� �����*��!���@����� �3%$�!���@�������� ��%����
���ก�N��������*��#�������������������ก�������	�ก��$� �����2���&���%
����ก��ก�	:4�#	�!ก��74�&�ก���� �����*� 3%$�#$����&��!��*�%* �กMN���D��$����	
5�������74�&�ก���� 

��������� ����$�� �  ก�������% CPNRF 3��$����:4����%!������!��� ���3��ก$ 	�!M�� ���.�� . 
��� �� ����  ��� 3� �0�  �2 �ก� �  � ���%! ��$ � ��!�  ���� ���! �"!ก���#$ �
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�������!%����&� +�&�!"*�!���N���ก��&3� (Income Approach) +�&����
����%!�5���������!%����&�+���ก���0F���� � �0� �#*&���%$ ��������� N 
����*� 30 %*���% 2560 ��$�ก�	 10,580  ��	�� 

 

5.2 ���$�� ����+�������� ���� ���,���� 11 

ก�������� CPNREIT ���!���N� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 +�&ก�� (1)�#$������74�&�ก���� 
(	���$��) �����+����% (�����%�) ��%���������*������&���8�&������� (	���$��) (2) �#$������		 0@��3��ก$ ��		3GGo� 
��		��"��N4�+8� ��		+��7����  !G�� 	��3�� ���� ��		���	��ก�7 ��		����!7�ก��% ��			2�	����2���*& � ��!���2���&
���%����ก�$��9 0@���!������ ��#����&4$�������� ��!��� 4ก������74�&�ก�����0F���� �G��!��  ���&� 	*# � �+����%H! 
��� ���&� ��%�����!�"!�� 9 �*��ก*�&�ก�	�����ก*�&�������ก�	�����		���ก $�� (� ���$ก�N*) � � (3) 0���� �/������	+��ก��%�!�"!^
��������!%����&�0@��3��ก$ ���ก�N��ก��$� �������%�� ��������# �����*��!���@����� �3%$�!���@�������� ��%�������ก�N��������*��#
�������������������ก�������	�ก��$������2���&���%����ก��ก�	:4��ก��7�&����:4�#	�!ก�������� ��!��� 4ก������
+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# � �+����%H! ��� ���&� 0@������ � �/�����!���@�����&4$	�!��N8�&��ก����8�&�������*�
5�������� ��!��� 4ก���� ����	�����:!�5����������� ��!��� 4ก���� � �/����	�!��N8�&�������*��#$�5��:4�#$������*���
������ ��!��� 4ก���� 0@��0*�*��F����&���D�:4%*ก��%�!�"!^ ��%�����!�"!��9 �*��ก*�&�ก�	�����ก*�&�������ก�	����&��!����ก $�� 
(� ���$ก�N*) ��$�����*�3%$�#$����&��!��*�%* �กMN���D��$����	5�������� ��!��� 4ก������+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 
	*#� �+����%H! ��� ���&� ��ก	�!M�� 0*�*��F� ���&� �2�ก�� (-:�����.���$�.) +�&ก�������� CPNREIT ���!���N� ������
����&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1���$���*���D�ก�� �������!�"!ก���#$���D���&��� ����%�N 20 �W +�&�!�"!ก���#$���
�%���&� �������*� 31 �!����% 2580 +�&ก�� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 �*� ก�������� CPNREIT ���#��!�
��กก��ก4&�%��D��2������%�����!��3%$�ก!� 12,570,000,000 	�� �����*�%4 �$�ก�� ���������&���"!� ����ก�$��#�$�&�*��ก*�&�5���*�
ก�������� CPNREIT �� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 �*�����D��2���� 11,908,000,000 	��+�&�*��$��#�$�&�*�
�ก*�&�5�� 3��ก$ 8�M*%4 �$���!�% �$�"��%��*&%ก�������	*&� � ���ก����%�Q ��%� �����$�"��%��*&%� ��$��#�$�&������
�*��ก*�&�������ก�	ก�� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 ก�������� CPNREIT ����D�:4��	:!�#�	 

8�&� ����ก�*�ก�������� CPNREIT 3� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 � � ก�������� CPNREIT ��
��$����� CPN ��D�:4	�!����������!%����&��2����	+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# � ����2�����&��!�� �ก���$���*���D�
                                                        
1/1��G ��!�����	� 3/��H ���: Hilton Worldwide Manage Limited  � �Hilton International Manage LLC ��%����	�!M���%$ 	�!M��&$�& � �	�!M��������� (��%��*&ก�$� 

-H ���.) %!3����2���	��������2���	���ก��3%$�$�+�&�������+�&��!&�&�����%�4ก��� ���%��D��U���	�� ���%�#������3� �������%�%	4�N�5��5�%4 ����ก����*� � ���3%$

��	:!�#�	3%$�$���&���ก���� 9 ��5���*&ก��� ���%�4B��*& �������%��*&��&�*��ก!�5@����ก�����*��ก*�&�5��ก�	�����������ก���K	�	�*� H! ���%!3�����&�2���%�*����กT��

��ก���K	�	�*� ������&�2��*���ก���K	�	�*��#��ก������!� H! ���%!3�%*�$���ก*�&�5����ก������2���ก���K	�	�*�3%$�$��$����@���$���� � �H! ���%!3����B�����������%*ก��

����2���ก���K	�	�*� � ��@��T!��"���%��	:!�� �3%$��	:!��$����%���$���� 9 ����ก���K	�	�*������!�� 
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+����%H! ��� ���&� ��ก���#$�#$���ก$:4�#$�#$������&��!�0@����D�	�!M��&$�&5�� CPN �*���%*ก���������5@���������+�&:4�#$�#$��
����&��!���&������$�����ก �$%H! ���0@����D������5$�&ก��	�!���+����%������	����#��!��%������35��BB�	�!���+����%�*�%*
�&4$���U���	�����2�����*���D�:4	�!���+����%H! ��� ���&� �$�3���%��!% �������������+&#����ก+����%���ก $�� +�&
ก�������� CPNREIT ��3���	���+&#�����4�5���$��#$����*�� ��$��#$����:�� ��ก:4�#$�#$������&��!� 

�����*� ก�������� CPNREIT ��3%$3� �������*��!������D��*�����5�������� ��!��� 4ก������+���ก���0F���� �G��!��  
���&� 	*#� �+����%H! ��� ���&�� ������*�	���$����+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# 0@����D��!�"!5��0*�*��F����&� ��$
8�&����BB��*�ก�������� CPNREIT ���5��2�ก�	0*�*��F����&�0*�*��F����&������!�"!�ก$ก�������� CPNREIT ��ก���#
���+&#���������*��*�ก�������� CPNREIT 3%$3��5� ������$�ก*�&�5��ก�	����&��!��*��#$�3� ���!�#$� �����*��$��ก �� �*������ � �
�����	�������!%����&�� �����5���ก5��+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# � �+����%H! ��� ���&� +�&3%$%*
�$���	��� +�&������+&#��5��ก���2���!�ก!�ก��+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# � �+����%H! ��� ���&� ��D��2���B 

��& ���*&�����&��!��*�ก�������� CPNREIT ���5� ������!�%��!% ������*� 1 �&ก��%����8�5������&��!� ��D�
����$�3��*� 

5.2.1 ��$�����$3/��(���ก���:.�����;�� �� ��$� 	�"���ก������� CPNREIT +��/1������ 

��$�����$3�*,����/��(���ก���:.�����;�� �� ��$� 	�"���ก������� CPNREIT +��/1���������$	ก	�*,������� 
(5�%4  N ����*� 31 %*���% 2560) 

����� +=����",� 

�*,�������ก������� 
CPNREIT +��/1������

(3$�����C  
(���������) 

�3�#���*,�������ก������� 
CPNREIT +��/1������� 3���$	
ก	�*,�������(3$�����C/��

�����K0�$�ก���1� 
(�1�$��) 

�����*��#��&5�������
74�&�ก�����0F���� �G��!��  
���&� 	*# (1) 

6 #��� 
� �#������!� 1 #��� 

55,165 ��& � 63 
(��*&	ก�	�����*��#��&��%5������

�����74�&�ก����) 
�����*������&���8�&�������  8 #��� 14,930 

(�����&���3����%�N 774
���) 

��& � 56 
(��*&	ก�	�����*������8�&��

�������%���$���*���D�5�������
74�&�ก����) 

����*,�����,���3���+������  70,095 �1�$�� 61 
(���$	ก	�*,�������/���,�

�����K0�$�ก���1�����*,����
+�3��$�����$���������
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����� +=����",� 

�*,�������ก������� 
CPNREIT +��/1������

(3$�����C  
(���������) 

�3�#���*,�������ก������� 
CPNREIT +��/1������� 3���$	
ก	�*,�������(3$�����C/��

�����K0�$�ก���1� 
(�1�$��) 

�#�������)�/��K0�$�ก���1�) 
�%�&����: 
(1) �����*��#��& (Gross Area)�%�&�@� �����*����#$� �����*��$��ก �� � ������*��$����	�!ก�� 

��$�����$3�*,�����"1��$(1) ����*,����+�3��$�����$�������/��(���ก���:.�����;�� �� ��$� 	�"�Q����#��
���ก������� CPNREIT +��/1��������3��#�R���, 
(5�%4  N ����*� 31 %*���% 2560) 

��$�����$3 
�*,����(3$�����C 

(���������) 
1. �����*�+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# (	���$��) 

- �����*����#$�(2) 
- �����*��$��ก ��(3) 
- �����*��$����	�!ก��(4) 

��� 

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

2. �����*������&���8�&������� (	���$��) (�����&���3����%�N 774 ���) 14,930 
����*,�����,���3 70,095 

�%�&����: 
(1) �����*��#��& (Gross Area)�%�&�@� �����*����#$� �����*��$��ก �� � ������*��$����	�!ก�� 
(2) �����*����#$� (Leasable Area)�%�&�@� �����*��*����#$��ก$:4�#$�� �ก� �:4�#$�����8��������$����� 
(3) �����*��$��ก �� (Common Area)�%�&�@� �����*����$���*�:4�#$�� �:4�5�%��#	�!ก����+���ก����%����#���+&#���$�%ก�� 0@����%�@������*�

�$��ก ���*���%����2���ก���#$�� �/������	�!ก��3� 
(4) �����*��$����	�!ก�� (Service Area) �%�&�@� �����*��!����������		 �#$�  !G�� 	��3�� ���� � ����������� ��D��� 

�����*� ก�� �������!�"!ก���#$�+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# ���ก $��5�������� 3%$��%�@������*�����*� 

(1) �����*����$���*�0*�*��F����&�3����#$��ก$:4�#$������*��*�3�%*ก��#2����$���	����!�"!ก���#$��� �กMN�5��
��BB��#$���&�&�� (�$��0�) � ������*��*��&4$������$��ก�����	��������%*�:��*������	������
74�&�ก�����0F���� �G��!��  ���&� 	*# � � 

(2) �����*������&������$���*���D�3���%�!�"!5��0*�*��F����&� 
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5.2.2 ��$�����$3/��(�����H ��� ��$� (Hilton Pattaya) ���ก������� CPNREIT+��/1������ 

��$�����$3�*,����/��(�����H ��� ��$����ก������� CPNREIT +��/1���������$	ก	�*,������� 
(5�%4  N ����*� 31 %*���% 2560) 

����� +=����",� 

�*,�������ก������� 
CPNREIT +��/1������

(3$�����C  
(���������) 

�3�#���*,�������ก������� 
CPNREIT +��/1������� 3���$	
ก	�*,�������(3$�����C/��

�����(����� 
(�1�$��) 

�����*��#��&5�������+����%
H! ��� ���&�(1) 

21#��� 49,114 ��& � 100 
(��*&	ก�	�����*��#��&��%5������

�����+����%) 
�����*������&���8�&�������  1#��� 572 

(�����&���3����%�N 29
���) 

��& � 100 
(��*&	ก�	�����*������8�&��
�������%���$���*���D�5��

+����%) 
����*,�����,���3���+������  49,686 �1�$�� 100 

(���$	ก	�*,�������/���,�
�����(���������*,����+�3

��$�����$����������#�����
��)�/��(�����) 

�%�&����: 
(1) �����*��#��& (Gross Area)�%�&�@� �����*������ก� ������*�����9 

��$�����$3�*,�����"1��$(1) ����*,����+�3��$�����$�������(�����H ��� ��$����ก������� CPNREIT +��/1�
�������3��#�R���, 
(5�%4  N ����*� 31 %*���% 2560) 

��$�����$3 
�*,����(3$�����C 

(���������) 
1. �����*�+����%H! ��� ���&� 

- �����*������ก(2) 
- �����*�����9(3) 

��� 

 
15,182 
33,932 
49,114 

2. �����*������&���8�&������� (�����&���3����%�N 29 ���) 572 
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��$�����$3 
�*,����(3$�����C 

(���������) 
����*,�����,���3 49,686 

�%�&����: 
(1) �����*��#��& (Gross Area) �%�&�@� �����*������ก� ������*����� 9 
(2) �����*������ก (Room Area) �%�&�@� �����*����$���*���D������ก�������	�!ก���ก$:4%���ก��7�& 
(3) �����*����� 9 (Other Area) �%�&�@� �����*����$���*�:4��ก��7�&��%����#���+&#���$�%ก�� �#$� �����*����$��5���������� �����!� ����$�&

��2� ������#�% ��� ���GV���� ��D��� 

+�&���$���*���D������*������ก ��%����	$���D� �กMN�5�������ก����8��$�� 9 ����$�3��*� 

������/���1���ก +=�����1�� 
�*,�����#��1��
(3$�����C 
(���������) 

����*,�����1���ก
(3$�����C 
(���������) 

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 

��� 302  15,182 
 

��ก��ก�*�  ก�� ����5��ก�������� CPNREIT &����%�@�������� *�&� (Grand Ballroom) 1 ��� ���������#�% 
(Meeting Room) 3 ��� �!���2���&���%����ก�����#$� ��� ����$�&��2� � ������กก2� ��ก�& (Fitness) ��+����%H! ��� 
���&�� ������*����$����������5��+����%H! ��� ���&� �2���� 5 �������� +�&%*���������*�3���	���%�!&% ���!�#$� 

EDGE: ������������$�%�%�&�*��2�������&ก�����������#��!� ����#*&�&���!&% ��������%*	��&�ก�7�*�
:$��� �&� ���D�ก����� �����%�4�@ก+ $���&��������		��V� 0@��:4%��#	�!ก����%���� ��ก�*�������3������������
+����%����8�&��ก���	*&������#���#%��7�*&8����ก�$�����&� 

HORIZON: �������� Rooftop 	�+����%H! ��� ���&� ��&��7�*&8��5���$�����&��*�����% :4%��#	�!ก��
��%������%��2�3�ก�	 %��� ��	��&�ก�7�*�:$��� �& ��%���� Infinity Bar �*��2�������&ก������������%�*�� �ก� �& 
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�����������$�����$3ก���/1�����������$�� ����+�������� ���� ���,���� 1 ��������� ����$�� �����0��#��0���3
���ก������� CPNREIT +��/1�����������$�� ����+�������� ���� ���,���� 1 

(���ก���:.�����;�� �� ��$� 	�" 
�����*��#��&5�����������74�&�ก����(1) (������%��) 87,972 

�����*����#$�5�����������74�&�ก����(2) (������%��) 52,611 

�����*������5�����������74�&�ก���� (������%��) 26,713 

�����*��#��&�K����$���*�ก�������� CPNREIT �� ���� (1) (������%��) 55,165 

�����*����#$��K����$���*�ก�������� CPNREIT �� ����(2) (������%��) 29,404 

�����*�������K����$���*�ก�������� CPNREIT �� ���� (������%��) 14,930 

����$�������*����#$��K����$���*�ก�������� CPNREIT �� �����!���*&	
ก�	�����*����#$�5�����������74�&�ก���� (��& �) 

56 

 �กMN�ก��3��!�"!���	����5��ก�������� CPNREIT �#$��������!%����&�� ������		��&��� �
���%�N 20 �W0@����BB����!�����������*� 31

�!����% 2580 � �0���������!%����&� 
(�����H ��� ��$� 

�����*��#��&5�����������+����%(1) (������%��) 49,114 

�����*������ก5�����������+����%(3) (������%��) 15,182 

�����*������5�����������+����% (������%��) 572 

�����*��#��&�K����$���*�ก�������� CPNREIT �� ���� (1)(������%��) 49,114 

�����*������ก�K����$���*�ก�������� CPNREIT �� ����(3)(������%��) 15,182 

�����*�������K����$���*�ก�������� CPNREIT �� ���� (������%��) 572 

����$�������*������ก�K����$���*�ก�������� CPNREIT �� �����!�
��*&	ก�	�����*������ก5�����������+����% (��& �) 

100 

 �กMN�ก��3��!�"!���	����5��ก�������� CPNREIT �#$��������!%����&�� ������		��&��� �
���%�N 20 �W 0@����BB����!�����������*� 31

�!����% 2580 � �0���������!%����&� 
��������� ����$�� ��Q����#�����ก������� CPNREIT +��/1�
����� (�1��	��) 
	�!M�� 0!%�� ��F��������*� ���0� ����� �2�ก�� 

- +���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# 
- +����%H! ��� ���&� 

 
 
 

7,137 
3,286 
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	�!M�� ��� !�*� ���3��0�  �2�ก�� 
- +���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# 
- +����%H! ��� ���&� 

 
7,207 
3,403 

�0��#�ก���������3�1�$���! ����ก�#��"1+#�$����ก��$�/1�����
ก������� CPNREIT +������ (�1��	��) 

11,908 

�%�&����: 
(1) �����*��#��& (Gross Area) �%�&�@� �����*����#$���ก�N*5��74�&�ก���������*������ก��ก�N*5��+����%�����*��$��ก �� � ������*��$��

��	�!ก�� 
(2) �����*����#$� (Leasable Area)�%�&�@� �����*����#$��ก$:4�#$�� �ก� �:4�#$�����8��������$����� 
(3) �����*������ก(Room Area)�%�&�@� �����*����$���*���D������ก�������	�!ก���ก$:4%���ก��7�& 

6. ก��+3�����($"��+�ก���$�� ����ก�������CPNREIT �/1������ 

ก�������� CPNREIT���2�����&��!��*���	+����กก�������% CPNRF � �����&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 3�
��������+&#��� ��$�&���+&#����	������ก$:4�����$�&+�&%*��& ���*&��ก*�&�ก�	ก����������+&#����ก����&��!�
���ก $�� ����*� 

6.1 ���$�� ����+��	(��+�กก�������� CPNRF ������ก������� CPNREIT +�������� ���� ���,���� 1 :-����)�
���$�� �������K0�$�ก���1����������=��ก��� 

ก�������� CPNREIT %*�+&	�&��������+&#����ก�������!%����&�����8�74�&�ก����� �������2���ก����*� ����
���ก $�� +�&ก���2������*�5������&��!���ก���#$��ก$:4�#$� ��%�@�ก����	�!ก���*��ก*�&�5��ก�	ก�����#$������*� +�&ก�������� 
CPNREIT ����$����� CPN ���2�����*�:4	�!����������!%����&�5��ก�������� CPNREIT �2����	����&��!����$���*���D�
74�&�ก����� �������2���ก��� +�& CPN �����ก��� �	�!�������*��ก*�&�5��ก�	�������!%����&� ����D�3���%�+&	�&
� �ก &��"�ก����������+&#����ก����&��!�5��ก�������� CPNREIT �*�ก2����5@��+�&:4���ก��ก�������� 3��ก$ ก���2�
����&��!�3���������+&#�����4�5��ก�����#$������*�� �ก����	�!ก���*��ก*�&�5��ก�	ก�����#$������*� ก�������:4�#$������*�
8�&��+���ก�� ก���!��$� ���������� ��2���&���%����ก���ก$:4�#$������*� ก������กF	�$��#$�� ��$�	�!ก��������2��$�
ก�������� CPNREIT � ����ก��	2������กM�� �0$�%�0%�������!%����&�5��ก�������� CPNREIT ���&4$���8���*��*� �
���%��������+&#�� 

��ก�4��		ก����������+&#������*�ก $��3�� � ��&3�� �ก�*�ก�������� CPNREIT ��3���	��กก�� ������
�������!%����&�����8�74�&�ก����� �������2���ก��� ����D���&3��$��#$�� ��$�	�!ก���*��ก*�&�������ก�	ก�����#$������*� 0@��
�ก!���กก���2������*�5������&��!�����8�74�&�ก����� �������2���ก����*�ก�������� CPNREIT  ���� ��ก���#$�� �
��	�!ก���*��ก*�&�������ก�	ก�����#$������*� +�&ก�������� CPNREIT ���!��$��#$�� ��$�	�!ก���*��ก*�&�������ก�	ก�����#$������*� 
��%5��� �*�����5�������*��#$� �4��		ก���#$� ��&��� ��*��#$� � �����8�"��ก!�5��:4�#$� ��ก��ก�*� ก�������� CPNREIT ��
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&��%*��&3����� 9 ���4�5����&3��$���*��ก*�&�������ก�	��&3��$��#$�� ��$�	�!ก�� �#$� �$�	�!ก���*������ � ��$��o�&+�MN� 
��D��� 

6.2 ���$�� ����ก������� CPNREIT +�������� ���� ���,���� 1 ���#�������)�(�����H ��� ��$� 

�2����	����&��!�� �ก�$���*���D�+����%H! ��� ���&� 8�&� ����ก�*�ก�������� CPNREIT 3��5� ����������&��!�
�$���*�� � ก�������� CPNREIT �����#$�#$������&��!����ก $�� (+�&%* �กMN���D�ก�����#$���%�) �ก$:4�#$�#$������&��!� 0@��
��D�	�!M��&$�&5�� CPN �*���%*ก���������5@��������� +�&:4�#$�#$������&��!���&������$�����	�!M����ก �$%H! ���0@����D�
�����5$�&ก��	�!���+����%������	����#��!��%������35��BB�	�!���+����%�*�%*�&4$���U���	�����2�����*���D�:4	�!���
+����%H! ��� ���&��$�3���%��!% +�&ก�������� CPNREIT ��3���	���+&#�����4�5���$��#$����*�� ��$��#$����:�� ��ก:4
�#$�#$������&��!���%������35�*���	�3�����BB�+�&%*��& ���*&��	������ ����*� 

�����$ก�N*�*�%*ก��� ����ก��#2����$��#$�� �ก��&ก����$��#$����������%���ก��������!��& ����ก��� ����#2����$��#$�
ก�N*���	��������0$�%�0%��B$ (Renovation) ��%�*�ก2����3�����BB��#$�#$��:4�#$�#$���ก �#2����$��#$����ก$ก��������
��%5�ก2����� �������355����BB��#$�#$�� +�&�$��#$�8�&����BB��#$�#$�����ก�	��&�$��#$� 2 �$�� 3��ก$ �$��#$����*� 
� ��$��#$����:�� +�&�#� �ก�กNO��2���N��%��&��� �ก���#$�#$����!� +�&�#�!"*ก���2���N 0@��%*��& ���*&�����$�3��*� 

(1) ก���=���C�#��"#��,���#������aa��"#�"#�������"1	��	+��-�� ,��b 2560 

(1.1) �#��"#������ (Fixed Rent) 

:4�#$�#$���ก ���#2����$��#$����*��2����	����&��!�����8������ �!��� 4ก���� �����		 � �
������!%����&� 8�&�� 45 �����	��ก����!��3��%�� +�&�#� �ก�กNO��2���N��%��&��� �ก���#$�
#$����!��2����	#$���� �������$����*���BB��#$�#$��%*: �#	����	�@�����*� 31 "�����% 2560 +�&�$��#$�
���*��$��W5���W 2560 �2���N��ก�$��#$����*��$��W5���W 2561 ���	 ���&�������& � 3.5 �$��W +�&
�	$�#2����2������$� 9 ก������$ �3��%�� &ก���3��%����ก5��ก����!�%��&��� �ก���#$�#$����%
��BB��#$�#$�� ���#� �ก�กNO��2���N��%��&��� �ก���#$���!� +�&3��%����ก5��ก����!�%
��&��� �ก���#$�#$�����!���%������$��5���2������� ��ก�$��#$����*���&3��%�� �����&�2����
�����3��%������ 9 �4N��&�2���������	��ก����*���BB��#$�#$��%*: �#	����	���@�����*��!��3��%�� 

(1.2) �#��"#������ (Variable Rent) 

:4�#$�#$���ก ��*���#2����$��#$����:���2����	����&��!�����8������ �!��� 4ก���� � ������		 
8�&�� 45 �����	��ก����!��3��%�� +�&�#� �ก�กNO��2���N��%��&��� �ก���#$�#$����!��2����	
#$���� �������$����*���BB��#$�#$��%*: �#	����	�@�����*� 31 "�����% 2560 +�&�#�!"*ก���2���N�*�
ก2������5� (2.2) ��� $���*� 
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(2) ก���=���C�#��"#��,���#����� 1 �ก���� 2561 +��-������ 31 !����� 2563 

(2.1) �#��"#������ (Fixed Rent) 

:4�#$�#$���ก ���#2����$��#$����*��2����	����&��!�����8������ �!��� 4ก���� �����		 � �
������!%����&� 8�&�� 45 �����	��ก����!��3��%�� +�&�#� �ก�กNO��2���N��%��&��� �ก���#$�
#$����!��2����	#$���� �������$����*�1%ก���% 2561 ���@�����*� 31 "�����% 2563 ��������$��W��%�*�
��	����������� $�� +�&�	$�#2�����D��2������$� 9 ก������$ �3��%��  

�b �#��"#��������$�b (	��) 
2561 210,000,000 
2562 217,350,000 
2563 224,957,250 

 

(2.2) �#��"#������ (Variable Rent) 

:4�#$�#$���ก ���#2����$��#$����:���2����	����&��!�����8������ �!��� 4ก���� � ������		 
8�&�� 45 �����	��ก����!��3��%�� +�&�#� �ก�กNO��2���N��%��&��� �ก���#$�#$����!��2����	
#$���� �������$����*� 1 %ก���% 2561���@�����*� 31 "�����% 2563 +�&���2���N+�&�#�กNO�&��
���% ก $����� ����	�W	�B#*�� 9 �$��#$����:��5��3��%���U���	�� �2���N��ก �$��#$����:��
���% N ����*��!�����3��%���U���	�� ��ก��& �$��#$����:�����% N ����*��!�����3��%���*�� �5���W
��*&�ก�� +�&�$��#$����:�����ก $���2���N3�����*� 

�$��#$����:�� = ��& � 90 x ( ก � 5 � � � � ) 

+�&�*� 

ก = ��&3���%��กก�����ก�	"��ก!�+����%H! ��� ���&� ����������� ������%����	3��%��
���%���� �����*� 3%$��%�@�8�M*%4 �$���!�% 8�M*"��ก!��K��� ����8�M*���������2������*&�ก�� 
�$�	�!ก�� (Service Charge) �*���*&ก�กF	��ก:4��		�!ก�� ��&3�������!��*�3���	��กก��5�&
����&��!� �$��!�3�%������*�3���	��กก�����ก��8�& (&ก����$��!�3�%�����0@��3���	��ก
ก�����ก��8�&"��ก!��&��#���ก (Business Interruption Insurance) ��!��$������ก��������
�������!%����&� � ���ก�	*�&��	  

5 = ������ ��$��#�$�&��%��กก�����ก�	"��ก!�+����%H! ��� ���&� ����	3��%�����%���� 
3��ก$ ������ ��$��#�$�&����� � �����������% �����������!	� �5���#��ก���2���!���� 
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(Operating Supplies) ������ ��$��#�$�&��ก����������ก�N��*��#��ก���2���!����
�����5����!%������!�%��!% �������!������ �$���� � �: ���+&#�������*��$�&���ก$ 4ก���
� ����ก��� ������ ��$��#�$�&��ก�	�% 4ก���� ����ก��� ������ ��$��#�$�&���ก��
+�MN�� ����#���%���"� ������ ��$��#�$�&��ก��	2������กM� 0$�%�0% � ��ก��$�
+����%H! ��� ���&� ���&4$���8���* �$��	*�&���ก��8�& �$�8�M*� ��$�"��%��*&%�$��9 
(&ก���8�M*��!�3��!�!	��� ) �$�"��%��*&%��ก��	�!������� ��$��#�$�&�*�:4	�!���+����%
H! ��� ���&� ��*&ก�กF	� ������� ��$��#�$�&���� 9 ��ก���2���!����� ����ก�	"��ก!�
+����%H! ��� ���&������*� 3%$��%�@�8�M*%4 �$���!�% 8�M*"��ก!��K��� ����8�M*���������2����
��*&�ก�� � ��$��#�$�&�*��ก!���กก��0$�%�0%+�&�#��!�����*�ก��3�����*�5��0*�*��F����&���
?������5������&��!���!% ��������ก����!� � ���ก�	*�&�*��ก*�&�5��ก�	�$��#$��*����#2��� 
(��%*) 

� = ��!��2�����2����	ก��0$�%�0% ���	���� ��������������������������!�%��!%�G����!����� 
���ก�N� � �������$�� 9 5��+����%H! ��� ���&� (FF&E Reserve Deduction) ��%�*���	�
����BB����	�!���+����%H! ��� ���&� 0@���2�����$��:4�#$�#$��ก�	:4	�!���+����%H! ��� 
���&� 

� = �$��#$����*�����	3��%�����%���� ��%�*�ก2����3���5� 1.1 ���� 5� 2.1 (� ���$ก�N*) 
	�ก��&�$��#$���%��BB��#$�������!%����&� 

��ก�$��#$����:�����% N ����*��!�����3��%���U���	���*��2���N��%�4�����ก $��%*�2������&ก�$�
74�&� ������$��$��#$����:�����ก $����$�ก�	74�&� � ���ก�$��#$����:�����% N ����*��!�����3��%��
�U���	���*��2���N��%�4�����ก $��%*�2�����ก!�ก�$���& � 50 5���$��#$����*����% N ����*��!�����
3��%���U���	�� �$��#$����:�����ก $�����4ก���	 ���%*�2������& � 50 5���$��#$����*����% N 
����*��!�����3��%������ 9 

�����*� ��ก�$��#$����:�����% N ����*��!�����3��%���*�� ��*�:4�#$�#$��3�#2����ก$ก�������� %*�2����
%�กก�$��$��#$����:�����% N ����*��!�����3��%���U���	���*�:4�#$�#$�������#2�����%:  ��"��*�3�
��กก���2���N��%�4����5� 2.2 ��%5�%4 ���ก����!�5��:4�#$�#$���*����กT����&������ก��
��!��*�����2�+�&:4�#$�#$���2����	ก���2���N�$��#$����:����&3��%�� ก���������ก ����2��$��#$�
���:�����$���*�3���	#2�����!�3��ก!����ก $��3���กก 	ก�	�$��#$����:��5��3��%�����3��*�
ก��������%*�!�"!3���	��ก:4�#$�#$����ก������&���$��#$����:�����ก $���*�ก����������	#2����ก!���
���� ����D�74�&� �&$��3�กF�* ��3��%�������&5����	�W	�B#*ก���������ก ����2�&������ ��5��
�$��#$����:���*�ก��������3���	#2����ก!������%��*��� ���&4$���ก $��3���กก 	ก�	�$��#$����*�5��3��



��ก�����	 1 
 

��ก�����	 1 ��� 20 

%�������&�*�ก��������%*�!�"!3���	��ก:4�#$�#$�� �&$��3�กF�* ��ก�$��#$����*���3��%�������&%*
�2������!���&ก�$��$��#$����:���*�ก��������3���	#2����ก!������%��*��� ���&4$ ก���������ก ����2�
��!��$��#$����:���*�3���	3��ก!������%�������ก$:4�#$�#$��8�&�� 15 ��� ��	��ก����*�:4��		�B#*��	���
��&������ก����!��2����	��	�W	�B#*5��:4�#$�#$�� 

��ก��ก�*� ��ก�$��#$����:���*�ก��������3���	�2����	��	�W	�B#*�� 9 %*�2����%�กก�$�������&ก�$�
�$��#$����:���2����	��	�W	�B#*��*&�ก���*�ก�������������3���	��%:  ��"��*�3���กก���2���N
��%�4����5� 2.2 ��%5�%4 ���ก����!�5��:4�#$�#$���*����กT����&������ก����!��*���	���+�&
:4��		�B#*5��:4�#$�#$���2����	���	�����$��#$����:������2���	�W	�B#* +�&ก����������#2������
�$��#$��*�3���	3��ก!� ����:4�#$�#$�����$�&#2����$��#$��*�#2���3�5�� (� ���$ก�N*) 8�&�� 15 ��� ��	
��ก����*�:4��		�B#*��	�����&������ก����!��2����	��	�W	�B#*5��:4�#$�#$��  

�&$��3�กF�* ��ก�N*�*�5�ก2����5��กA�กNO����กA�%�&� �ก����&��*��ก*�&�5��ก�	ก��#2����$��#$�
���*�  � �/���� �$��#$����:��%*ก���ก35������ *�&��� �3� ก��������� �:4�#$�#$���ก ���
�!���N�� ������5�ก2����� �������35�ก*�&�ก�	ก��#2����$��#$����*� � �/���� �$��#$����:�� �$�3� 

��ก�N*�*�:4�#$�#$��3%$%*���%��%�����ก��#2����$��#$����ก $��3���F%�2�����%����@�ก2����#2���� � 
������$��$��#$����2�����*�ก��������3%$3���	#2�����D��$��#$����#2��� (Accrued Rental Revenue) 
� ���:4�#$�#$��#2����$��#$����#2������ก$ก��������8�&�� 30 �����	��ก����*��@�ก2����#2��� �����*� 
�����$��D�ก�N*ก��� ����ก��#2����$��#$�����ก��&ก����$��#$�	���$�����������%����������%���ก
��������!��& ����ก��� ����ก��#2����$��#$���������*�%*���	��������0$�%�0%��B$ (Renovation) 

��@�� ก�����#2����$��#$����ก $�� :4�#$�#$�������#2�����ก�	*�&��กก��:!�������������& � 15 �$�
�W +�&�2���N��%�2������!��*����#2���� ��2���������	������$����*��@�ก2����#2������@�����*�#2���
���F��!�� �����$ก�����#2����$��#$��������ก�$��W� �:4�#$�#$��3�#2����$��#$����#2������ก $��� �
8�&�� 30 �����	��ก����*��@�ก2����#2��� �����*� ��ก:4�#$�#$��#2����$��#$����#2����������ก�$��W�ก!�
ก2������&��� � 30 ������ก $�� :4�#$�#$�������#2�����ก�	*�&��กก��:!�������������& � 15 �$�
�W +�&�2���N��%�2������!��*����#2���� ��2���������	������$����*��@�ก2����#2������@�����*�#2���
���F��!�� 

(3) ก���=���C�#��"#���ก�C������ก���#���$��aa��"#�"#����*���aa��"#�"#����	ก=���3 

��������ก��BB��#$�#$��K	�	��ก� ����ก�*�ก�������� CPNREIT �5� ����%*��&���BB� ������$����*���BB�
�#$�#$��%*: 	����	�#���@��!���W 2560 (��%*) +�&�%����!�������&���BB��#$�#$�����ก $������ก��������� �:4�#$�
#$����%����#�!�"!��ก���$���&���BB�3��*ก 3 ���� 9 3 �W 0@���$��#$�5����BB��#$�#$��K	�	�$���&�������*� 
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1 (������$����*� 1 %ก���% 2561 �@�����*� 31 "�����% 2563) ����D�3���%��& ���*&���5� 2 +�&��ก�N*�*�%*
ก���$���&���BB��#$�#$�����ก $���*ก �%�����BB��#$�#$����	ก2���� �4$��BB��ก ����$��#$����*��2����	
��BB��#$�#$��K	�	�$���&�������*� 2 (������$����*� 1 %ก���% 2564 �@�����*� 31 "�����% 2566) � ���BB��#$�
#$��K	�	�$���&�������*� 3 (������$����*� 1%ก���% 2567 �@�����*� 31"�����% 2569) %*��& ���*&�����$�3��*�  

(3.1) �#��"#������ (Fixed Rent) 

:4�#$�#$���ก ���#2����$��#$����*��2����	����&��!�����8������ �!��� 4ก���� �����		 � �������!%����&� 
8�&�� 45 �����	��ก����!��3��%�� +�&�#� �ก�กNO��2���N��%��&��� �ก���#$�#$����!��2����	#$���� �
������$����*� 1 %ก���% 2564 ���@�����*� 31 "�����% 2569 ��������$��W��%�*���	����������� $�� +�&�	$�
#2�����D��2������$� 9 ก������$ �3��%��  

�b �#��"#��������$�b (	��) 
2564 232,830,754 
2565 240,979,830 
2566 249,414,124 
2567 258,143,619 
2568 267,178,645 
2569 276,529,898 

 

(3.2) �#��"#������ (Variable Rent) 

:4�#$�#$���ก ���#2����$��#$����:���2����	����&��!�����8������ �!��� 4ก���� � ������		 8�&�� 45 
�����	��ก����!��3��%�� +�&�#� �ก�กNO��2���N��%��&��� �ก���#$�#$����!��2����	#$���� �������$����*� 
1 %ก���% 2564 �@�����*� 31 "�����% 2569 +�&�#�!"*ก���2���N�*�ก2������5� 2.2 

�����*� �$��#$����*�� ��$��#$����:�����4ก�	$�����$������BB��#$��*��ก*�&�5����%�*�ก�������� CPNREIT � �
:4�#$�#$�����ก �ก�� 

�����*� ��& ���*&�5������ก��N�ก�N*ก��� ����ก��#2����$��#$�� �ก��&ก����$��#$����������%���ก��������!��&��D�
����$�3��*�  

����ก��C�ก�C�ก����*���ก��"=����#��"#� 
����*�����+�ก������3� �$ 

����ก��C�ก�C�ก��$ก��1��#��"#� 
����*�����+�ก������3� �$ 

��ก�N*�*��ก!�����ก��N�������ก��N���@������$�3��*�������$�� ��ก�N*�*��ก!�����ก��N�������ก��N���@������$�3��*�������$��
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3��%���� :4 �#$�#$��%*�!�"!� ����#2����$��#$�	���$������
�����%���3��%������ ��$�����&����%*����*�#2����$��#$���ก
&����%*���%��%�����ก��#2�����3��%���*��ก!�����ก��N�����
��%� �ก�กNO�ก���2���N�*�ก2����3�����BB��*��ก*�&�5�� 
+�&ก��#2����$��#$����$���*������3%$ก���	�$����%��%���
��ก�����ก�	"��ก!�+����%H! ��� ���&�5��:4�#$�#$�� � �:4
�#$�#$�������%*��!��2������%8���� �����*��$�� 9 �2����	
#$���� � 45 �����	��ก����*��!�����3��%���*��ก!�����ก��N� 

1. ��ก�N*�*��ก!���������!��&�*�%*: ก���	�$�����&��!��*��#$�#$��
+�&�������	�!��N�ก ��*&�0@��3%$����o��ก������� *ก� *�&�
3� +�&�$�: �$�ก���2���!�ก!�ก��+����%H! ��� ���&� 3%$�$�
����������*��ก!���������!��&������D�: �$������� ����2���
��&3��$������ก�K *�& (-RevPAR.) �$������5��+����%H! 
��� ���&� ��2�ก�$� RevPAR �$����������&��� ���*&�ก��
5���Wก$����� ��$�ก�	����%�กก�$� ��& � 20 ��$3%$�@���&
 � 50 

2. ��ก�N*�*� �ก!���������!��&3%$�$��������7�����$�������7 0@��
3%$3�%*: ก���	�$�����&��!��*��#$�#$��+�&�������	�!��N
�ก ��*&�� �3%$�����	��%3� +�&�$�: �$�ก���2���!�
ก!�ก��+����%H! ��� ���&� 3%$�$�����������*��ก!���������!��& 
������D�: �$������� ����2��� 

(ก)  RevPAR �$������5��+����%H! ��� ���&�  � ���2�
ก�$� RevPAR �$����������&��� ���*&�ก��5���Wก$��
��� ��$�ก�	����%�กก�$� ��& � 20 ��$3%$�@���& � 
50 � � 

(5) RevPAR �$������5��+����%� ��*�����ก �$%ก��
� 5$ � 5� � �*� %* % � � � ? � � ��* & � ก� � �� �%� � � �� � & � 
(-CompSet.)  � ���2 �ก�$� RevPAR �$������5�� 
Compset ����&��� ���*&�ก��5���Wก$����� ��$�ก�	 
����%�กก�$� ��& � 15   

3. ��ก�N*�*� �ก!���������!��&3%$�$��������7�����$�������7 0@��

3��%���� :4 �#$�#$��%*�!�"!3%$���#2����$��#$�	���$������
�����%���3��%������ ��$�����&����%*����*�#2����$��#$���ก
&����%*���%��%�����ก��#2�����3��%���*��ก!�����ก��N�����
��%� �ก�กNO�ก���2���N�*�ก2����3�����BB��*��ก*�&�5�� 
+�&ก��#2����$��#$����$���*������3%$ก���	�$����%��%���
��ก�����ก�	"��ก!�+����%H! ��� ���&�5��:4�#$�#$�� � �:4�#$�
#$�������%*��!��2������%8���� �����*��$�� 9 �2����	
#$���� � 45 �����	��ก����*��!�����3��%���*��ก!�����ก��N� 

1. ��ก�N*�*� �ก!���������!��&�*�%*: ก���	�$�����&��!��*��#$�#$��
+�&�������	�!��N�ก ��*&�0@��3%$����o��ก������� *ก� *�&�3� 
+�&�$�: �$�ก���2���!�ก!�ก��+����%H! ��� ���&� 3%$�$���
��������*� �ก!���������!��& ������D�: �$������� ����2��� 
RevPAR �$������5��+����%H! ��� ���&� ��2�ก�$� RevPAR 
�$����������&��� ���*&�ก��5���Wก$����� ��$�ก�	����
%�กก�$� ��& � 50 

 
2. ��ก�N*�*� �ก!���������!��&3%$�$��������7�����$�������7 0@��

3%$3�%*: ก���	�$�����&��!��*��#$�#$��+�&�������	�!��N
�ก ��*&�� �3%$�����	��%3�+�&�$�: �$�ก���2���!�ก!�ก��
+����%H! ��� ���&� 3%$�$�����������*��ก!���������!��& ����
��D�: �$������� ����2��� 

(ก)   RevPAR �$������5��+����%H! ��� ���&�  � ���2�
ก�$� RevPAR �$����������&��� ���*&�ก��5���Wก$��
��� ��$�ก�	����%�กก�$� ��& � 50 � � 

(5) RevPAR �$������5�� Compset  � ���2�ก�$� RevPAR 
�$������5�� Compset ����&��� ���*&�ก��5���Wก$��
��� ��$�ก�	����%�กก�$� ��& � 30  

�����*� ��ก�N*�*�����&��!��*��#$�#$��3���	: ก���	��ก��������!��&
����ก���V����	��������0$�%�0%��B$  (Renovation) �� 9
��#$����&��� ���*&�ก��5���Wก$�������&�#$�ก�� ����*&	ก�	 
RevPAR �$������5��+����%H! ��� ���&� � � RevPAR �$�
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3%$3�%*: ก���	�$�����&��!��*��#$�#$��+�&�������	�!��N
�ก ��*&�� �3%$�����	��%3� +�&�$�: �$�ก���2���!�
ก!�ก��+����%H! ��� ���&� 3%$�$�����������*��ก!���������!��& 
������D�: �$������� ����2��� 

(ก) RevPAR �$������5��+����%H! ��� ���&�  � ���2�
ก�$� RevPAR �$����������&��� ���*&�ก��5���Wก$��
��� ��$�ก�	����%�กก�$� ��& � 50 � � 

(5) RevPAR �$ � ��� � � 5 � �  Compset  �  � ��2 � ก �$ � 
RevPAR 5�� Compset ����&��� ���*&�ก��5���W
ก$����� ��$�ก�	����%�กก�$���& � 15 ��$3%$�@���&
 � 30 

�����*�  ��ก�N*�*�����&��!��*� �#$�#$��3���	: ก���	��ก����
����!��& ����ก���V����	��������0$�%�0%��B$ (Renovation) 
�� 9 ��#$����&��� ���*&�ก��5���Wก$�������&�#$�ก�� ��
��*&	ก�	 RevPAR �$������5��+����%H! ��� ���&� � � 
RevPAR �$������5�� Compset  (� ���$ก�N*) ����&��� �
��*&�ก��5���W $����ก$������W���ก $�� 0@����D��W�*�����&��!��*�
�#$�#$��3%$3���	: ก���	��ก��������!��& ����ก���V����	����
����0$�%�0%��B$ (Renovation) �� 9  

�����5�� Compset  (� ���$ก�N*) ����&��� ���*&�ก��5���W
 $����ก$������W���ก $�� 0@����D��W�*�����&��!��*��#$�#$��3%$3���	
: ก���	��ก��������!��& ����ก���V����	��������0$�%�0%
��B$ (Renovation) �� 9 

 

���$����: :4�����$�& ������%���7@กM�5�%4 ��!�%��!%3���ก���������2���B5���$����BB��*��ก*�&�5��ก�	����&��!��*��� ������!�%��!%������*� 
1 0@�������กT���		������&ก��5�%4 � ��$���������#*�#��ก������5�&� �ก����&������ก���� ��8��  
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7. ������.�/���01ก#��,������:-��+��/1���)��01+3ก��ก���������*����ก��ก#��,�ก�������CPNREIT ��1� 

:4ก$�������������F��$�ก���� ��8��ก�������% CPNRF ��D�ก�������� CPNREIT � �ก�� ����������&��!��*���
 ������!�%��!%������*� 1 ��ก$����ก!�: ���+&#���ก$ก�������% CPNRF � �:4�����$�& ��������$�3��*� 

7.1 ก����������ก��������CPNRF��)�ก������� CPNREIT �=���1����������������$�� ����+������
�� ���� ���,���� 1 R31����)�ก������#��($	�$ก�������/��ก�������� CPNRF 

ก���� ��8��ก�������% CPNRF ��D�ก�������� CPNREIT � �ก�� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1
��������*���D�ก������$��+&	�&ก�� ����5��ก�������% CPNRF � ����� ��ก�	������������� ��+&	�&ก�� ������
�����5��ก�������% CPNRF +�&��D�ก��������+�ก����ก�� �������������!%����&���!�%��!%�*�����$����$�: ��
ก�������� CPNREIT (� ����กก���� ��8��� �) %*: ��	����*��*�$�����������&�&�� ��ก���*�  :4ก$�����������3�
�2���!�ก����:4��		�B#*��	���B���2�ก��������	��%%���?������*������%�#���%����ก*�&�ก�	ก��������	5�%4 ���
ก����!��*��ก*�&�ก�	����� �2����	���%�Nก���	ก2�3�5������ ��	���ก�	��& ���*&���&3����"!5������&��!���%
�%%�!?��5��ก�������% CPNRF � �5��ก�������� CPNREIT �2����	#$���� ����%�Nก��������$����*� 1 %ก���% 2561 
�@�����*� 31"�����% 2561 0@��%*��& ���*&�����*� 
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�����Cก���	ก=�R�/�3���������� o�� 
�=���	"#�����������Cก���,���#����� 1 �ก���� 2561 �-������ 31 !����� 2561 

 
(��$�&: ���	��) 

 

����&��!��*�%*�&4$
��!%8�&�� 
ก�������% 

CPNRF 

����&��!��*�%*�&4$
��!%8�&�� 
ก�������� 
CPNREIT 

����&��!������%�
� ��ก�� ����
��!�%��!%8�&�� 

ก�������� 
CPNREIT 

��$R31+�กก�������    
K0�$�ก���1����������=��ก���    
��&3��$��#$�� ��$�	�!ก�� 3,922,605 3,922,605 4,563,765 

��&3����� 208,384 208,384 238,385 

��$��$R31 p K0�$�ก���1����������=��ก��� 4,130,989 4,130,989 4,802,150 
+����%    
�$��#$����*� - - 217,436 

�$��#$����:�� - - 77,096 

�����$R31 p (����� - - 294,532 

�����$R31/,��1� 4,130,989 4,130,989 5,096,682 
��ก�	*�&��	 6,753 5,961 7,553 

�����$R31 4,137,742 4,136,950 5,104,235 

�#��"1+#�$/��ก��������/ก�������    
�$��#�$�&�*��ก*�&�ก�	ก��	�!����������!%����&� (234,843) (234,843) (263,088) 
�$�"��%��*&%ก�����ก��ก�����/ก�������� � ��$��#�$�&��ก��	�!��� (48,890) (142,329) (181,952) 
�$�"��%��*&%:4	�!����������!%����&� (381,812) (380,591) (461,860) 
�$��#�$�&��ก����ก� �����5�&��$�&����������2���$�& - (20) (93) 
�����ก����!� (103,204) (78,239) (415,115) 

����#��"1+#�$ (768,749) (836,022) (1,322,107) 

��$R31+�กก����������! ก#����	���� 3,368,993 3,300,928 3,782,127 

	�ก:  �8��� $���$���ก!��*��ก!���กก������2���$�&�$��#�$�& 
 ��ก����ก� �����5�&��$�&������ - 20 93 
�ก:  ��&3��$��#$�� ��$�	�!ก���*�%!3���	#2�����D���!�����!� - - (7,436) 

�� ��3���! ����������=���+#�$�#���	#�ก=�R�/���($"����	��� 3,368,993 3,300,948 3,774,784 

    
���%�Nก�������ก���U��$���	$�ก2�3�/�$�&���+&#����	��� (��& �) 90.1 98.7 98.2 

�2���� ����/��$�&������ ( ����$�&) 2,212 2,212 2,212 
�����Cก��+#�$�#���	#�ก=�R�/���($"����	��� 3,035,355 3,259,638 3,705,844 
�����Cก��+#�$�#���	#�ก=�R�/���($"����	����#���#�$ (	��) 1.3719 1.4733 1.6750 
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���$����:  5�%4 ��ก���%�Nก���	ก2�3�5������ ��	���ก�	��& ���*&���&3����"!5������&��!���%�%%�!?���2����	#$���� �
���%�Nก��������$����*� 1 %ก���% 2561 �@�����*� 31 "�����% 2561 

��%5�%4 ��ก���%�Nก���	ก2�3�5������ ��	���ก�	��& ���*&���&3����"!5������&��!���%�%%�!?��
�2����	#$���� ����%�Nก��������$����*� 1 %ก���% 2561 �@�����*� 31 "�����% 2561 (��ก�����	 12) ���%�Nก���$�&
���+&#����	����$���$�& (Cash Distribution Per Unit ���� DPU) �*�����$�:4�����$�&��������3���	� ����กก�������� 
CPNREIT �5� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 ����!�%5@�� 0.3031 	���$���$�& �%�����*&	ก�	���%�Nก���$�&
�$���	$�ก2�3� (Cash Distribution Per Unit ���� DPU) 5��:4�����$�& ����5��ก�������% CPNRF �*�����$���3���	��ก
ก�������% CPNRF 3%$3��2�ก���� ��8��� � ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 

�����*� 5�%4 ���%�Nก���$�&�$���	$�ก2�3�/���+&#����	����$���$�& (Cash Distribution Per Unit ���� DPU)
� ������ก����!�%5@��5�����%�Nก���$�&�$���	$�ก2�3�/���+&#����	����$���$�&(Cash Distribution Per Unit ���� DPU) 
0@��3��������������D���*&�ก�����%�Nก���������������F��@����%��%���"�ก�	5�%4 ���� 9 ���������$�����:4ก$����������� 
����	��� �� 9 %!3���	���ก��: ก���2���!����5��ก�������� CPNREIT �������%�Nก���$�&�$���	$�ก2�3�/���+&#����	
����$���$�&�*�����$�:4�����$�&��������3���	 ��ก��ก�*� :4 ������%���7@กM���& ���*&�: ก���	���8�M*��!�%��!%3���
��ก�����	 6 -��ก�����	
��������������������กก����������ก��� ���!�������"!�����#$�%�����&#$��
�ก����� �'�

�������"!�����#. 

�����*� ��ก�������ก�	*�&%*ก���� *�&��� �3���กก�����%�Nก�� ���$�: ก���	�$����%�Nก���$�&���+&#��
��	����$���$�& (Cash Distribution Per Unit ���� DPU) �*�����$�:4�����$�&��������3���	� ����กก�������� CPNREIT 
�5� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 ����*� 

ก��� ������������#��R���#�ก�������$�����/�������Cก�����($"����	����#���#�$  
(Sensitivity Analysis) 

����3�ก�	�,$ 2.18% 2.68%(1) 3.18% 3.50%(2) 
��!������"!�*���%����2�%��$�&
���+&#����	���(���	��) 

3,852,231 3,774,784 3,697,337 3,647,771 

���%�Nก���$�&���+&#����	
��� (���	��) 

3,783,291 3,705,844 3,628,398 3,578,832 

���%�Nก���$�&���+&#����	
����$���$�& (	��) 

1.7100 1.6750 1.6400 1.6176 

���$����:  (1) �������ก�	*�&�*��#�����%�Nก������!���%5������	��������ก���	��ก����!��������70@��%*��&��� �ก��#2�����!�ก4 2 �W 
 (2) �������ก�	*�&�2����	��!�ก4���ก $����3%$�ก!���& � 3.50 �$��W 
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7.2 ���$�� ����+�������� ���� ���,���� 1 ��Kก$�����ก��+3�����($"�� 

:4ก$�������������F��$�ก�� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 +�&ก���5� ������+���ก���0F���� �G��!��  
���&� 	*# � �+����%H! ��� ���&� ��������*�%*�����$��$�� 9 0@������!�%: ���+&#����ก�	ก�������� CPNREIT (� ����กก��
�� ��8��� �) ����*� 

(1) ���$�� ����+�������� ���� ���,���� 1 �,��$0#���=������#��#������$�",��=�/�������KR�$ �����)�
���$�� ��������C����0� 

+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*#0@����D��$����@��5��74�&�ก�����!����� *&	#�&��� 5�����B$� �
��	�����*������$���@�������#*&�������ก�K*&���� ���D�74�&���%3 GQ�3� �5��#*�!���$����%����%�&� �
���%���ก����5���%������&��*���D��%����$����*�&��*��2���B��$���@��5��8���������ก� ������73�& 0@��
���ก�	3���& +��8��&����������G#���#����2� ������������#��!� ������� *กก�$� 300 ����� 
���%��& ��ก!�ก��%	�!��N���74�&�ก�����*������*���� �#*�!�#*�����ก$��ก�$����*�&�����#��3�&� �#��
�$�������7�*�%��$����*�&�� ���ก:$���*��!%#�&������&� 

���$��5��+����%H! ��� ���&� 0@�������&4$	�� ��#���%�$�ก�	74�&�ก�����0F���� �G��!��  ���&� 	*# ��D�
+����%����	 5 ����*���%���%����F���7�*&8��5��+���$�����&��*���&��% ���ก�	��& �����ก�*��ก��$�
� ���ก�		�&$����&��% �!���2���&���%����ก�*���	���� ���! ����$�&��2� Infinity Edge �������� 
��� ������� *�&� ������#�% � ����GV���� ��D��� 

ก���2���!�"��ก!�5��+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# � �+����%H! ��� ���&���D�"��ก!��*��$����!%0@��ก��
� �ก�� � �#$�&����%4 �$���!�%���ก$+���ก����8����% 

(2) ���$�� ����+�������� ���� ���,���� 1 ��)��#����-��/��K0�$�ก���1������������	��������a#�����3
��#���-����+���3"�	���������������ก/�������KR�$ 

+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# 0@����D��$����@��5��74�&�ก�����*�%*���%��	���� (One-Stop Shopping 
Mall)� ���B$�*������$���@�����������# 	��*� �8���������ก5�������73�& +�&��%��������	 4ก������
#��3�&� �#���$�������7��D��2����%�ก����$ ��W+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# ���ก�	��&:4�#$�
%*���%� �ก� �&������!���� �	�!ก�� +�&�����8�&��+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# 3��4ก���
����$������8�:4�#$� (Tenant Mix)� �����	$������*��#$� (Zoning Arrangement) �&$����%���% �����#$�&
�@��4���%*:4�5�%��#	�!ก��8�&�������74�&�ก�����&$���$������� �@��$�: ��%*:4	�!+8��5�%��#	�!ก��
8�&��74�&�ก�������ก $����D��2����%�ก����$ ��W  ������$�: �*�$�"��ก!�5��:4���ก�	ก��0@����D�:4�#$�
�����*�8�&�������74�&�ก���� +�&74�&�ก�����0F���� �G��!��  ���&� 	*# %*�����ก���#$������*��4��&$��
�$�������+�&%*�����ก���#$��K *�&��#$�� 3 �W�*�:$��%� (�.7. 2557-2559) �&4$�*����%�N��& � 98 � ������ 
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3 ������!����� N ����*� 31 %*���% 2560 �����ก���#$������*�5��74�&�ก�����0F���� �G��!��  ���&� 	*#�&4$�*�
���%�N��& � 97 

(3) ก��	� ���+3ก�����$�� �(3$�01	� ������$�� �����������"��$�"�a�������	ก��C� 

CPN %*����	ก��N���ก����6��� �	�!���74�&�ก���� � �+���ก���������!%����&��4��		:�% (Mixed 
Use Project) %�&�����ก�$� 30 �W � �	�!���74�&�ก���������!�� 30 74�&� (5�%4  N ����*� 31 %*���% 2560)
0@����%�@�+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*# �����*� ก �$% CPN 3�	�!���74�&�ก�����*�%�������$�����%ก���% 
2552 � ���6��+����%H! ��� ���&�� ����F�������$�������7�!ก�&� 2553 +�&�*� CPN ��3���	ก����$�����
��กก�������� CPNREIT ���2�����*�:4	�!����������!%����&�5��+���ก���0F���� �G��!��  ���&� 	*#�����
CPN ��3��#����	ก��N�� ����%�#*�&�#�B�*�3���กก��	�!���+���ก��74�&�ก����� �& 9 +���ก����
�����73�& %�	�!������ก��74�&�ก�������ก $��������	���%�2���F� �������D�ก������%4 �$���!�%���ก$
ก�������� CPNREIT � �:4�����$�&������+�&��% 

�2����	����&��!�� �ก�$���*���D�+����%H! ��� ���&� 8�&� ����ก�*�ก�������� CPNREIT 3��5� ������
����&��!��$���*�� � ก�������� CPNREIT �����#$�#$������&��!����ก $�� (+�&%* �กMN���D�ก�����#$���%�) 
�ก$:4�#$�#$������&��!� 0@����D�	�!M��&$�&5�� CPN �*���%*ก���������5@��������� +�&:4�#$�#$������&��!���
&������$�����	�!M����ก �$%H! �����%������35��BB�	�!���+����%�*�%*�&4$���U���	��0@����D������5$�&ก��
	�!���+����%������	����#��! ���2�����*���D�:4	�!���+����%H! ��� ���&� �$�3���%��!% ����������
���+&#����ก+����%���ก $�� +�&ก�������� CPNREIT ��3���	���+&#�����4�5���$��#$����*�� ��$��#$�
���:����ก:4�#$�#$������&��!� ��%������35�*���	�3�����BB� 

7.3 ก���� ���������ก���$/�����#������/����$R31���(�ก����ก���+� a�� 	(�/����$R31+�กก�������
�����$�� ����+�������� ���� ���,���� 1 

ก���� ��8��ก�������% CPNRF ��D�ก�������� CPNREIT � �ก�� ����������&��!��*��� ������!�%��!%������*� 1 
���2�����&3���กก���2���!����5��ก�������� CPNREIT %*���%%�������!�%%�ก5@��:$��ก��ก����&���%��*�&�5��ก��
��������+&#����ก�������!%����&� � �#$�& �ก���@������ $���&3� (Asset Diversification) ��������ก����&��!��*���+��%�
��กก�������% CPNRF � �����&��!��*�ก�������� CPNREIT �� ������!�%��!%������*� 1 �����&4$���2�� �*���ก�$��ก�� (Location 
Diversification) 

7.4 �0��		ก�������/���������*��ก��������������� ����$���������)���ก������ ��R31�	����� $�
��ก/-,��������KR�$ 

ก�� �����������������ก�� �������������!%����&� (REIT) ��D��4��		ก�� �����*�%*���%��D���ก � �3���	���%
�!&%��D��&$���* ��� �& 9 �����7����+ ก +�&ก�� �����������������ก�� �������������!%����&���!�%3���	���%�!&%%�ก5@��
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�����& 9 �������73�&��#$��3%$ก*��W�*�:$��%� ��������ก�����������ก�� �������������!%����&���%��� �������������!%����&�
�*�%*7�ก&8�����#!���N!#&��*��*3�� �ก� �&����8� �����*������&4$�������73�&� ����$�������7 0@���%������*&	��*&	ก�	
ก�������%�������!%����&�� � �����������ก�� �������������!%����&���%*���� ��กก�� �������������!%����&��*�%*���%
� �ก� �&%�กก�$� �����#$�&��!�%7�ก&8����ก����!	+�����&�&�����ก$ก��������� ���D�ก������%4 �$���!�%���ก$:4���
��$�&������+�&��% 

7.5 �������*��ก��������������� ����$�������ก01$*��� �����3	����0�ก�#�ก�������������� ����$� ��*��
ก��������� ���� ������*���������������ก��	� ���+3ก��ก������� 

�����������ก�� �������������!%����&���%���ก4&�%��!�����ก$�8���:4ก���8�&������!��*���D�3���%5�ก2����5��
��BB�ก$������������ �กT�%�&�*��ก*�&�5�� ������#�2����	�������������$�� 9 �����%�@�ก�� �������������!%����&���!�%��!% 
+�&ก���*������������ก�� �������������!%����&���%���ก$�8�����*�������	�*��4�5@�� ����D����+&#���$�:4�����$�&������
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ก��&ก���8�M*"��ก!��K��� (K	�	�*� 609) � ��$���&ก��&ก���
��MA�ก� (K	�	�*� 610) �.7. 2559  �����*� 24 ��M8��% �.7.2559 
� ��2�#*����5��ก�%�����ก�  �����*�  28 %*���% �.7. 2560 
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เอกสารแนบ 2 
แผนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวมการชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 

และกําหนดเวลาโดยประมาณของการดําเนินการแตละขั้นตอน (Conversion Timeline) 

ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหนวยของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CPNRF”) มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF 
เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต CPNREIT”) การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ บริษัท ซีพี
เอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะผูกอตั้งทรัสตและผูจัดการกองทรัสต (“บริษัทฯ”) และที่ปรึกษาทางการเงินรวมจะยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหนวยทรัสต
ใหแกกองทุนรวม CPNRF เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREITทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2559 และ ทจ.49/2555 โดย
สํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคําขออนุญาตใหแลวเสร็จภายใน 165 วันนับแตวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับเอกสารหลักฐานที่ครบถวนตามคูมือสําหรับประชาชน และภายหลังจากบริษัทฯ 
ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหมเพื่อการแปลงสภาพแลว บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม 
CPNRF (“บริษัทจัดการ”) บริษัทฯ และผูชําระบัญชี จะดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT และลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการ (โดยเปนระยะเวลาที่บริษัทจัดการและบริษัทฯ ไดคาดการณไวเบื้องตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขาย
หนวยทรัสตของสํานักงาน ก.ล.ต.) ดังนี ้
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ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF 

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

1. บริษัทจัดการแจงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
และผูถือหนวยเกี่ยวกับวันกําหนดรายชื่อผูถือหนวยที่มีสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหนวย (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหนวยตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 โดยวิธีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการแจงตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยกําหนดให
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหนวยที่มีสิทธิในการเขารวม
ประชุมครั้งนี้ (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหนวยตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 

2. บริษัทจัดการสงหนังสือนัดประชุมถึงผูถือหนวยของกองทุนรวม CPNRF บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือนัดประชุมถึงผูถือหนวยลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
กอนวันประชุม โดยในการจัดประชุมผูถือหนวยในครั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสง
หนังสือนัดประชุมถึงผูถือหนวยของกองทุนรวม CPNRF ภายในวันที่ 11 สิงหาคม
2560 

3. จัดประชุมผูถือหนวยของกองทุนรวม CPNRF เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่อง
ที่ เกี่ยวของกับการแปลงสภาพกองทุนรวม  CPNRF เปนกองทรัสต 
CPNREIT การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเรื่องอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ 

การประชุมผูถือหนวยของกองทุนรวม CPNRF เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องที่
เกี่ยวของกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT การ
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จะจัดขึ้น
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหนวย
ผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนไปตามเกณฑที่เกี่ยวของ รวมถึงจัดสง
รายงานการประชุมผูถือหนวยไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วัน 

4. บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินรวมกันยื่นคําขออนุญาตเพื่อออกและ
เสน อขายหน วยท รัสต เพื่ อ รอ ง รับ การแปล งสภ าพ กอ งทุ น รวม
อสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ตอสํานักงาน 
ก.ล.ต.  

จะมีการดําเนินการโดยเร็ว ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหนวยของกองทุนรวม 
CPNRF มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม  CPNRF เปนกองทรัสต 
CPNREIT การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งในเบื้องตนบริษัทฯ คาดวาจะมีการยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. ภายในเดือนกันยายน 2560 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 3 

ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

5. สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแบบคําขออนุญาต รวมถึงเอกสารและหลักฐาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ที่ปรึกษาทางการเงินรวมและบริษัทฯ จะรวมกันจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานและ
คําอธิบายเพิ่มเติม เพื่อตอบประเด็นคําถามและขอสังเกตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
และเพื่อใหมีการเปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ  

 

6. บริษัทฯ จะยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนเพื่อการแปลง
สภาพที่แกไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุดตอสํานักงาน ก.ล.ต. และนําเอกสารนั้น
เขาสูระบบอิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยฯ 

แบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนเพื่อการแปลงสภาพจะมีผลใช
บังคับเมื่อพนระยะเวลา 14 วันนับแตวันที่ทางสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับแบบแสดง
รายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนที่แกไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด 

 

7. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยทราบวันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หนวยลงทุนเพื่อกําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF กับหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT (Book Closing Date for 
Swap) 

ลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อ
กําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต 

8. ตลาดหลักทรัพยฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XO-Swap (ซึ่งหมายความวาผูซื้อ
หนวยลงทุนจะไมไดสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนหนวยทรัสต 
(Swap)) 

3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อกําหนดสิทธิใน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต 

9. บริษัทจัดการจะรวบรวมรายชื่อผูถือหนวยลงทุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน (Book Closing for Swap) 

หลังจากวันที่แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวย
ลงทุนอยางนอย 14 วัน 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 4 

ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

10. บริษัทจัดการจะขอใหตลาดหลักทรัพยฯหยุดพักการซื้อขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF (ขอ SP) 

ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียนทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อ
กําหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต 

11. ตลาดหลักทรัพยฯจะหยุดพักการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF (ขึ้น SP) 

ตอเนื่องไปจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพยฯประกาศเพิกถอนหนวยลงทุนของกองทุน
รวม CPNRF และรับหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

12. บริษัทฯ ในฐานะผูกอตั้งทรัสตดําเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF 
เปนกองทรัสต CPNREIT ดวยการกอสิทธิและหนาที่ในทางทรัพยสินของ
กองทุนรวม CPNRF ใหแกทรัสตี 

โดยไมชักชา โดยบริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการแปลงสภาพภายในเดือนธันวาคม 
2560 

13. บริษัทจัดการจะแจงการเลิกกองทุนรวม CPNRF ตอผูถือหนวยลงทุน ผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม CPNRF ตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

กอนการเลิกกองทุน
รวม CPNRF เปนเวลา
ไมนอยกวา  5 วัน ทํา
การ 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 5 

ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

14. บริษัทฯ จะขายหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพใหแกกองทุนรวม CPNRF  
โดยบริษัทจัดการจะโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ไปยัง
กองทรัสต CPNREIT เพื่อแลกเปลี่ยนกับหนวยทรัสตที่ออกใหมเพื่อการ
แปลงสภาพของกองทรัสต CPNREIT 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพใหแลวเสร็จ
ภายใน6เดือนนับแตวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. แจงผลการอนุญาตใหเสนอขาย
หนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพ 

- 

 

 

 

 

 

ภายใน15วันทําการนับแตวันปดการเสนอขาย
หนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพ 

(บริษัทฯ จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2560) 15. บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม CPNRF ภายในวันทําการถัด

จาก วั น ที่ มี ก า ร โอน
ทรัพยสินและภาระของ
กองทุ น รวม  CPNRF 
ไ ป ยั ง ก อ ง ท รั ส ต 
CPNREIT  

16. ผูชําระบัญชีจะแบงหนวยทรัสตใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนณวันที่กําหนดสิทธิใน
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกับหนวยทรัสต โดยผูชําระบัญชีจะจัดสงเอกสาร
ดังนี้ ใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(1) เอกสารที่แสดงถึงจํานวนหนวยทรัสตที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับ 

(2) หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยทรัสตที่รองรับการแปลงสภาพ หรือ
เอกสารซึ่งมีขอมูลที่มีสาระตรงตามสรุปขอมูลสําคัญของกองทรัสต 

โดยไมชักชา 



เอกสารแนบ 2 
 

เอกสารแนบ 2 หนา 6 

ลําดับ 
ขั้นตอนการแปลงสภาพ การเลิกกองทุนรวม CPNRF

การชําระบัญชีและการลงทุนในทรัพยสินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 
ระยะเวลาการดําเนินการโดยประมาณ 

(Fact Sheet) ที่ปรากฏในสวนที่ 1 ของแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหนวยทรัสตที่ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

17. ผูชําระบัญชี และ/หรือ บริษัทจัดการ จะขอเพิกถอนหนวยลงทุนของกองทุน
รวม CPNRF จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
(Delist) 

- 

18. บริษัทฯ จะดําเนินการใหหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพของกองทรัสต 
CPNREIT  เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

- 

19. ผูชําระบัญชีจะดําเนินการชําระบัญชีที่นอกเหนือจากขอ 18. ใหแลวเสร็จ ภายใน  90 วันนับแตวันเลิกกองทุนรวม  CPNRF เวนแตได รับผอนผันจาก
สํานักงานก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร 

20. ผูชําระบัญชีจะยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพรอมทั้งจัดสงรายงาน
และผลการชําระบัญชีตอสํานักงาน ก.ล.ต.  

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ชําระบัญชีแลวเสร็จ 

หมายเหตุ เปนระยะเวลาประมาณที่บริษัทจัดการและบริษัทฯ ไดคาดการณไว ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการแปลงสภาพของ
สํานักงาน ก.ล.ต.และอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ กองทรัสต CPNREIT จะลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ภายหลังจากวันที่กองทรัสต CPNREIT รับโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม CPNRF ซึ่งไมวาการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกับหรือหลังจากการแปลงสภาพ (ทั้งนี้ ภายใน 1 ป นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติ
อนุมัติการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) แลวก็ตาม จะไมสงผลกระทบตอแผนการดําเนินการและขั้นตอนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปน
กองทรัสต CPNREIT 
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เอกสารแนบ 3 
สรุปสาระสําคัญของรางสัญญากอตั้งทรัสต 

คูสัญญา 1. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะผูกอต้ังทรัสตและผูจัดการกองทรัสต 

2. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ในฐานะทรัสตี 

ลักษณะของกองทรัสต 
และกลไกการบริหาร 

1. ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPN Retail 
Growth Leasehold REIT หรือ CPNREIT) เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยตาม พ.ร.บ.ทรัสต ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย  CPN รีเทล  โกรท  (CPN Retail Growth Leasehold Property 
Fund หรือ CPNRF) และกอต้ังขึ้นดวยผลของสัญญากอต้ังทรัสตทั้งนี้ การกอต้ัง
กองทรัสตมีผลสมบูรณเม่ือผูกอต้ังทรัสตไดกอสิทธิและหนาที่ในทางทรัพยสินใหแกทรัส
ตีดวยการเขาทําสัญญาท่ีมีขอผูกพันวาผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการเพื่อใหกองทรัสต
ไดมาซ่ึงทรัพยสินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่แปลงสภาพ โดยแลกกับ
การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะไดรับหนวยทรัสตที่ออกใหมของกองทรัสต 

2. กองทรัสตไมมีสถานะเปนนิติบุคคล โดยเปนกองทรัพยสินที่อยูในชื่อและอํานาจการ
จัดการของทรัสตี 

3. การจัดการกองทรัสตจะกระทําโดยทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับมอบหมาย
จากทรัสตีซึ่งไดรับการแตงต้ังตามสัญญากอต้ังทรัสต โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของทรัสตีและผูจัดการ
กองทรัสต ในการน้ี ผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบหลักที่
เก่ียวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพยสินหลักของ
กองทรัสต และทรัสตีมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมายรายอ่ืน (ถามี) ใหเปนไปตาม
สัญญากอต้ังทรัสตและตามกฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทรัสต ทั้งนี้ การจัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลักจะดําเนินการ
โดยทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตมอบหมาย 
โดยจะเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสตและสัญญาอื่นใดที่เก่ียวของ 

4. ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนผูที่มีวิชาชีพซ่ึงไดรับความ
ไววางใจ ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวม และเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนขอผูกพัน
ที่ ได ให ไว เพิ่มเติมในเอกสารท่ีเปดเผยเพ่ือประโยชนในการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตใหแกผูลงทุน (ถามี) และ/หรือมติที่ประชุมของผูถือหนวยทรัสต 
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ช่ือ อายุ ประเภท ชื่อกองทรัสต 
(ภาษาไทย) 

: ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล 
โกรท  

ชื่อกองทรัสต 
(ภาษาอังกฤษ) 

: CPN Retail Growth Leasehold REIT  

ชื่อยอ : CPNREIT 

อายุ : ไมมีกําหนดอายุ 

ประเภท : ไมรับซ้ือคืนหนวยทรัสต 

วัตถุประสงคของ
กองทรัสต  

กองทรัสตมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในทรัพยสินหลักโดยการซื้อ และ/หรือเชา และ/หรือ เชา
ชวง และ/หรือรับโอนสิทธิการเชา และ/หรือสิทธิการเชาชวงทรัพยสินหลัก โดยจะนําทรัพยสิน
หลักไปจัดหาประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ หรือรายไดอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือ จําหนาย
ทรัพยสินตาง ๆ เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสตเพื่อประโยชนของผูถือ
หนวยทรัสตอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสตมีจุดมุงหมายท่ีจะลงทุนในทรัพยสิน
เพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องของฐานรายไดของกองทรัสต รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

นอกจากนี้ กองทรัสตยังไดกําหนดวัตถุประสงคที่สําคัญไวดังตอไปนี้ 

1. เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทรัสต 

1.1 กองทรัสตจัดต้ังขึ้นตาม พ.ร.บ. ทรัสต เพื่อรองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเปนกองทรัสต โดยมีวัตถุประสงคในการออกและเสนอขาย
หนวยทรัสตที่ ออกใหม  เพื่ อแลกกับทรัพย สินและภาระของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย และนําหนวยทรัสตที่ออกใหมดังกลาวเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

1.2 ในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม ผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายหลักทรัพยและตามที่ระบุ
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต และหลังจากที่กองทรัสตได
กอต้ังขึ้นอยางสมบูรณตาม พ.ร.บ. ทรัสตแลว ผูกอต้ังทรัสตจะเขาเปนผูจัดการ
กองทรัสต ซึ่งจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยเพื่อขอใหพิจารณารับ
หนวยทรัสตที่ออกใหมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแตวัน
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ปดการเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม 

2. เพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 

ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 โดยการ
กูยืมเงิน ซึ่งเงินที่ไดรับจากการกูยืมเงินดังกลาวจะโอนเขาบัญชีกองทรัสตซึ่งอยูในนาม
ของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไวและนําไปลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 โดย
ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุเพิ่มเติมใน
สัญญากอต้ังทรัสต และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

3. เพื่อลงทุนในทรัพยสินหลักในอนาคตภายหลังการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
คร้ังที่ 1 

3.1 ผูจัดการกองทรัสตอาจพิจารณาลงทุนในทรัพยสินหลักในอนาคตโดยการออกและ
เสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม และ/หรือโดยการกูยืมเงิน รวมถึงการออกและ
เสนอขายตราสารท่ีมีความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริงเขาลักษณะเปนการ
กูยืมเงิน ซึ่งเงินที่ไดรับจากการดําเนินการดังกลาวจะโอนเขาบัญชีของกองทรัสต
ซึ่งอยูในนามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไวและจะนําไปลงทุนในทรัพยสินหลักใน
อนาคต ทั้งนี้ ในกรณีของการออกและเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหมนั้น 
ผูจัดการกองทรัสตจะนําหนวยทรัสตที่ออกใหมดังกลาวเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

3.2 ในการออกและเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม หรือการออกและเสนอขายตรา
สารที่มีความหมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริงเขาลักษณะเปนการกูยืมเงิน ผูจัดการ
กองทรัสตจะดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่ กําหนดไวใน
กฎหมายหลักทรัพย และตามที่ระบุในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หนวยทรัสต หรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารดังกลาว (ถามี) ใน
แตละคร้ัง อนึ่ง ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยเพื่อ
ขอใหพิจารณารับหนวยทรัสตที่ออกใหมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 45 วัน
นับแตวันปดการเสนอขายหนวยทรัสตที่ออกใหม 

วันที่ ก อตั้ งกอ งท รัสต 
และสัญญากอตั้งทรัสตมี
ผลสมบูรณ 

การกอต้ังกองทรัสตมีผลสมบูรณเม่ือผูกอต้ังทรัสตไดกอสิทธิและหนาที่ในทางทรัพยสิน
ใหแกทรัสตีดวยการเขาทําสัญญาท่ีมีขอผูกพันวาผูกอต้ังทรัสตจะดําเนินการเพื่อใหกองทรัสต
ไดมาซ่ึงทรัพยสินและภาระของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการท่ี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะไดรับหนวยทรัสตที่ออกใหมของกองทรัสต 

ผูถือหนวยทรัสต 1. การเปนผูถือหนวยทรัสตมิไดกอใหเกิดนิติสัมพันธในลักษณะของตัวการตัวแทนระหวาง
ผูถือหนวยทรัสตกับทรัสตี และมิไดกอใหเกิดนิติสัมพันธในลักษณะของการเปนหุนสวน



เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 3 หนา 4 

หรือลักษณะอื่นๆ ระหวางผูถือหนวยทรัสตดวยกัน  

2. การเปนผูถือหนวยทรัสตมิไดทําใหบุคคลดังกลาวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพยสินของ
กองทรัสตไมเพียงพอตอการชําระหนี้ใหแกทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือเจาหนี้ของ
กองทรัสต โดยทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และเจาหนี้ของกองทรัสตจะบังคับชําระหนี้ได
จากทรัพยสินของกองทรัสตเทานั้น  

3. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิเรียกใหกองทรัสตชําระประโยชนตอบแทนไดไมเกินไปกวาเงิน
กําไรหลังหักคาสํารองตางๆ และสิทธิเรียกใหคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาจํานวนทุนของ
กองทรัสตที่ปรับปรุงดวยสวนเกินหรือสวนตํ่ากวามูลคาหนวยทรัสต ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ
แบงชนิดของหนวยทรัสต สิทธิในการรับประโยชนตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผูถือ
หนวยทรัสตแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยทรัสตชนิดนั้นๆ ดวย 

4. ไมวาในกรณีใด มิใหตีความสัญญากอต้ังทรัสตไปในทางที่กอใหเกิดผลขัดหรือแยงกับ
ขอกําหนดในขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน 

5. การเปนผูถือหนวยทรัสตไมทําใหผูถือหนวยทรัสตมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเรียกรองเหนือ
ทรัพยสินของกองทรัสตโดยเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว ไมวาสวนหน่ึงสวนใด และผูถือ
หนวยทรัสตไมมีสิทธิเรียกรองใหโอนทรัพยสินของกองทรัสตใหแกผูถือหนวยทรัสต โดย
ผูถือหนวยทรัสตอาจมีสิทธิติดตามเอาทรัพยสินของกองทรัสตคืนจากบุคคลภายนอกได
หากทรัสตี และ/หรือผูจัดการกองทรัสตจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามที่กําหนดใน
สัญญากอต้ังทรัสต หรือตาม พ.ร.บ. ทรัสต อันเปนผลใหทรัพยสินของกองทรัสตถูก
จําหนายจายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ พ.ร.บ. ทรัสต กําหนด 

6. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิไดรับเงินคืนทุน ประโยชนตอบแทน หรือทรัพยสินอื่นๆ ในการคืน
ทุนเม่ือเลิกกองทรัสตตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต โดยทรัส
ตีหรือผูทําหนาที่แทนทรัสตี หรือผูที่รับมอบหมายจากทรัสตีหรือผูทําหนาที่แทนทรัสตี 
(แลวแตกรณี) จะดําเนินการแจกจายเงินคืนทุน ประโยชนตอบแทน หรือทรัพยสินอื่นๆ 
ในการคืนทุนใหแกผูถือหนวยทรัสตเม่ือเลิกกองทรัสต ทั้งนี้ ไมวาในกรณีใดๆ ผูถือ
หนวยทรัสตมีสิทธิเรียกใหคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาจํานวนทุนของกองทรัสตที่ปรับปรุง
ดวยสวนเกินหรือสวนตํ่ากวามูลคาหนวยทรัสต 

7. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือมีการลดทุนชําระแลวของกองทรัสตตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 5 ของสัญญา 

8. ผูถือหนวยทรัสตสามารถนําหนวยทรัสตไปจํานําไดตามกฎหมาย และดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ทรัสตี และ/หรือนายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 
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9. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิโอนหนวยทรัสตได แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ได
กําหนดไวในสัญญา 

10. ผูถือหนวยทรัสตมีสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือ
หนวยทรัสต ตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในสัญญา 

11. ผูถือหนวยทรัสตไมตองรับผิดตอผูจัดการกองทรัสตหรือทรัสตีในการชําระเงินอื่นใด
เพิ่มเติมใหแกกองทรัสต หลังจากท่ีไดชําระเงินคาหนวยทรัสตครบถวนแลว และผูถือ
หนวยทรัสตไมมีความรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกสําหรับหนวยทรัสตที่ถือนั้น 

การลงทุนของกองทรัสต
และนโยบายการลงทุน
ของกองทรัสต 

การลงทุนของกองทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 และ
ประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ รวมทั้งตามที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต โดยกองทรัสตจะมุงเนน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งสิทธิการเชาชวง
อสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา รวมท้ังการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ  ที่ มีความเก่ียวของหรือสงเสริมประโยชน กับ
อสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา อาทิ ทรัพยสินเพื่อการพาณิชย อาคารสํานักงาน โรงแรม
และเซอรวิสอะพารตเมนต เปนตน เพื่อเปนทรัพยสินหลักของกองทรัสต โดยการซื้อ และ/หรือ
เชา และ/หรือเชาชวง และ/หรือรับโอนสิทธิการเชา และ/หรือสิทธิการเชาชวงทรัพยสินหลัก 
และโดยมุงเนนการจัดหาผลประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ หรือรายไดอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา และ/หรือ
จําหนายทรัพยสินตางๆ เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสตเพื่อประโยชน
ของผูถือหนวยทรัสตอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสตมีจุดมุงหมายที่จะลงทุนใน
ทรัพยสินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องของฐานรายไดของกองทรัสต และเปนการ
กระจายความเส่ียงผานการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหลายแหงในทําเลท่ีแตกตางกัน  รวมถึง
การลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

การไดมาซึ่ งทรัพย สิน
หลักและอุปกรณ (ถามี) 

กองทรัสตจะมีการลงทุนโดยทางตรงและโดยทางออมโดยเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. การลงทุนโดยทางตรงซ่ึงเปนการลงทุนในทรัพยสินหลักจะเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

1.1 กองทรัสตจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ทั้งนี้ในกรณีที่เปนการไดมาซ่ึงสิทธิครอบครองตองเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

1.1.1 เปนการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยที่มีการออก น .ส . 3 ก. 

1.1.2 เปนการไดมาซ่ึงสิทธิการเชาและ/หรือสิทธิการเชาชวงในอสังหาริมทรัพย
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ที่มีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองประเภทน.ส.3ก.
อนึ่ง ในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีลักษณะ
เปนการเชาชวง ผูจัดการกองทรัสตจะตองจัดใหมีมาตรการปองกันความ
เส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเชา 
หรือการไมสามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเชา 

1.2 อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองไมอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือมีขอพิพาทใด ๆ เวน
แตผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีไดพิจารณาโดยมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร
วา การอยูภายใตบังคับแหงทรัพยสิทธิหรือการมีขอพิพาทนั้นไมกระทบตอการหา
ประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ และเง่ือนไขการไดมาซ่ึง
อสังหาริมทรัพยนั้นยังเปนประโยชนแกผูถือหนวยทรัสตโดยรวม  

1.3 การทําสัญญาเพื่อใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยตองไมมีขอตกลงหรือขอผูกพันใด ๆ 
ที่อาจมีผลใหกองทรัสตไมสามารถจําหนายอสังหาริมทรัพยในราคายุติธรรม 
(ในขณะที่ มีการจําหนาย )  เชน  ขอตกลงที่ ให สิทธิแก คู สัญญาในการซ้ือ   

แอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตไดกอนบุคคลอื่น โดยมีการกําหนดราคาไว นนอน
ลวงหนา เปนตน หรืออาจมีผลใหกองทรัสตมีหนาที่มากกวาหนาที่ปกติที่ผูเชาพึง
มีเม่ือสัญญาเชาส้ินสุดลง 

1.4 อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองพรอมจะนําไปจัดหาประโยชนคิดเปนมูลคารวมกันไม
นอยกวารอยละ 75 ของมูลคาหนวยทรัสตที่ขออนุญาตเสนอขาย รวมท้ังจํานวน
เงินกูยืม (ถามี) 

ทั้งนี้ กองทรัสตอาจลงทุนในโครงการที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จได โดยมูลคาของ
เงินลงทุนที่จะทําใหไดมาและใชพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื่อนําไป
จัดหาประโยชน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต
(ภายหลังการเสนอขายหนวยทรัสต) และตองแสดงไดวาจะมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอเพื่อการพัฒนาดังกลาวโดยไมกระทบกับความอยูรอดของกองทรัสต
ดวย 

1.5 ผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการใหมีการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยที่
ประสงคจะลงทุนโดยจะตองเปนการประเมินมูลคาอยางเต็มรูปแบบท่ีมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเปนไปเพื่อวัตถุประสงคสาธารณะในการเปดเผยขอมูล
ตอผูลงทุน  เปน เวลาไม เกิน  6 เดือนกอนวัน ย่ืนคําขออนุญาตเสนอขาย
หนวยทรัสต โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินอยางนอย 2 รายที่ผูจัดการกองทรัสต
และท่ีปรึกษาทางการเงินที่รวมจัดทําคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต (ถามี) 
พิจารณาวามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลคาทรัพยสินใหสะทอนมูล
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คาที่แทจริงไดอยางนาเช่ือถือเพียงพอ และมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1.5.1 ตองเปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต.  

1.5.2 ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนอยูในตางประเทศ ผูประเมินมูลคา
ทรัพยสินอาจเปนบุคคลท่ีอยูในบัญชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือ
หนวยงานกํากับดูแลของประเทศอันเปนที่ ต้ังของอสังหาริมทรัพย
กําหนดใหสามารถทําหนาที่ประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ ได ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ไมปรากฏบัญชีรายช่ือดังกลาว ผูที่ทําหนาที่ประเมินมูลคา
ทรัพยสินตองเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) เปนผูประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน ซึ่งมี
ผลงานเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายในประเทศอันเปนที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพยนั้น 

(ข) เปนบุคคลที ่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานในการ
ประเมินมูลคาทรัพยสินที่เปนสากล 

(ค) เปนผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่มีเครือขายกวางขวางในระดับ
สากล (International Firm) 

ทั้งนี้หลักเกณฑในขอ 1.5 นี้ใหใชกับกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพยที่รับโอนมาจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที ่แปลงสภาพและอสังหาริมทรัพยนั้นไดผานการ
ประเมินมูลคาโดยชอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศที่ทจ. 34/2559 แลว
ดวย 

1.6 อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 500,000,000 ทั้งนี้ ใน
กรณี ที่จํานวนเงินที่จะไดจากการระดมทุนผานการออกและเสนอขายหนวยทรัสต
นอยกวามูลคาอสังหาริมทรัพยที่ประสงคจะลงทุน ผูจัดการกองทรัสตตองแสดง
ไดวามีแหลงเงินทุนอื่นเพียงพอที่จะทําใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

นอกจากน้ีในการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักและอุปกรณดังกลาวกองทรัสตจะดําเนินการ
ตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสต 

2. การลงทุนโดยทางออมซึ่งเปนการลงทุนในทรัพยสินหลักของกองทรัสตผานการถือหุน
ในบริษ ัทที ่จ ัดตั ้งขึ ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื ่อดําเน ินการในลักษณะเดียวกันกับ
กองทรัสต ตามประกาศที ่ ทจ . 49/2555 โดยการลงท ุนด ังกล าว เป น ไปตาม
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หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

2.1 กองทรัสตตองถือหุนในบริษัทดังกลาวไมนอยกวารอยละ 99 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดและไมนอยกวารอยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น 

2.2 กองทรัสตอาจใหกูยืมเงินแกบริษัทตามขอ 2.1 ผานการถือตราสารหนี้ หรือ
การเขาทําสัญญาที่มีลักษณะเปนการใหกูยืมเงิน โดยใหถือวาการใหบริษัท
ดังกลาวกูยืมเงินเปนการลงทุนในทรัพยสินหลักโดยทางออมดวย 

2.3 ตองมีการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนโดยทางออมทั้งใน
ชั้นของกองทรัสตและในชั้นของบริษัทที่กองทรัสตเปนผูถือหุนดังนี้ 

2.3.1 การประเมินมูลคาในชั้นของกองทรัสต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามที่กําหนดไวในขอ 1.5 ขางตน โดยใหคํานึงภาระภาษีของบริษัทที่
กองทรัสตเป นผู ถ ือหุ น  และปจจัยอื ่นที ่อาจมีผลกระทบตอราคา
อสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตลงทุนโดยทางออมดวย 

2.3.2 การประเมินมูลคาในชั้นของบริษัทที่กองทรัสตเปนผูถือหุนใหเปนไป
ตามหลักเกณฑในขอ 1.5 ขางตน 

2.3.3 มีการประเมินมูลคาทรัพยสินอื่นที ่บริษัทที่กองทรัสตเปนผูถือหุนได
ลงทุนไวตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) ใชมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
โดยอนุโลม 

(ข) ในกรณ ีที ่หลักเกณฑตาม  (ก) ไมรองรับการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยใด ใหใชมูลคาที่เปนไปตามหลักวิชาการ
อันเปนที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 

2.3.4 ในกรณีที่กองทรัสตมีการลงทุนในตราสารหนี้หรือสัญญาที่ถือเปนการ
ลงทุนโดยทางออม  ตองมีการประเมินมูลคาตราสารหรือสัญญา
ดังกลาวตามหลักเกณฑในขอนี้ดวย 

2.3.5 ผูจัดการกองทรัสตแสดงไดวามีมาตรการหรือกลไกที่จะทําใหทรัสตี
และผูจัดการกองทรัสตสามารถดูแลและควบคุมใหบริษัทดังกลาว
ดําเนินการใหเปนไปในทํานองเดียวกับหลักเกณฑที่กําหนดไวสําหรับ
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กองทรัสตที ่มีการลงทุนในทรัพยสินหลักโดยตรงเวนแตในกรณีของ
หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราสวนการกูยืมเงินตามที่กําหนดไวในสัญญา
จะพิจารณาเฉพาะในช้ันของกองทรัสตก็ได  

3. กองทรัสตอาจไดมาซึ่งทรัพยสินอื่นนอกจากทรัพยสินหลักโดยการลงทุนในทรัพยสินอื่น
ที่กองทรัสตสามารถลงทุนในหรือมีไวไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสัญญา 

4. กองทรัสตตองไมเขาทําสัญญาการลงทุนในทรัพยสินหลักกับบุคคลท่ีมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ หากบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่นที่บุคคลดังกลาวควบคุมไดจะมีสวนเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการกองทรัสต เวนแตบุคคลดังกลาวเปนบริษัทที่มีหุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหพิจารณาการมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 4.1.1 

4.1 ภายในระยะเวลา 5 ป กอนวันยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต บุคคล
ดังกลาวตองไมมีลักษณะดังตอไปนี้ 

4.1.1 เคยมีประวัติฝ าฝนหลักเกณฑหรือเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพยในเร่ืองที่มีนัยสําคัญ 

4.1.2 เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต.ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 
เนื ่องจากมีเหตุที ่มีนัยสําคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริหาร
จัดการในลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก) อาจไมสามารถปฏิบัติตอผูถือหุนไดอยางเปนธรรม โดยอาจมี
การเอื ้อประโยชนใหแกผู ถือหุ นกลุมใดกลุมหนึ ่ง ซึ่งจะทําให
ไดเปรียบผูถือหุนรายอื่นหรือไดประโยชนมากกวาผูถือหุนราย
อื่นโดยไมสมควร 

(ข) อาจไมสามารถรักษาสิทธิของผูถือหุ นไดโดยทําใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไดรับประโยชนทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได
ตามปกติ หรือโดยทําใหบริษัทเสียประโยชนที่พึงไดรับ 

4.1.3 เคยถูกสํานักงาน ก.ล.ต. ปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหม เนื่องจากมีเหตุที่ทําใหสงสัยเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตอ
ประชาชนที่ไมครบถวน ไมเพียงพอตอการตัดสินใจลงทุน หรือทําใหผู
ลงทุนสําคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเปนการปกปดหรืออําพราง หรือสราง
ขอมูลที่อาจไมมีอยูจริงในรายการหรือการดําเนินการท่ีมีนัยสําคัญ 

4.1.4 เคยถอนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที ่ออกใหม โดยไมมีการ
ชี้แจงเหตุสงสัยตามขอ 4.1.2 หรือขอ 4.1.3 ตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
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โดยมีการชี้แจงแตไมไดแสดงขอเท็จจริงหรือเหตุผลอยางสมเหตุสมผล
ที่จะหักลางขอสงสัยในเหตุตามขอ 4.1.2 หรือขอ 4.1.3 นั้น 

4.2 ภายในระยะเวลา10 ปกอนวันยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสต บุคคล
ดังกลาวเคยตองคําพิพากษาถึงที ่สุดใหลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย
เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดําเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉอโกง หรือ
ท ุจริต  อัน เป น เหตุที ่ทําให เก ิดความเสียหายในวงกวาง  ทั ้งนี ้ ไม ว าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 

4.3 อยูระหวางถูกกลาวโทษหรือถูกดําเนินคดีในความผิดเกี ่ยวกับทรัพยโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของเฉพาะในมูลเหตุเนื ่องจากการดําเนินงานที่มีลักษณะ
หลอกลวง ฉอโกง หรือทุจริต อันเปนเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง
ทั้งนี้ ไมวาตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ 

4.4 เปนบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนการจัดรูปแบบเพื่อใหบุคคลที่มีลักษณะ
ตามขอ 4.1ขอ 4.2 หรือขอ 4.3 หลีกเล่ียงมิใหสํานักงานก.ล.ต.ใชหลักเกณฑการ
พิจารณาตามขอ 4.1 ขอ 4.2 หรือขอ 4.3 กับบุคคลที่มีลักษณะดังกลาวนั้น 

วิธีการไดมาซึ่งทรัพยสิน
หลักและอุปกรณ (ถามี) 

กอนการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักแตละคร้ัง ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ขอมูลและสัญญาตาง ๆที่ เก่ียวของกับ
ทรัพยสินหลักและอุปกรณ (ถามี)เชน ขอมูลดานการเงินและกฎหมาย เปนตน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง โดยในกรณีที่เจาของผูให
เชาผูโอนสิทธิการเชาหรือผูโอนสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพยเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับผูจัดการกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตจะจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงิน ใหความเห็น
เก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลดังกลาวดวย 

1.1  ประเมินมูลคาทรัพยสินหลักอยางนอยตามที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต 

1.2 ในกรณีที่กองทรัสตจะลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในลักษณะท่ีเปนการ
เชาชวง จะตองจัดใหมีมาตรการปองกันความเส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาเชา หรือการไมสามารถบังคับตามสิทธิในสัญญา
เชา   

2. การไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักเพิ่มเติม ตองมีเงื่อนไขตอไปนี้ 

2.1 ในดานสาระของรายการ เปนธุรกรรมที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 

2.1.1 เปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตฉบับนี้และกฎหมายที่เก่ียวของ 
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2.1.2 เปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสต 

2.1.3 เปนธรรมสมเหตุสมผลและใชราคาที่  

2.1.4 คาใชจายในการเขาทําธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสตอยูในอัตราท่ีเปน
ธรรมและเหมาะสม(ถามี) 

2.1.5 ผูที่ มีสวนไดเสียเปนพิเศษในการเขาทําธุรกรรม ไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเขาทําธุรกรรมนั้น 

2.2 ในดานระบบในการอนุมัติ ผูจัดการกองทรัสตตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรัสตีวาเปนธุรกรรมที่เปนไปตามสัญญากอต้ัง 
ทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของแลว 

2.2.2 ในกรณีที่เปนการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักที่มีมูลคาต้ังแตรอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพย สินรวมของกองทรัสตขึ้นไป  ตองได รับมติอนุ มั ติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจัดการกองทรัสตดวย  

2.2.3 ในกรณีที่เปนการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลักที่มีมูลคาต้ังแตรอยละ 30 ของ
มูลคาทรัพย สินรวมของกองทรัสตตองได รับมติของที่ประชุมผู ถือ
หนวยทรัสตดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหนวยทรัสตที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การคํานวณมูลคาของทรัพยสินหลักในขอนี้ ใหคํานวณตามมูลคาการไดมาซ่ึง
ทรัพยสินทั้งหมดของแตละโครงการที่ทําใหกองทรัสตพรอมจะหารายได ซึ่งรวมถึง
ทรัพยสินที่เก่ียวเนื่องกับโครงการนั้นดวย 

2.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตี หรือการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต 
ผูจัดการกองทรัสตและทรัสตีมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

2.3.1 ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ในการจัดเตรียมเอกสารขอความเห็นชอบหรือ
หนังสือเชิญประชุม แลวแตกรณี  โดยจะตองแสดงความเห็นของตน
เก่ียวกับลักษณะธุรกรรมท่ีเปนไปตามขอ 2.1 พรอมทั้งเหตุผลและขอมูล
ประกอบที่ชัดเจน 

2.3.2 ทรัสตีมีหนาที่ในการเขารวมประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อใหความเห็น
เก่ียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นวาเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต
และกฎหมายที่เก่ียวของหรือไม 

นโยบายการลงทุน ใน 1. กองทรัสตอาจมีการลงทุนในทรัพยสินอื่น โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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ทรัพยสินอ่ืน 1.1 ประเภทของทรัพยสินอื่นที่กองทรัสตจะลงทุน จะตองเปนไปตามขอ 2 และขอ 3
ดานลางนี้ 

1.2 อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินอื่นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศที่เก่ียวของกับอัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินของกองทุนรวมทั่วไปซ่ึง
ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย โดยอนุโลม  

1.3 ในกรณีที่ลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสตลงทุนผิดนัดชําระหน้ี หรือมีพฤติการณวา
จะไมสามารถชําระหนี้ได ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการตามหลักเกณฑในเร่ือง
เดียวกันที่กําหนดไวสําหรับกองทุนรวมทั่วไปที่ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย โดย
อนุโลม  

2. ขอบเขตประเภททรัพยสินอื่นที่กองทรัสตจะลงทุน 

2.1 พันธบัตรรัฐบาล 

2.2 ต๋ัวเงินคลัง 

2.3 พันธบัตรหรือหุนกูที่รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผู
ออกและมีกระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบ
ไมมีเงื่อนไข 

2.4 เงินฝากในธนาคารหรือบรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

2.5 บัตรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออกโดยไมมีลักษณะของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนาแฝง 

2.6 ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
เปนผูออกผูรับรองผูรับอาวัลหรือผูคํ้าประกันโดยไมมีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาแฝงท้ังนี้การรับรองรับอาวัลหรือคํ้าประกันแลวแตกรณีตามขอนี้ตองเปน
การรับรองตลอดไปรับอาวัลทั้งจํานวนหรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนอยางไมมีเงื่อนไข 

2.7 หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แหงหนี้หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงหนี้หรือเงินฝาก
ทั้งนี้ในกรณีที่เปนหนวยลงทุนของตางประเทศตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

2.7.1 เปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล
ของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่
เป น สม าชิ ก ส า มัญ ขอ ง  International Organization of Securities 
Commissions ( IOSCO) ห รือ เป น ห น ว ย ล งทุ น ข อ งก อ งทุ น รวม
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ตางประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ 
World Federation of Exchanges (WFE) 

2.7.2 กองทุนรวมตางประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินประเภทและ
อมีไวไดชนิดเดียวกับทรัพยสินที่กองทรัสตสามารถลงทุนหรื และ 

2.7.3 กองทุนรวมตางประเทศนั้นจัดต้ังขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

2.8 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือหนวยทรัสตของกองทรัสตอื่น 
ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

2.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จัดต้ังตามกฎหมายตางประเทศ 
ไมวากองทรัสตนั้นจะจัดต้ังในรูปบริษัท กองทรัสต หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ ตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

2.9.1 Real Estate Investment Trust นั้นจัดต้ังขึ้นสําหรับผูลงทุนทั่วไป และ
อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานท่ีกํากับดูแลดานหลักทรัพยและ
ตลาดซื้ อขายห ลักท รัพยที่ เป นสมาชิกสามัญ ของ  International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

2.9.2 มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหุนสามัญของบริษัทที่
มีรายช่ืออยูในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่
เป นสมาชิกของ  World Federation of Exchanges (WFE) ห รือหุ น
สามัญของบริษัทที่ มี ลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได กับหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

2.9.3 มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่ เปนสมาชิกของWorld 
Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซ้ือคืนโดยผูออกตราสาร 

2.10 สัญญาซ้ือขายลวงหนา เฉพาะกรณีที่ทําสัญญาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
ความเส่ียงของกองทรัสต 

2.11 ทรัพยสิน หลักทรัพย หรือตราสารอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.คณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

3.  การลงทุนในหุนของนิติบุคคลซึ่งเปนผูเชาและ/หรือผูเชาชวงทรัพยสินหลักของกองทรัสต

กองทรัสตสามารถลงทุนในหุนของนิติบุคคลซ่ึงเปนผูเชาและ/หรือผูเชาชวงทรัพยสิน
หลักของกองทรัสตไดเม่ือเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
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3.1 สัญญาเชากําหนดคาเชาโดยอางอิงกับผลประกอบการของทรัพยสินหลักของ
กองทรัสตและ 

3.2 เปนการลงทุนในหุนที่ใหสิทธิพิเศษเพื่อประโยชนในการอนุมัติการดําเนินงานบาง
ประการของนิติบุคคล (Golden Share) ตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของนิติ
บุคคลนั้นไมเกิน 1 หุน 

การจัดหาผลประโยชน
ของกองทรัสต 

1. กองทรัสตสามารถจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินหลักไดโดยการใหเชา การใหเชาชวง 
หรือการใหใช หรือการใหบริการในทํานองเดียวกับการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมถึงการ
ใหบริการที่เก่ียวเน่ืองกับการดังกลาวดวย และหามมิใหดําเนินการในลักษณะใดที่เปน
การใชกองทรัสตเพื่อประกอบธุรกิจอื่นที่กองทรัสตไมสามารถดําเนินการไดเองโดยตรง 
เชน ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน  

2. กองทรัสตสามารถให เชา และ/หรือใหเชาชวงอสังหาริมทรัพยแกบุคคลที่จะนํา
อสังหาริมทรัพยนั้นไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสตไมสามารถดําเนินการไดเอง เชน ธุรกิจ
โรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน โดยจะตองมีขอตกลงที่ใหกําหนดคาเชาสวน
ใหญเปนจํานวนที่แนนอนไวลวงหนา และหากจะมีสวนที่อางอิงกับผลประกอบการของ
ผูเชา และ/หรือผูเชาชวง จํานวนเงินคาเชาสูงสุดที่อางอิงกับผลประกอบการนั้นจะไม
เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนเงินคาเชาที่กําหนดไวแนนอนลวงหนา 

3. กองทรัสตจะไมใหเชา และ/หรือใหเชาชวงอสังหาริมทรัพยแกบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัย
วาจะนําอสังหาริมทรัพยนั้นไปใชประกอบธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรมหรือไมชอบดวย
กฎหมาย โดยการใหเชาในแตละครั้งจะจัดใหมีขอตกลงเพื่อใหกองทรัสตสามารถเลิก
สัญญ าเช า  และ /ห รือ เช าช วงไดหากปรากฏวา ผู เช า  และ /ห รือ ผู เช าช วงนํ า
อสังหาริมทรัพยไปใชในการประกอบธุรกิจดังกลาว 

4. ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ในการดูแลรักษาทรัพยสินหลักใหอยูในสภาพดีพรอมตอการ
จัดหารายได ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีการประกันภัยที่เพียงพอตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต
ลงทุนในทรัพยสินหลักดวย ซึ่งการประกันภัยนี้อยางนอยตองครอบคลุมถึงการประกัน
วินาศภัยที่ อาจเกิดขึ้น กับอสังหาริมทรัพย  และการประกันภัยความรับผิดตอ
บุคคลภายนอกที่อาจไดรับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพยหรือจากการดําเนินการใน
อสังหาริมทรัพย  

5. การจัดการกองทรัสตจะกระทําโดยทรัสตีและผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับมอบหมาย
จากทรัสตีซึ่งไดรับการแตงต้ังตามสัญญากอต้ังทรัสต โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของทรัสตีและผูจัดการ
กองทรัสตตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต ในการน้ี ผูจัดการกองทรัสตมีอํานาจหนาที่
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และความรับผิดชอบหลักที่เก่ียวของกับการดูแลจัดการกองทรัสต ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต และทรัสตีมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักในการ
กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมายรายอ่ืน (ถามี) ให
เปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต และตามกฎหมายหลักทรัพย ตลอดจนการเก็บรักษา
ทรัพยสินของกองทรัสต และในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสิน
หลัก การจัดการลงทุนในทรัพยสินอื่นดังกลาวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผูจัดการ
กองทรัสต หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสตมอบหมาย โดยจะเปนไปตามที่
ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต และสัญญาอื่นใดที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัสตีมีความ
ประสงคจะแกไขขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาท่ีเก่ียวของกับการจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินหลัก และ/หรือทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลัก ทรัสตีจะ
กระทําไดเม่ือไดตกลงรวมกันกับผูจัดการกองทรัสตกอน และในกรณีที่คูสัญญาไม
สามารถหาขอยุติรวมกันได คูสัญญาท้ังสองฝายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผูถือ
หนวยทรัสต เพื่ อหาขอยุติ  โดยให ผูจัดการกองทรัสต ดําเนินการจัดประชุมผู ถือ
หนวยทรัสตตามวิธีการขอมติและการประชุมผูถือหนวยทรัสตที่ระบุไวในสัญญากอต้ังท
รัสต  

การกูยืมเงินและกอภาระ
ผูกพันใด ๆแกทรัพยสิน
ของกองทรัสต 

1. กองทรัสตสามารถกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันไดโดยจะตองเปนการกูยืมเงินหรือกอ
ภาระผูกพันเพื่อการบริหารจัดการกองทรัสตและทรัพยสินของกองทรัสต ซึ่งรวมถึงเพื่อ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1.1 ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

1.2 ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

1.3 ลงทุนในทรัพยสินอื่นใด ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ 
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดใหเปนทรัพยสินหลัก 

1.4 บริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสต 

1.5 ปรับปรุงหรือซอมแซมอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตหรืออสังหาริมทรัพยที่
กองทรัสตมีสิทธิการเชาหรือสิทธิครอบครองใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่
จะใชหาผลประโยชน รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

1.6 ปรับปรุง ซอมแซม หรือหามาทดแทนซ่ึงสังหาริมทรัพยหรืออุปกรณที่เก่ียวของกับ
อสังหาริมทรัพยของกองทรัสตหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตมีสิทธิการเชาหรือ
สิทธิครอบครองใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

1.7 ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนท่ีดินที่มีอยูแลวซ่ึงเปนของกองทรัสต หรือที่
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กองทรัสต มี สิทธิการเชาหรือสิทธิครอบครองเพื่ อประโยชน ในการจัดหา
ผลประโยชนของกองทรัสต  

1.8 เปนเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต  

1.9 ชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต 

1.10 ปรับโครงสรางเงินกูยืมเพื่อนําไปชําระหน้ีเงินกูยืมหรือภาระผูกพันฉบับเดิม 
(Refinance) 

1.11 ปรับโครงสรางเงินทุนของกองทรัสต 

1.12 ปองกันความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และ/หรือปองกันความเส่ียง
ทางดานอัตราดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากการกูยืมเงินหรือออกตราสารหน้ี 

1.13 เหตุจําเปนอื่นใดที่ ผูจัดการกองทรัสตเห็นสมควรสําหรับการบริหารจัดการ
กองทรัสต 

ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะกูยืมเงินโดยคํานึงถึงผลประโยชนของกองทรัสตและผูถือ
หนวยทรัสตเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในสิทธิการเชา และ/หรือสิทธิการ
เชาชวงอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย การกูยืมเงินเพื่อวัตถุประสงคตามที่กําหนด
ไวในขอ 1.5 ขอ 1.6 หรือขอ 1.7 ขางตน ผูจัดการกองทรัสตตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชา
ที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย 

2. กองทรัสตสามารถกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสตไดโดยวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

2.1 การกูยืมเงินขอสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศซ่ึงรวมถึงบริษัทประกันภัยซ่ึงจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
เก่ียวของกับประกันภัยและกองทรัสตอาจพิจารณาใหหลักประกันในการชําระเงิน
กูยืมดังกลาวดวยนอกจากน้ีกองทรัสตอาจทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาหรือซื้อขาย
ตราสารอนุพันธทางการเงิน (Derivative Product) เพื่อปองกันความเส่ียงของ
กองทรัสตจากอัตราแลกเปล่ียนและ/หรืออัตราดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเงิน
ไมวาทั้งจํานวนหรือบางสวนเชนสัญญาแลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียน (Cross 
Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap)
เปนตน  

2.2 กองทรัสตสามารถกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันใด ๆ แกทรัพยสินของกองทรัสตได 
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันในขณะใดขณะหน่ึงซึ่งหมายความรวมถึง
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การออกตราสารหรือการเขาทําสัญญาไมวาในรูปแบบใดที่มีความหมายหรือ
เนื้อหาสาระท่ีแทจริงเขาลักษณะเปนการกูยืมเงินดังนี้ 

2.2.1 การกูยืมเงินขอสินเช่ือเบิกเงินเกินบัญชีจากนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน
ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศซ่ึงรวมถึงบริษัทประกันภัยซ่ึงจัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมายเก่ียวของกับประกันภัยและกองทรัสตอาจพิจารณาให
หลักประกันในการชําระเงินกูยืมดังกลาวดวยนอกจากน้ีกองทรัสตอาจ
ทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาหรือซื้อขายตราสารอนุพันธทางการเงิน
(Derivative Product) เพื่อปองกันความเส่ียงของกองทรัสตจากอัตรา
แลกเปล่ียนและ/หรืออัตราดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นจากการกูยืมเงินไมวาทั้ง
จํานวนหรือบางสวนเชนสัญญาแลกเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียน (Cross 
Currency Swap) หรือสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Swap)เปนตนหรือ 

2.2.2 การออกตราสารการออกตราสารหนี้ไมวาระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือ
จําหนายใหแกผูลงทุนทั้งประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต.หรือประกาศสํานักงานก.ล.ต.ที่ เก่ียวของและ
กองทรัสตอาจพิจารณาใหหลักประกันที่เก่ียวของกับการออกตราสาร
ดังกลาวดวย 

 ผูจัดการกองทรัสตจะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการกูยืมเงิน
เปล่ียนแปลงหรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสตเพื่อประโยชนของ
กองทรัสตและผูถือหนวยทรัสตโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในการกูยืมเงิน
หรือกอภาระผูกพันตามที่กําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของโดย
ไมตองขอมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหนวยทรัสตเทาที่ไมขัดกับกฎหมายและสัญญา
กอต้ังทรัสตอยางไรก็ดีในกรณีที่กองทรัสตนําทรัพยสินหลักของกองทรัสตไปเปน
หลักประกันการชําระเงินกูยืมซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินหลักประกันใหแกผูใหกูรายเดิม
จากหลักประกันที่มีอยูแลวตามวิธีการในขอ 9.2 นี้ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 ทั้ งนี้ท รัสตีจะเปนผูลงนามผูกพันกองทรัสต ในการเขาทําสัญญาเพื่ อกู ยืมเงิน
เปล่ียนแปลงหรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสตหรืออาจมอบอํานาจให
ผูจัดการกองทรัสตลงนามผูกพันกองทรัสตตามสัญญาดังกลาวแทนไดทั้งนี้ในกรณี
ที่ทรัสตีมีความประสงคจะแกไขขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขใด ๆ ที่เก่ียวของกับการกูยืม
เงิน เปล่ียนแปลง หรือกอภาระผูกพันเหนือทรัพยสินของกองทรัสตดังกลาว ทรัสตีจะ
กระทําไดเม่ือไดตกลงรวมกันกับผูจัดการกองทรัสตกอน และในกรณีที่คูสัญญาไม
สามารถหาขอยุติรวมกันได คูสัญญาท้ังสองฝายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผูถือ
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หนวยทรัสต เพื่อหาขอยุติ  โดยให ผูจัดการกองทรัสต ดําเนินการจัดประชุมผู ถือ
หนวยทรัสตตามวิธีการขอมติและการประชุมผูถือหนวยทรัสตที่ระบุไวในสัญญากอต้ังท
รัสต 

3. การกูยืมเงินของกองทรัสตไมวากระทําดวยวิธีการใด ตองไมมีลักษณะ ดังนี้ 

3.1 มีขอตกลงและเงื่อนไขทํานองเดียวกับขอกําหนดของหุนกูที่ใหไถถอนหุนกูเม่ือมี
การเลิกบริษัท (perpetual bond) 

3.2 ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุน 

3.3 มีลักษณะของอนุพันธแฝง เวนแตเปนกรณีที่เขาลักษณะที่ครบถวนดังนี้ 

3.3.1 ใหสิทธิลูกหนี้ในการชําระหน้ีคืนกอนกําหนด (callable) หรือใหสิทธิ
กองทรัสตในการเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้คืนกอนกําหนด (puttable) 

3.3.2 กําหนดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไวอยางแนนอนหรือเปนอัตราท่ีผันแปร
ตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น 

3.3.3 ไมมีการกําหนดเง่ือนไขการจายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีอางอิงกับ
ปจจัยอางอิงอื่นเพิ่มเติม 

3.4 มีลักษณะเปนการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 

4.  ในกรณีที่กองทรัสตมีการกูยืมเงิน ใหมูลคาการกูยืมไมเกินอัตราสวนอยางใดอยางหน่ึง
ดังตอไปนี้ เวนแตการเกินอัตราสวนดังกลาวไมไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม 

4.1 รอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 

4.2. รอยละ 60 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต ในกรณีที่กองทรัสตมีอันดับ
ความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment Grade)ซึ่งเปน
อันดับความนาเช่ือถือคร้ังลาสุดที่ไดรับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมเกิน 1 ปกอนวัน
กูยืมเงิน 

การกูยืมเงินของกองทรัสตใหหมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเขาทําสัญญาไม
วาในรูปแบบใดที่มีความมุงหมายหรือเนื้อหาสาระท่ีแทจริงเขาลักษณะเปนการกูยืมเงิน 

5.  การกอภาระผูกพันของกองทรัสต ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่จําเปนและเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสตดังตอไปนี้ 
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5.1 การกอภาระผูกพันซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการทําขอตกลงหลักที่กองทรัสตสามารถ
กระทําไดตามขอกําหนดในประกาศที่  ทจ. 49/2555 และกฎหมายอ่ืนใดที่
เก่ียวของ เชน การนําทรัพยสินของกองทรัสตไปเปนหลักประกันการชําระเงินกูยืม
ตามสัญญากอต้ังทรัสต 

5.2 การกอภาระผูกพันที่เปนเร่ืองปกติในทางพาณิชยหรือเปนเร่ืองปกติในการทํา
ธุรกรรมประเภทนั้น 

การจายประโยชนตอบ
แทนแกผูถือหนวยทรัสต 

1. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 
90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบปบัญชี โดยจะจายไมนอยกวาปละ 2 คร้ัง และ
จะจายภายใน 90 วันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจาย
ประโยชนตอบแทนนั้น แลวแตกรณี 

กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวตามขอนี้ ใหหมายถึงกําไรที่ปรับปรุงดวยรายการดังตอไปนี้ 

(1) การหักกําไรท่ียังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain)จากการประเมินคาหรือการสอบ
ทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทรัสต รวมทั้งการปรับปรุงดวยรายการอื่น
ตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของ
กองทรัสต 

(2) การหักดวยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้เงินกูยืมหรือภาระผูกพันจากการ
กูยืมเงินของกองทรัสตตามวงเงินที่ไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูลและ
หนังสือชี้ชวน หรือแบบแสดงรายการขอมูลประจําป แลวแตกรณี 

2. ในกรณีที่กองทรัสตมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผูจัดการกองทรัสตอาจจาย
ประโยชนตอบแทนใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

3. ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถจายประโยชนตอบแทนไดในระยะเวลาดังกลาว 
ผูจัดการกองทรัสตจะแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบผานระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย 

4. ในกรณีที่กองทรัสตยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ผูจัดการกองทรัสตจะไมจายประโยชน
ตอบแทนแกผูถือหนวยทรัสต 

5. ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทน ถาประโยชนตอบแทนที่จะประกาศจายตอ
หนวยทรัสตระหวางปบัญชีหรือรอบปบัญชีใดมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 บาท 
ผูจัดการกองทรัสตสงวนสิทธิที่จะไมจายประโยชนตอบแทนในคร้ังนั้นและใหยกไปจาย
ประโยชนตอบแทนพรอมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจายประโยชนตอบแทนที่กําหนดไว 
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6. สําหรับหลักเกณฑในการจายประโยชนตอบแทน ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการให
เปนไปตามท่ีระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด  ส่ังการ เห็นชอบ  และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น  ผูจัดการกองทรัสตจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

7. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตตามสัดสวนการถือ
หนวยของผูถือหนวยทรัสตแตละราย ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิในการจาย
ประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 เฉพาะในสวนที่เกินหรือไมเปนไป
ตามหลักเกณฑดังกลาวและใหประโยชนตอบแทนในสวนที่ไมอาจจายใหแกผูถือ
หนวยทรัสตดังกลาวตกเปนของผูถือหนวยทรัสตรายอื่นตามสัดสวนการถือหนวยทรัสต 

8. ผูจัดการกองทรัสตจะประกาศการจายประโยชนตอบแทน วันปดสมุดทะเบียน และ
อัตราประโยชนตอบแทน โดยการแจงผู ถือหนวยทรัสตที่ มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือ
หนวยทรัสต ณ วันปดสมุดทะเบียนผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย และแจง
ใหทรัสตีทราบเปนลายลักษณอักษร 

9. ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทน เปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือ
หนวยทรัสต หรือเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยทรัสตตามชื่อและที่
อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต  

10. ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตไมใชสิทธิขอรับประโยชนตอบแทนจํานวนใดภายในอายุ
ความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูจัดการกองทรัสตจะไม
นําประโยชนตอบแทนจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพ่ือประโยชนของ
กองทรัสต 

การจํากัดสิทธิในการรับ
ประโยชนตอบแทน การ
จัดการกับประโยชนตอบ
แทน และสิทธิออกเสียง
ล งค ะ แ น น ข อ งผู ถื อ
หนวยทรัสต 

1. การจัดสรรหนวยทรัสตใหแกบุคคลใด กลุมบุคคลเดียวกันใด ผูกอต้ังทรัสต ทรัสตี 
ผูจัดการกองทรัสต หรือผูลงทุนตางดาวตองเปนไปตามอัตราหรือหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในประกาศที่ ทจ. 49/2555 หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ 

2.  ในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ต้ังอยูในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ 
หรือขอกําหนดที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยนั้นกําหนดสัดสวนการลงทุนของผูลงทุน
ตางดาวไว ใหผูจัดการกองทรัสตจัดสรรหนวยทรัสตแกผูลงทุนตางดาวใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ หรือขอกําหนดนั้นดวย ในกรณีที่กองทรัสตลงทุนในอสังหาริมทรัพยหลาย
โครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอกําหนดที่เก่ียวของกับอสังหาริมทรัพยนั้นมี
การกําหนดสัดสวนการลงทุนของผูลงทุนตางดาวไวแตกตางกัน ใหผูจัดการกองทรัสต
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จัดสรรหนวยทรัสตตามสัดสวนที่ กําหนดไว ตํ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ  หรือ
ขอกําหนดนั้น 

3. ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตามขอ 1. หรือขอ 
2. ใหผูจัดการกองทรัสตดําเนินการแจงใหบุคคลดังกลาวทราบโดยไมชักชาถึงขอจํากัด
สิทธิเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนน และการรับผลประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดไว
ในสัญญากอต้ังทรัสต และรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่
ผูจัดการกองทรัสตรูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว 

4. ผูถือหนวยทรัสตรายใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไม
เปนไปตามขอ 1. หรือขอ 2.จะมีขอจํากัดสิทธิในการรับผลตอบแทน โดยจะไมมีสิทธิใน
การไดรับประโยชนตอบแทนจากหนวยทรัสต ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่เกินกวาอัตราหรือไม
เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว และใหประโยชนตอบแทนในสวนที่ไมอาจจายแกผูถือ
หนวยทรัสตดังกลาวตกเปนของผูถือหนวยทรัสตรายอื่นตามสัดสวนการถือหนวยทรัสต  

5. ผูถือหนวยทรัสตดังตอไปนี้มีขอจํากัดสิทธิในการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.1 ผูถือหนวยทรัสตที่ถือหนวยทรัสตเกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในตามขอ 1.หรือขอ 2.เฉพาะในสวนที่เกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตาม
หลักเกณฑดังกลาว 

5.2 ผูถือหนวยทรัสตที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ 

สิท ธิหน าที่ และความ
รับผิดชอบของทรัสตี 

1. ทรัสตีตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามและเปนผูไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตี ทั้งนี้ ระหวางการปฏิบัติหนาที่เปนทรัสตี
ของกองทรัสต หากปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาทรัสตีขาดความเปนอิสระตาม
กฎหมายหลักทรัพยและกฎหมายที่เก่ียวของ ใหทรัสตีแจงกรณีดังกลาวตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. พรอมทั้งแสดงมาตรการที่สมเหตุสมผลและนาเช่ือไดวาจะทําใหทรัสตีสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระภายใน 15 วันนับแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริงดังกลาว และ
ใหดําเนินการตามมาตรการท่ีแสดงไวนั้น เวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคําส่ังเปนอยาง
อื่น 

2. ทรัสตีตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผู
ถือหนวยทรัสตโดยรวม และเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 
ตลอดจนขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมในเอกสารท่ีเปดเผยแกผูลงทุน (ถามี) และตองไมมี
ขอจํากัดความรับผิดของทรัสตีในกรณีที่ไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 

3. ทรัสตีมีหนาที่ติดตามดูแลใหผูจัดการกองทรัสต หรือผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) 
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ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต และสัญญาอื่นที่เก่ียวของ  

4. ทรัสตีตองเขารวมในการประชุมผูถือหนวยทรัสตดวยทุกคร้ัง และใหความเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองที่ขอใหที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตลงมติวา เปนกรณีที่เปนไปตามสัญญากอต้ังท
รัสตและกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือไม และหากมีการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสตเพื่อ
ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ทรัสตีตองตอบขอซักถามและใหความเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินการดังกลาววาเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายที่เก่ียวของหรือไม 
หรือทักทวงและแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบวาการดําเนินการดังกลาวไมสามารถ
กระทําได ในกรณีที่การดําเนินการนั้นไมเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

5. ทรัสตีมีหนาที่บังคับชําระหน้ีหรือดูแลใหมีการบังคับชําระหน้ีเพื่อใหเปนไปตามขอ
สัญญาระหวางกองทรัสตกับบุคคลอื่น  

6. ทรัสตีมีหนาที่เขาจัดการกองทรัสตในกรณีที่ไมมีผูจัดการกองทรัสตหรือมีเหตุที่ทําให
ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดทั้งนี้ภายใตหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศท่ี กร. 14/2555 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

7. ทรัสตีมีสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดไวในประกาศที่ กร. 14/2555
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

8. ทรัสตีมีหนาที่บริหารและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทรัสตนอกจาก
ทรัพยสินหลัก รวมท้ังดําเนินการอื่นใดท่ีจําเปนเพื่อใหการบริหารทรัพยสินอื่น ๆ ของ
กองทรัสตนอกจากทรัพยสินหลักเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายใหผูจัดการกองทรัสตจัดการกองทรัสตในสวน
ที่เก่ียวกับการลงทุนในทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลักแทนทรัสตี 

9. ทรัสตีมีหนาที่ในการแกไขสัญญากอต้ังทรัสตตามคําส่ังของสํานักงาน ก.ล.ต. 

10. หามทรัสตีนําหนี้ที่ตนเปนลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
เปนทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเปนลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่องมาจาก
การจัดการกองทรัสต ในกรณีที่มีการฝาฝนขอกําหนดในขอนี้ ใหการกระทําเชนนั้นเปน
โมฆะ 

11. ในกรณีที่ทรัสตีเขาทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมตาง ๆ กับบุคคลภายนอกใหทรัสตีแจง
เปนลายลักษณอักษรใหบุคคลภายนอกทราบวาเปนการกระทําในฐานะทรัสตี และตอง
ระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นใหชัดแจงวาเปนการกระทําใน
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ฐานะทรัสตี 

12. ใหทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสตแยกตางหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตหลายกอง ทรัสตีตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสต
แตละกองแยกตางหากออกจากกัน ทั้งนี้ โดยตองบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบันดวย และในการจัดการกองทรัสต ทรัสตีตองแยกทรัพยสินของกองทรัสตไว
ตางหากจากทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีและทรัพยสินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู 
และในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตหลายกองทรัสตีตองแยกทรัพยสินของกองทรัสต
แตละกองออกจากกันดวย 

13. ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 12. จนเปนเหตุใหทรัพยสินของ
กองทรัสตปะปนอยูกับทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกไดวาทรัพยสินใด
เปนของกองทรัสตและทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่ เปนสวนตัวของทรัสตีเอง ให
สันนิษฐานดังนี้ 

13.1 ทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต 

13.2 ความเสียหายและหน้ีที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนความ
เสียหายและหน้ีที่เปนสวนตัวของทรัสตี 

13.3 ผลประโยชนที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต 

ทรัพยสินที่ปะปนกันอยู ใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่ถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียน
สภาพไปจากทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นดวย 

14. ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 12. จนเปนเหตุใหกองทรัสตแตละกอง
ปะปนกันจนมิอาจแยกไดวาทรัพยสินใดเปนของกองทรัสตใด ใหสันนิษฐานวาทรัพยสิน
นั้น รวมทั้งทรัพยสินที่ ถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปจากทรัพยสินนั้นและ
ประโยชนใด ๆ หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยสินดังกลาวเปนของกองทรัสต
แตละกองตามสัดสวนของทรัพยสินที่นํามาเปนตนทุนที่ปะปนกัน 

15. การจัดการกองทรัสตเปนเร่ืองเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายใหผูอื่นจัดการ
กองทรัสตมิได เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

15.1 สัญญากอต้ังทรัสตกําหนดไวเปนอยางอื่น 

15.2 การทําธุรกรรมท่ีมิใชเร่ืองที่ตองทําเฉพาะตัวและไมจําเปนตองใชวิชาชีพ
เย่ียงทรัสตี 

15.3 การทําธุรกรรมท่ีโดยทั่วไปผูเปนเจาของทรัพยสินซึ่งมีทรัพยสินและวัตถุประสงค
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ของการจัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต จะพึงกระทําในการ
มอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน 

15.4 การเก็บรักษาทรัพยสิน การจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต หรือการ
ปฏิบัติงานดานการสนับสนุนใหบริษัทในเครือของทรัสตีหรือผูอื่นดําเนินการได 

15.5 กรณีอื่นใดที่ผูจัดการกองทรัสตเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญากอต้ังทรัสต หรือหลักเกณฑในประกาศท่ี ทจ. 49/2555 ประกาศท่ี 
กร. 14/2555 และประกาศท่ี สช. 29/2555 ซึ่งรวมถึงกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน หรือมีขอกําหนด
อื่นใดท่ีเก่ียวของกําหนดเร่ืองดังกลาวไวในกรณีที่ทรัสตีฝาฝนบทบัญญัติขางตน 
ใหการที่ทําไปนั้นผูกพันทรัสตีเปนการสวนตัวไมผูกพันกองทรัสต 

16.  ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตโดยชอบตามขอ 15.ทรัสตีตองเลือก
ผูรับมอบหมายดวยความรอบคอบและระมัดระวังรวมทั้งตองกํากับดูแลและตรวจสอบ
การจัดการแทนอยางเพียงพอดวยความระมัดระวังและความเอาใจใส โดยตองกําหนด
มาตรการในการดําเนินงานเก่ียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ที่กข. 1/2553 เร่ืองระบบงานการติดตอผูลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตีดังนี้ 

16.1 การคัดเลือกผูที่สมควรได รับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพรอมดาน
ระบบงานและบุคลากรของผูที่ ได รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทาง
ผลประโยชนของผูรับมอบหมายงานและกองทรัสต 

16.2 การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติของผูไดรับมอบหมายงาน 

16.3 การดําเนินการของทรัสตีเม่ือปรากฏวาผูที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสมที่จะไดรับ
มอบหมายงานอีกตอไป 

ทั้งนี้คณะกรรมการก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติของทรัสตีใน
กรณีดังกลาวได 

17. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหมพบวากอนที่ทรัสตีรายใหมเขา
รับหนาที่ มีการจัดการกองทรัสตที่ไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตหรือ
พ.ร.บ. ทรัสต จนเปนเหตุใหกองทรัสตเสียหาย ใหทรัสตีรายใหมดําเนินการเรียกรอง
คาเสียหายจากทรัสตีรายที่ตองรับผิด และติดตามเอาทรัพยสินคืนจากบุคคลภายนอก 
ไมวาบุคคลนั้นจะไดทรัพยสินมาโดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรือไม และไมวาทรัพยสิน
ในกองทรัสตจะถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปเปนทรัพยสินอยางอื่นก็ตาม เวนแต
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บุคคลดังกลาวจะไดมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทนและไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูวา
ทรัพยสินนั้นไดมาจากการจัดการกองทรัสตโดยมิชอบ 

18. ในการจัดการกองทรัสตและการมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตโดยชอบตามขอ 
15.หากมีคาใชจายหรือทรัสตีตองชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหกับบุคคลภายนอกดวย
เงินหรือทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเปนอันสมควร ใหทรัส
ตีมีสิทธิไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสตได เวนแตสัญญากอต้ังทรัสตกําหนดไว
ใหการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นนั้นเปนภาระของทรัสตี 

สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนตามวรรคหน่ึง ยอมเปนบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยูกอน
ผูรับประโยชนและบุคคลภายนอกท่ีมีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต และเปน
สิทธิที่อาจบังคับไดในทันทีโดยไมจําตองรอใหมีการเลิกทรัสต และในกรณีที่มีความ
จําเปนตองเปล่ียนรูปหรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินในกองทรัสตเพื่อใหมีเงินหรือทรัพยสิน
คืนแกทรัสตี ใหทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกลาวไดแตตองกระทําโดยสุจริต 

เพื่อประโยชนในการคุมครองทรัพยสินในกองทรัสต คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการใหทรัสตีปฏิบัติเก่ียวกับการชําระเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นที่เปนสวนตัวของทรัสตีใหกับบุคคลภายนอกตามวรรคหน่ึง หรือการใชสิทธิ
ของทรัสตีตามวรรคสองก็ได 

19. หามมิใหทรัสตีใชสิทธิตามขอ 18. จนกวาทรัสตีจะไดชําระหน้ีที่มีอยูตอกองทรัสตจน
ครบถวนแลว เวนแตเปนหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันไดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

20. ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต หรือ
พ.ร.บ. ทรัสต ทรัสตีตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกกองทรัสต อยางไรก็ตามใน
กรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชนของกองทรัสต ทรัสตีอาจขอ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนที่จะจัดการกองทรัสตเปนอยางอื่นใหตางไป
จากที่กําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตก็ได และหากทรัสตีไดจัดการตามท่ีไดรับความ
เห็นชอบนั้นดวยความสุจริตและเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตแลว ทรัสตีไม
จําตองรับผิด 

21. ทรัสตีตองดูแลใหสัญญากอต้ังทรัสตมีสาระสําคัญเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของโดย
ในกรณีที่ มีการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตใหทรัสตีดําเนินการตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

21.1 ดูแลใหการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตใหเปนไปตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสต และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
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ในกฎหมายที่เก่ียวของ 

21.2 ในกรณีที่การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตฉบับนี้ไมเปนไปตามขอ 21.1 
ใหทรัสตีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต
ฉบับนี้ และตาม พ.ร.บ. ทรัสต เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหนวยทรัสต
โดยรวม 

21.3 ในกรณีที่หลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตหรือการจัดการกองทรัสต
ที่ออกตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย และพ.ร.บ. ทรัสต มีการแกไขเปล่ียนแปลงใน
ภายหลัง และสัญญากอต้ังทรัสตที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว ใหทรัสตี
ดําเนินการเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑ
นั้น ตามวิธีการท่ีกําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตฉบับนี้ หรือตามที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. มีคําส่ัง  

22. ทรัสตีตองติดตาม ดูแล และตรวจสอบใหผูจัดการกองทรัสตหรือผูรับมอบหมายรายอ่ืน 
(ถามี)ดําเนินการในงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตฉบับนี้และ
กฎหมายที่เก่ียวของ การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ ใหหมายความรวมถึงการทํา
หนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

22.1 การดูแลใหการบริหารจัดการกองทรัสตกระทําโดยผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสตต้ังอยู เวนแต
เปนกรณีตามขอ 24 

22.2 การติดตามดูแลและดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูรับมอบหมายมีลักษณะ
และปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตและ
กฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผูรับมอบหมายรายเดิม และการ
แตงต้ังผูรับมอบหมายรายใหม  

22.3 การควบคุมดูแลใหการลงทุนของกองทรัสตเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและ
กฎหมายที่เก่ียวของ 

22.4 การควบคุมดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลของกองทรัสตอยางถูกตองครบถวน
ตามที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 

22.5 การแสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื่อกองทรัสตของ
ผูจัดการกองทรัสต และผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) เพื่อประกอบการขอมติที่
ประชุมผูถือหนวยทรัสต การเปดเผยขอมูลของกองทรัสตตอผูลงทุน หรือเม่ือ
สํานักงาน ก.ล.ต. รองขอ 
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23. ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทรัสต หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามสัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ใหทรัสตีจัดทํารายงานเสนอตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตรู
หรือพึงรูถึงเหตุการณดังกลาว และดําเนินการเพื่อแกไข ยับย้ัง หรือเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกกองทรัสตตามที่เห็นสมควร  

24. ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหทรัสตีเขาจัดการกองทรัสต
ตามความจําเปนเพื่อปองกัน ยับย้ัง หรือจํากัดมิใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอ
ประโยชนของกองทรัสตหรือผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสตและพ.ร.บ. ทรัสต ในการจัดใหมีผูจัดการกองทรัสตราย
ใหมทรัสตีที่เขาจัดการกองทรัสตจะมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการกองทรัสตแทนใน
ระหวางน้ันก็ได ทั้งนี้ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายดังกลาวจะตองปฏิบัติตามขอบเขต 
หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต 

25.  ในกรณีที่ทรัสตีเปนผูถือหนวยทรัสตในกองทรัสตที่ตนทําหนาที่เปนทรัสตี หากตองมีการ
ออกเสียงหรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผูถือหนวยทรัสต ใหทรัสตีคํานึงถึงและรักษา
ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวมและต้ังอยูบนหลักแหงความซ่ือสัตย
สุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสตดังกลาว 

26. ทรัสตีตองจัดใหมีการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยทรัสตโดยอาจมอบหมายใหนายทะเบียน
หลักทรัพยดําเนินการแทนไดการจัดทําทะเบียนผูถือหนวยทรัสตตองมีรายการอยาง
นอยดังตอไปนี้ 

26.1 รายละเอียดทั่วไป ประกอบดวย 

26.1.1 ชื่อผูจัดการกองทรัสต และทรัสตี 

26.1.2 จํานวนหนวยทรัสต มูลคาที่ตราไว ทุนชําระแลว และวัน เดือน ป ที่ออก
หนวยทรัสต 

26.1.3 ขอจํากัดในเร่ืองการโอน (ถามี) 

26.2 รายละเอียดของผูถือหนวยทรัสตแตละราย ประกอบดวย 

26.2.1 ชื่อ นามสกุลสัญชาติ และท่ีอยูของผูถือหนวยทรัสต 

26.2.2 เลขท่ีหนวยทรัสต (ถามี) และจํานวนหนวยทรัสตที่ถือ  

26.2.3 วัน เดือน ป ที่ลงทะเบียนเปนหรือขาดจากการเปนผูถือหนวยทรัสต 
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26.2.4 วัน เดือน ป ที่ยกเลิกใบหนวยทรัสตและออกใบหนวยทรัสตแทน (ถามี) 

26.2.5 เลขท่ีคํารองขอใหเปล่ียนแปลงหรือจดแจงรายการในทะเบียน(ถามี) 

26.2.6 การจํานํา ปลดอายัดหนวยทรัสต  /การอายัด /เพิกถอนจํานอง (ถามี) 

27. ทรัสตีตองจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตมอบใหแกผูถือหนวยทรัสต ซึ่งอยาง
นอยตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี เวนแตการจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย
รับฝากหลักทรัพย ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย 

27.1 มีขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเพื่อใหผูถือหนวยทรัสตสามารถใชเปนหลักฐาน
แสดงสิทธิของผูถือหนวยทรัสต และใชอางอิงตอทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต และ
บุคคลอื่นได  

27.2 มีขอมูลของบุคคลตาง ๆ ที่ เก่ียวของกับการจัดการกองทรัสต เชน ทรัสตี 
ผูจัดการกองทรัสต นายทะเบียนหลักทรัพย เปนตน เพื่อใหผูถือหนวยทรัสต
สามารถติดตอกับบุคคลเหลานั้นได 

27.3 มีขอมูลที่แสดงวา ผูถือหนวยทรัสตไมสามารถขายคืนหรือไถถอนหนวยทรัสตได 
และในกรณีที่มีขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยทรัสต ตองระบุขอจํากัดสิทธิเชนวา
นั้นไวใหชัดเจน 

28. ภายใตบังคับของขอ 27. ในกรณีที่ ผู ถือหนวยทรัสตขอใหทรัสตีหรือนายทะเบียน
หลักทรัพยออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหมแทนหลักฐานเกาที่สูญหาย ลบ
เลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ทรัสตีตองออกหรือดําเนินการใหมีการออกหลักฐาน
แสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหแกผูถือหนวยทรัสตภายในเวลาอันควร 

ผูจัดการกองทรัสตและ
ห น า ที่ ข อ ง ผู จั ด ก า ร
กองทรัสต 

1. ผูจัดการกองทรัสตตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามและเปนผูไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปนผูจัดการกองทรัสต ตามประกาศที่ สช. 
29/2555 กําหนด 

2. ผูจัดการกองทรัสตมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการกองทรัสต
ในสวนท่ีเปนการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกูยืมเงิน เปล่ียนแปลง
และกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทรัสต การเขาทําสัญญา และการดําเนินกิจการ
ตาง ๆ เพื่อกองทรัสต รวมทั้งการจัดทําและเปดเผยขอมูลของกองทรัสต และการนําสง
ขอมูลใหแกทรัสตีซึ่งรวมถึงขอมูลตามที่กําหนดในมาตรา 56 และมาตรา 57 แหงพ.ร.บ.
หลักทรัพย และภายในขอบเขต หลักเกณฑ และเง่ือนไขเทาที่สัญญาแตงต้ังผูจัดการ
กองทรัสตไดระบุไว  

3. ผูจัดการกองทรัสตอาจมอบหมายใหบุคคลอื่นรับดําเนินการในงานท่ีอยูในความ
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รับผิดชอบของตนแทนตนได โดยตองแสดงขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับดําเนินการ
ดังกลาวในสัญญาท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะตองคัดเลือกผูรับดําเนินการ
ดวยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของผูรับ
ดําเนินการดวย โดยการมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนน้ันจะตองไมขัดหรือแยง
กับกฎหมายหลักทรัพยหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของอยางมีนัยสําคัญ  

4. ผูจัดการกองทรัสตสามารถเบิกจายทรัพยสินของกองทรัสตได เฉพาะกรณีที่เปนการ
เบิกจายจากบัญชีดําเนินงานของกองทรัสตภายใตวงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากทรัสตี 
และใหผูจัดการกองทรัสตจัดทําและจัดสงรายงานการเบิกจายใหแกทรัสตีเพื่อใหทรัสตี
สามารถตรวจสอบรายการดังกลาวและส่ังจายไดภายในระยะเวลา 5วันทําการ นับจาก
วันที่ผูจัดการกองทรัสตจัดสงรายงานดังกลาวใหแกทรัสตี 

5. เม่ือมีการขอมติของผูถือหนวยทรัสต ผูจัดการกองทรัสตที่ถือหนวยทรัสตตองใชสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในลักษณะท่ีเช่ือวาเปนไปเพื่อประโยชนที่ ดีที่ สุดของผู ถือ
หนวยทรัสตโดยรวม   

6. ในการดําเนินธุรกิจเปนผูจัดการกองทรัสต ผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการดําเนินธุรกิจดังตอไปนี้ 

6.1 ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ดวยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต โดยตองปฏิบัติตอผูถือ
หนวยทรัสตอยางเปนธรรม เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย สัญญากอต้ังทรัสต สัญญาแตงต้ัง
ผูจัดการกองทรัสต  วัตถุประสงคในการจัดต้ังกองทรัสต  และมติของผู ถือ
หนวยทรัสต 

6.2 ดํารงเงินทุนใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูจัดการกองทรัสตไดอยางตอเนื่อง 

6.3 เปดเผย ใหความเห็น หรือใหขอมูลที่มีความสําคัญและเก่ียวของอยางเพียงพอใน
การตัดสินใจลงทุนของผูลงทุน โดยขอมูลดังกลาวตองส่ือสารไดอยางชัดเจน ไม
บิดเบือน และไมทําใหสําคัญผิด 

6.4 ไมนําขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ผูจัดการกองทรัสตไปใชประโยชนอยางไม
เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือทําใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบตอผลประโยชน
โดยรวมของกองทรัสต 

6.5 ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และใน
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กรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น ตองดําเนินการใหม่ันใจไดวาผู
ลงทุนไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมและเหมาะสม 

6.6 ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย พ.ร.บ. ทรัสต และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินการของกองทรัสต ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพที่ กําหนดโดยสมาคมที่ เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย หรือองคกรที่
เก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพยที่สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ โดยอนุโลม และไม
สนับสนุน ส่ังการ หรือใหความรวมมือแกบุคคลใดในการปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย
หรือขอกําหนดดังกลาว 

6.7 ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตี หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึง
การเปดเผยขอมูลที่อาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทรัสตอยางมี
นัยสําคัญ หรือขอมูลอื่นที่ควรแจงใหทราบ 

7. ในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสตผูจัดการกองทรัสตตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ดวย 

7.1 ดําเนินการเพื่อใหม่ันใจไดวาการจําหนาย จาย โอนอสังหาริมทรัพย หรือการเขา
ทําสัญญาที่เก่ียวเนื่องกับอสังหาริมทรัพยเพื่อกองทรัสตเปนไปอยางถูกตองและมี
ผลใชบังคับไดตามกฎหมาย 

7.2 ดําเนินการเพื่อใหม่ันใจไดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตเปนไป
อยางเหมาะสมโดยอยางนอยตองมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

7.2.1 การประเมินความพรอมของตนเองในการบ ริหารการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยนั้น ๆ กอนรับเปนผูจัดการกองทรัสตหรือกอนลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยดังกลาวเพื่อกองทรัสตแลวแตกรณี 

7.2.2 การวิเคราะหและศึกษาความเปนไปได และการตรวจสอบและสอบทาน 
(การทํา Due Diligence) อสังหาริมทรัพยตลอดจนการประเมินความ
เส่ียงดานตาง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ พรอม
ทั้งจัดใหมีแนวทางการบริหารความเส่ียงดวย ทั้งนี้ ความเส่ียงดังกลาว ให
หมายความรวมถึงความเส่ียงที่เก่ียวของกับการพัฒนาหรือกอสราง
อสังหาริมทรัพย(ถามี)เชน ความเส่ียงที่อาจเกิดจากการกอสรางลาชา 
และการไมสามารถจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยได เปนตน 

8. ผูจัดการกองทรัสตตองจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยทรัสตตามท่ีกําหนดในสัญญา
กอต้ังทรัสต 
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9. ในกรณีที่มีการแตงต้ังที่ปรึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและการจัดการอสังหาริมทรัพย ผูจัดการกองทรัสตตองแตงต้ังที่ปรึกษา
ที่ไมมีสวนไดเสียในเร่ืองที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาแตเม่ือปรากฏวาที่
ปรึกษาดังกลาวเปนผูมีสวนไดเสียใหผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

9.1 ดําเนินการใหที่ปรึกษาแจงการมีสวนไดเสียในเร่ืองที่พิจารณา  

9.2 มิใหที่ปรึกษาผูที่มีสวนไดเสียในเร่ืองที่พิจารณาไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเขา
รวมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

10. ใหผูจัดการกองทรัสตเปนผูจัดทําและรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของกองทรัสต ตามหลักเกณฑที่ กําหนดในประกาศท่ี ทจ. 
51/2555และประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวของ และสงรายงานดังกลาวตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
หรือหนวยงานที่เก่ียวของ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้ 

10.1 แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของกองทรัสตโดยใหเปนไปตามแบบ 56-REIT 

10.2 งบการเงินของกองทรัสตโดยใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่ กําหนดตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี  

10.3 รายงานประจําป โดยมีขอมูลอยางนอยตามท่ีไดกําหนดไวในประกาศที่ ทจ .
51/2555 

10.4 รายงานขอมูลเก่ียวกับกองทรัสต ไดแก รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทรัสตและมูลคาหนวยทรัสตรายงานการไดมาหรือจําหนายไป ซ่ึง
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา หรือสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพย และใน
กรณีที่กองทรัสตมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ ให
จัดทําและสงรายงานความคืบหนาของการกอสรางอสังหาริมทรัพยดวยรายงาน
มูลคาที่ตราไวของหนวยทรัสตภายหลังจากการลดทุนชําระแลว 

11. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/
หรือ ผอนผันเปนอยางอื่น ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น 

นายทะเบียนหนวยทรัสต นายทะเบียนหนวยทรัสต หมายถึงทรัสตี หรือผูที่รับมอบหมายจากทรัสตีใหดําเนินการใน
ฐานะนายทะเบียนหนวยทรัสต ซึ่งนายทะเบียนหนวยทรัสตจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตการ
ใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต . และเปนผูที่ตลาด
หลักทรัพยใหความเห็นชอบใหดําเนินการแทนในฐานะนายทะเบียนหนวยทรัสต นาย
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ทะเบียนหนวยทรัสต มีหนาที่ตาง ๆ ตามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและหลักเกณฑที่
เก่ียวของกําหนดไวดังนี้  

1. การออกใบทรัสตหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต โดยทรัสตีจะดําเนินการใหนาย
ทะเบียนหนวยทรัสตจัดทําใบทรัสตหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหแกผูถือ
หนวยทรัสตเพื่อใหผูถือหนวยทรัสตสามารถใชอางอิงตอทรัสตีผูจัดการกองทรัสตและ
บุคคลอื่นไดโดยในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตขอใหนายทะเบียนหนวยทรัสตออกใบทรัสต
หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหมแทนใบทรัสตหรือหลักฐานแสดงสิทธิใน
หนวยทรัสตเกาที่สูญหายลบเลือนหรือชํารุดในสาระสําคัญนายทะเบียนหนวยทรัสตตอง
ออกหรือดําเนินการใหมีการออกใบทรัสตหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตใหแกผู
ถือหนวยทรัสตภายในเวลาอันควร ทั้งนี้นายทะเบียนจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น(ถา
มี)จากการดําเนินการตามคํารองขอของผูถือหนวยทรัสตดังกลาวไดตามจริง 

2. การจัดทําทะเบียนหนวยทรัสต โดยทรัสตีอาจมอบหมายใหนายทะเบียนหนวยทรัสต
เปนผูจัดทําทะเบียนหนวยทรัสตตามขอบเขตท่ีกําหนดไวในประกาศท่ีกร .14/2555 และ
ประกาศอื่นใดที่เก่ียวของ 

3. การโอนหนวยทรัสตโดยผูถือหนวยทรัสตที่ประสงคจะโอนหนวยทรัสตจะตองแจงความ
ประสงคการโอนหนวยทรัสตไปนายทะเบียนหนวยทรัสตโดยกรอกรายละเอียดให
ครบถวนในคํารองขอการโอนหนวยทรัสตที่ลงนามโดยผูโอนและผูรับโอนพรอมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการโอนหนวยทรัสตตามท่ีนายทะเบียนหนวยทรัสตจะกําหนดการโอน
หนวยทรัสตใหมีผลบังคับและไดรับการรับรองเม่ือนายทะเบียนหนวยทรัสตบันทึก
รายช่ือผู รับ โอนในทะเบียนหนวยทรัสต เรียบรอยแลวทั้ งนี้ ผู โอนจะตองชําระ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยทรัสต(ถามี)ตามที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด กรณี
การโอนหนวยทรัสตในระบบไรใบทรัสตผูถือหนวยทรัสตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
ระบุโดยนายทะเบียนหนวยทรัสตและ/หรือตลาดหลักทรัพยและ/หรือศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ทั้งนี้ ผูโอนจะตองชําระคาธรรมเนียมการโอนหนวยทรัสต(ถามี)ตามท่ีนาย
ทะเบียนหนวยทรัสตและ/หรือตลาดหลักทรัพยและ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่การโอนหนวยทรัสตจะทําใหผูถือหนวยทรัสตรายใดถือหนวยทรัสตเกิน
ขอจํากัดในการถือหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสต นายทะเบียนหลักทรัพยมีสิทธิ
ปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียนผูถือหนวยทรัสตในกรณีที่การถือหนวยทรัสตไมเปนไป
ตามอัตราท่ีกําหนดในขอจํากัดในการถือหนวยทรัสตของผูถือหนวยทรัสต 

ค า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
คาใชจาย 

การเรียกเก็บคาธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือคาใชจายจากกองทรัสตหรือจากผูถือ
หนวยทรัสตจะตองเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและ
คาใชจายดังกลาว ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทาํนองเดียวกัน 
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หมายเหตุ: ผูถือหนวยลงทุนสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากรางสัญญากอต้ังทรัสตที่แนบทายแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวน
การเสนอขายหลักทรัพยเพื่อการแปลงสภาพนอกจากนี้ สัญญากอต้ังทรัสตฉบับลงนามอาจมีขอมูลที่แตกตางจากรางสัญญากอต้ัง 
ทรัสตฉบับนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
��ก����	
 4 

�������������ก����ก�
��������� � ���ก����	���� �! ก���"������#�� ����$�% CPN ����� �ก�� ����)�ก�


�**��+�	��,�����-�."
��*�
���� / �/,	�0 ��,�1�	,ก���)��	 	ก��.#*���������ก23��#	4���ก��#�+�� 	���
.#������	*�������5�กก����	���� �! ก���"������#�� ����$�% CPN ����� �ก�� ��6	�����%�$+��ก������	.	

� �! ก���"������#�� ����$�% CPN ����� �ก�� 

 



เอกสารแนบ 4 

เอกสารแนบ 4 หนา 1 

 

เอกสารแนบ 4 
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับสัญญาตางๆที่กองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท เขาทํากับบุคคล

อ่ืนและยังมีผลใชบังคับอยู ณ ขณะนี้ และสถานะการดําเนนิการใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตกลงหรือยินยอมใหเปล่ียน
คูสัญญาจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท เปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

1. รายการของสัญญาตางๆ ที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรทเขาทํากับบุคคลอ่ืน 
และยังมีผลใชบังคับอยู ณ ขณะนี้ 

สัญญาตาง ๆ ดังตอไปนี้ที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNRF)(“กองทุนรวม 

CPNRF”) ไดเขาทําเพื่อจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนและยังคงมีผลใชบังคับกับกองทุนรวม CPNRF
 สิทธิและหนาที่ตาง ๆ ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการสาธารณูปโภคท่ีกองทุนรวม CPNRF ทํากับผูเชาพื้นที่ 
รวมทั้งสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย จะถูกโอนไปยังทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต CPNREIT”) ในระหวางการดําเนินการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPNRF เปน
กองทรัสต CPNREIT ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและ/หรือบุคคล
อื่นใดในการใหเปล่ียนคูสัญญาจากกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT ทั้งนี้ สรุปสาระสําคัญของสัญญา
ที่กองทุนรวม CPNRF ไดเขาทําและยังมีผลใชบังคับ ซึ่งจะโอนไปยังกองทรัสต CPNREIT สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(1) สัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(2) สัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

(3) สัญญากอต้ังสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 (ซึ่งเปนสัญญาฉบับเดียวกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3) 

(4) กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย เนื่องจากการที่กองทุนรวม CPNRF ไดลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย โดย
การซ้ือทรัพยสิน ซึ่งไดแก อุปกรณตกแตงทั้งที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตราถาวรรวมทั้งอุปกรณอื่นใดท่ีใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการประดับตกแตงหรืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการอาคารศูนยการคา ซึ่งต้ัง และ/
หรือติดตรึงตราอยูบริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่ของอาคารศูนยการคา หรือบนพื้นผิวของตัวอาคาร
ศูนยการคา และ/หรือบริเวณภายในพื้นที่เชาของผูเชาพื้นที่ในอาคารศูนยการคา รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับ
หรือเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินดังกลาว (แลวแตกรณี) แตทั้งนี้ไมใชทรัพยสินที่มีลักษณะเปนสวนควบของอาคาร
ศูนยการคา  

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (เดิมช่ือโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3) 

(1) สัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(2) สัญญาเชาอาคาร (บางสวน) และ สัญญาเชาพื้นที่อาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
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(3) สัญญาจํานองที่ดินและส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

(4) สัญญากอต้ังสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ซึ่งเปนสัญญาฉบับเดียวกันกับ
โครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2) 

(5) กรรมสิทธิ์ในงานระบบและสังหาริมทรัพย เนื่องจากการท่ีกองทุนรวม CPNRF ไดลงทุนในกรรมสิทธิ์ในงาน
ระบบและสังหาริมทรัพย โดยการซื้อทรัพยสิน ซึ่งไดแก (ก) งานระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
โทรศัพท ลิฟท บันไดเล่ือน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม ซึ่งติดต้ังและใชงานอยูในอาคาร
ศูนยการคา รวมท้ังสิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับงานระบบดังกลาว (แลวแตกรณี) และ (ข) อุปกรณ
ตกแตงทั้งที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตราถาวรรวมท้ังอุปกรณอื่นใดที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการประดับ
ตกแตงหรืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการอาคารศูนยการคา ซึ่งต้ัง และ/หรือติดตรึงตราอยูบริเวณ
ภายนอกหรือภายในพื้นที่ของอาคารศูนยการคา หรือบนพื้นผิวของตัวอาคารศูนยการคา และ/หรือบริเวณ
ภายในพื้นที่เชาของผูเชาพื้นที่ในอาคารศูนยการคา รวมท้ังสิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับทรัพยสิน
ดังกลาว (แลวแตกรณี) แตทั้งนี้ไมใชทรัพยสินที่มีลักษณะเปนสวนควบของอาคารศูนยการคา ซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวนี้จะถูกโอนไปกองทรัสต CPNREIT ดวย 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

(1) สัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

(2) สัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

(3) สัญญาเชางานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา  

(4) สัญญากอต้ังสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

(5) กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย เนื่องจากการท่ีกองทุนรวม CPNRF ไดลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย โดย
การซ้ือทรัพยสิน ซึ่งไดแก อุปกรณตกแตงทั้งที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตราถาวรรวมท้ังอุปกรณอื่นใดท่ีใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการประดับตกแตงหรืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการอาคารศูนยการคา ซึ่งต้ัง และ/
หรือติดตรึงตราอยูบริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่ของอาคารศูนยการคา หรือบนพ้ืนผิวของตัวอาคาร
ศูนยการคา และ/หรือบริเวณภายในพื้นที่เชาของผูเชาพื้นที่ในอาคารศูนยการคา รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับ
หรือเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินดังกลาว (แลวแตกรณี) แตทั้งนี้ไมใชทรัพยสินที่มีลักษณะเปนสวนควบของอาคาร
ศูนยการคา 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

(1) สัญญาเชาที่ดิน (บางสวน) และอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

(2) สัญญาเชางานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 
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(3) สัญญากอต้ังสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

(4) กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย เนื่องจากการที่กองทุนรวม CPNRF ไดลงทุนในกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย โดย
การซ้ือทรัพยสิน ซึ่งไดแก อุปกรณตกแตงทั้งที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตราถาวรรวมทั้งอุปกรณอื่นใดท่ีใชเพื่อ
วัตถุประสงคในการประดับตกแตงหรืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการอาคารศูนยการคา ซึ่งต้ัง และ/
หรือติดตรึงตราอยูบริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่ของอาคารศูนยการคา หรือบนพื้นผิวของตัวอาคาร
ศูนยการคา และ/หรือบริเวณภายในพื้นที่เชาของผูเชาพ้ืนที่ในอาคารศูนยการคา รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับ
หรือเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินดังกลาว (แลวแตกรณี) แตทั้งนี้ไมใชทรัพยสินที่มีลักษณะเปนสวนควบของอาคาร
ศูนยการคา 

2. สรุปสาระสําคัญของสัญญาจัดหาประโยชนสําหรับทรัพยสินที่กองทรัสตจะรับโอนจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 

2.1 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

2.1.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ผูใหเชาชวง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด (“เซ็นทรัลพระราม 2”) 
ผูเชาชวง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา (1) ที่ดินตามโฉนดเลขท่ี 4313, 4314เลขที่ดิน 122, 78 หนาสํารวจ 923, 920 ต้ังอยูที่ตําบล

แสมดํา (บางบอน) อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่รวมท้ังส้ินประมาณ 44 ไร 
1 งาน 15ตารางวา 

(2) ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 49534 เลขที่ดิน 125 หนาสํารวจ 20872 ต้ังอยูที่ตําบลแสมดํา (บาง
บอน) อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่รวมทั้งส้ินประมาณ 6 ไร 76.2 ตารางวา 

(3) ที่ดินตามโฉนดเลขท่ี 85312 เลขที่ดิน 53 หนาสํารวจ 37871 ต้ังอยูที่ตําบลแสมดํา (บาง
บอน) อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่รวมทั้งส้ินประมาณ 3 ไร 47.2 ตารางวา 

ระยะเวลาการเชา มีกําหนดระยะเวลานับต้ังแตวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้ จนถึงวันที่ 15 
สิงหาคม 2568 

สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 
 

ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ไดใชสิทธิในการตออายุสัญญาเชาหลัก โดยไดมีการตกลงในเรื่อง
เงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญาเชากับผูใหเชาเดิมตามขอกําหนดและเง่ือนไขแหงสัญญา
เชาหลักแลว เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงที่จะแจงเงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญาเชาชวง
ที่ดินใหกองทุนรวมทราบภายใน 60 วันนับแตวันที่เซ็นทรัลพระราม 2 ไดมีการตกลงในเร่ือง
เงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญาเชากับผูใหเชาเดิม โดยเซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอมใหสิทธิ
ที่จะปฏิเสธกอน (Right of first refusal) แกกองทุนรวมในการตออายุสัญญาเชาชวงฉบับนี้ตอไป 

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

หากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิในการเชาที่ดินที่เชาชวงตอไป กองทุนรวมจะตองแจงให
เซ็นทรัลพระราม 2 ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรภายใน 6 เดือนนับแตกองทุนรวมไดรับ
แจงจากเซ็นทรัลพระราม 2 ดังกลาวขางตน หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีคูสัญญาจะไดตกลงกัน 
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ทั้งนี้ คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงเจรจาเก่ียวกับขอกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับการตอสัญญาเชา
ชวงฉบับนี้ตอไป 

คาเชา กองทุนรวมไดชําระคาเชาที่ดินที่เชาชวงทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ 
หนาที่ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษาท่ีดินที่เชาชวงหรือกระทําการใด ๆ ทั้งปวง เพื่อใหทรัพยสินที่

เชาอยูในสภาพที่ดี และเหมาะสมแกการใชงานตามวัตถุประสงคดังที่ระบุไวในสัญญานี้และ
สัญญาเชาหลัก 

(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบใด ๆ ในที่ดินที่เชาชวง และจะไม
ทําการแกไขดัดแปลงสวนใด ๆ ของท่ีดินที่เชาชวงอันเปนการทําใหที่ดินที่เชาชวงไดรับความ
เสียหาย หรือเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญ เวนแตไดรับความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือ
จากเซ็นทรัลพระราม 2 ทั้งนี้ เซ็นทรัลพระราม 2 จะพิจารณาการใหความยินยอมดังกลาว
อยางไมชักชา และจะไมปฏิเสธการใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

คํารับรองของเซ็นทรัล
พระราม 2 

(1) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพระราม 2 จะไมนําที่ดินที่เชาชวงออกใหบุคคล
ใด ๆ เชาชวง หรือหาประโยชนไมวาดวยวิธีการใด ๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากกองทุนรวม  และจะไมกระทําการใด ๆ อันเปนการผิดนัด หรือผิดสัญญา หรือ
อาจเปนการผิดนัด หรือผิดสัญญาเชาหลัก หรือเงื่อนไขใด ๆ หรือกระทําการใด ๆ อันอาจทํา
ใหสัญญาเชาหลักถูกบอกเลิก หรือเพิกถอน โดยผูใหเชาเดิมตามสัญญาเชาหลัก 

(2) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชานี้  เซ็นทรัลพระราม  2 จะไม ยินยอมให มีการแกไข
เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม หรือยกเลิกขอกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาเชาหลักหรือ
เงื่อนไขในหนังสือยินยอม เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 
(ก) เปนการทําใหเงื่อนไขการเชาดีขึ้น หรือ 
(ข) ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากกองทุนรวม 

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชาชวง 

เวนแตเซ็นทรัลพระราม 2 จะใหความยินยอมเปนประการอื่น ภายในระยะเวลาการเชาตาม
สัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะไมนําสิทธิการเชาชวงนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ออกใหเชาชวง
แกบุคคลใด ๆ หรือใหบุคคลใด ๆ เขามาอยูแทน หรือกอใหเกิดภาระผูกพันใด ๆ ท่ีทําใหบุคคลอื่น
มีสิทธิเขามาใชประโยชนในที่ดินที่เชาชวงแทน หรือโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
ใหแกบุคคลใด ๆ  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิด

คํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และเซ็นทรัลพระราม 2 ไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติ
ใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิด
สัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือ
ภาระหนี้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลคาเกินกวาก่ึงหนึ่งของมูลคาของสวน
ของผูถือหุนของเซ็นทรัลพระราม 2  และเซ็นทรัลพระราม 2 ไมสามารถทําการแกไขเหตุ
ดังกลาวใหเสร็จส้ินภายใน 180 วันนับจากวันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณ
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ดังกลาว เวนแตเซ็นทรัลพระราม 2 สามารถพิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจนเปนที่
พอใจแกกองทุนรวมวาการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทาง
การเงินของเซ็นทรัลพระราม 2 ซึ่งจะนําเซ็นทรัลพระราม 2 ไปสูสภาวะลมละลาย และการ
ผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบตอการใชสิทธิของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้ 

(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน
ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของเซ็นทรัลพระราม 
2ตอศาลหรือหนวยงานราชการท่ี เก่ียวของ ซึ่ งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอ
ความสามารถของเซ็นทรัลพระราม 2 ในการชําระหน้ี หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(4) ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิดคํารับรอง
ที่ใหไวในสัญญาน้ี และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตาม
สัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ัน หรือ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกันเวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลง
หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา (หรือบุคคล
หรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน) ใน
ฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยหรือโครงการจัดการกองทุนรวม 

(5) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาที่ดินที่เชาชวงตามสัญญาฉบับนี้ 
(6) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  
(7) (ก) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุนรวมได

แจงใหเซ็นทรัลพระราม 2 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว  
 (ข) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกลาวมีเซ็นทรัลพัฒนา 

และบุคคลที่เก่ียวของรวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวม 
(8) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุน

รวมโดยไมใชความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 และกองทุนรวมไดแจงใหเซ็นทรัลพระราม 2 
ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว โดยท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายมีหนาที่
รวมกันและไดใชความพยายามอยางเต็มที่รวมกันเพื่อไมใหสัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจาก
การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําส่ังของหนวยงานใด ๆ ของรัฐ เทาที่ไมขัดตอ
กฎหมายหรือคําส่ังของหนวยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใชบังคับอยูในขณะน้ัน เชน การจัดต้ัง
หรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมีอยูตามสัญญาฉบับนี้แลวก็
ตาม 

(9) ในกรณีที่ที่ดินที่เชาชวงตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อการ
เวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่นๆ 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิด
คํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีกองทุนรวมไม
ปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด  หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ 
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กองทุนรวมจะเรียกคาเสียหายจากเซ็นทรัลพระราม 2 จากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําให
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากเซ็นทรัลพระราม 2 จงใจฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญาน้ี และมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพยสินที่
เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และเซ็นทรัล
พระราม 2 จะตองชําระคืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่น
ใดที่เซ็นทรัลพระราม 2 ไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชน
ซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้  

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือ
ภาระหน้ีสินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 2 ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาล
ส่ังใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟู
กิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใช
สิทธิดังกลาว เซ็นทรัลพระราม 2 จะตองชําระคืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ รวมถึง
เงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพระราม 2 ไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม 
ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาดประโยชนจากการท่ีกองทุนรวมไม
สามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม
ตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรองคาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการ
ที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เวนแตเหตุผิดนัดของเซ็นทรัลพระราม 2 ดังกลาวเกิดจากการที่
กองทุนรวมไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิดคํารับรอง
ที่ใหไวในสัญญาน้ี และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา (หรือบุคคล
หรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน) ใน
ฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ไมปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด 
หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ เซ็นทรัลพระราม 2 จะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมจาก
เหตุดังกลาว และไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจาก
กองทุนรวมจงใจฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี และมีผลกระทบ
อยางรายแรงตอทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพระราม 2 มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ไดทันที 

(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเชาที่ดินที่เชาชวงตามสัญญาฉบับนี้คูสัญญาตกลงเลิก
สัญญา หรือมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ หรือในกรณีที่มี
กฎหมาย หรือคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวม โดย
ไมใชความผิดของเซ็นทรัลพระราม 2 ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยท่ีคูสัญญาแตละ
ฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย คาเชาชวงที่ดิน หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่น
ใดจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไดทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกลาวมีเซ็นทรัลพัฒนา 
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และบุคคลที่เก่ียวของรวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวม  ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยท่ี
เซ็นทรัลพระราม 2 จะตองชําระคืนคาเชาชวงที่ ดินที่ เชาชวงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดท่ีเซ็นทรัลพระราม 2 ไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไม
สามารถใชประโยชนซึ่งที่ดินที่เชาชวงตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

(6) ในกรณีที่ที่ดินที่เชาชวงตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อการ
เวนคืนตามประกาศหรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่น ๆ ใหถือวาสัญญา
ฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยท่ีเซ็นทรัล พระราม 2 จะตองชําระคืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ 
รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัล พระราม 2 ไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) ใหแก
กองทุนรวม ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
สัญญาฉบับนี้ 

(7) เม่ือสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
กองทุนรวมจะสงมอบที่ดินที่เชาชวงคืน ตามสภาพท่ีเปนอยู ณ เวลาน้ัน พรอมกับจะสงมอบ
เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่กองทุนรวมไดรับไวแทนเซ็นทรัลพระราม 2(ถามี) ใหแกเซ็นทรัล
พระราม 2 

(8) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 2จงใจฝาฝนหรือจงใจไม
ปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และในกรณีที่
กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวใน
สัญญาน้ี หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคูสัญญาท่ีมิไดปฏิบัติผิดสัญญา คูสัญญาฝาย
ดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ได 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ (1)และ (2) แลว กองทุนรวมสงวน
สิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาจนกวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง และกองทุนรวมไดรับ
ชําระคาเสียหาย คาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใด
ดังกลาวจากเซ็นทรัลพระราม 2 แลวเสร็จ โดยกองทุนรวมไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย 
คาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากเซ็นทรัลพระราม 2
สําหรับระหวางระยะเวลานี้ เวนแตกองทุนรวมจะพิสูจนไดวากองทุนรวมไดรับความเสียหาย
จากเหตุดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่กองทุนรวมไดรับสําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว 
เซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกลาว 

เงื่อนไขพิเศษ หากมีเหตุที่อาจทําใหสัญญาเชาหลักระงับลงดวยเหตุการณใด ๆ โดยที่เซ็นทรัลพระราม 2 เปน
ฝายผิดและไมสามารถเยียวยาหรือแกไขดวยวิธีการอื่นใดนอกจากวิธีการที่ระบุไวในขอนี้ 
เซ็นทรัลพระราม 2 จะตองดําเนินการใหกองทุนรวมเขาเปนคูสัญญาโดยตรงกับผูใหเชาเดิมตาม
สัญญาเชาหลักแทนเซ็นทรัลพระราม 2 กอนวันที่สัญญาเชาหลักจะมีผลระงับส้ินไป โดยเซ็นทรัล
พระราม 2 จะเปนผูรับผิดชอบบรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับการดําเนินการ
สวมสิทธิของกองทุนรวมดังกลาวทั้งหมดแทนกองทุนรวม และตองรับผิดชอบชําระคาเชาตาม
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สัญญาเชาหลักที่คงเหลือทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเชาหลักแทนกองทุนรวมอีกดวย ทั้งนี้ หาก
เซ็นทรัลพระราม 2 มิไดจายเงินและคาใชจายดังกลาวขางตนแทนกองทุนรวม กองทุนรวมสงวน
สิทธิในการจายเงินดังกลาวโดยตรง และเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยเงินดังกลาวใหแก
กองทุนรวมทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ 

 

2.1.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 

ผูใหเชา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จํากัด (“เซ็นทรัลพระราม 2”) 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา (1) อาคารศูนยการคา รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคที่เก่ียวเน่ืองกับอาคารศูนยการคา ซึ่ง

เปนอาคารบางสวนในอาคารศูนยการคาโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งเปนอาคาร 
5 ชั้นและช้ันใต ดิน  1 ชั้น  ต้ั งอยู เลขที่  128 หมูที่  6 แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร บนโฉนดท่ีดินเลขที่ 4313, 4314, 85312, 49534 ต้ังอยูที่แขวงแสมดํา 
(บางบอน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครคิดเปนพื้นที่ที่เชาประมาณ 152,369.45 
ตารางเมตร ทั้งนี้ ยกเวนพื้นที่ภายในอาคารบางสวนซ่ึงเซ็นทรัลพระราม 2 ไดใหเชาแกผูเชา
รายยอยที่ไดมีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คา
เซง) 

(2) อาคารและพื้นที่จอดรถยนต รวมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต ซึ่งเปน
อาคารบางสวนในอาคารศูนยการคาโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 คิดเปนพื้นที่
ประมาณ 91,800.77 ตารางเมตร ทั้งนี้ไมรวมถึงพื้นที่ชั้น G ของอาคารจอดรถยนต Star 
Parking ภายในอาคารจอดรถยนต 

ระยะเวลาการเชา มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 
 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

คาเชา กองทุนรวมไดชําระคาเชาทรัพยสินที่เชาสําหรับสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาการ
เชาในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้ และตกลงจะชําระคาเชารายปเพิ่มเติม 

หนาที่ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงทรัพยสินที่เชาหรือกระทําการใด ๆ 
ทั้งปวง เพื่อใหทรัพยสินที่เชาอยูในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแกการใชงานตามวัตถุประสงค
ดังที่ระบุไวในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการเชา ดวยคาใชจายของกองทุนรวม 

(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบใด ๆ ในทรัพยสินที่เชา และจะไม
ทําการแกไขดัดแปลงสวนใด ๆ ของทรัพยสินที่เชาอันเปนการทําใหทรัพยสินที่เชาไดรับ
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ความเสียหาย หรือเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญของทรัพยสินที่เชา เวนแตไดรับความยินยอม
ลวงหนาเปนหนังสือจากเซ็นทรัลพระราม 2 ทั้งนี้ เซ็นทรัลพระราม 2 จะพิจารณาการให
ความยินยอมดังกลาวอยางไมชักชา และจะไมปฏิเสธการใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร ทั้งนี้ สวนกอสราง ตอเติม แกไข ดัดแปลง และส่ิงปลูกสรางดังกลาวใหถือเปน
สวนควบกับทรัพยสินที่เชา 

(3) ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้ยังมีผลใชบังคับอยู กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลพระราม 
2 และผูเชาพื้นที่ในอาคารศูนยการคารายอื่นที่มิใชผูเชาชวงทรัพยสินที่เชาตามสัญญาน้ี ใช
พื้นที่สวนกลาง ที่จอดรถ และพ้ืนที่ที่เก่ียวของของอาคารศูนยการคาซ่ึงเปนทรัพยสินที่เชา
ของกองทุนรวม โดยใหถือเปนพื้นที่เพื่อใชประโยชนรวมกัน นอกจากน้ี ตลอดอายุสัญญา
ฉบับนี้ กองทุนรวมตกลงยินยอมใหเซ็นทรัลพระราม 2 และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนา ใชงาน
ระบบสาธารณูปโภคที่เก่ียวเน่ืองกับอาคารศูนยการคาในการใหบริการแกผูเชารายยอยที่ได
มีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คาเซง) ที่มิใชผูเชา
ชวงทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ 

การประกันภัย 
 

เพื่อใหเปนไปตามเง่ือนไขและเจตนารมณของสัญญาเชาหลักที่กําหนดใหเซ็นทรัลพระราม 2 
และเจาของที่ดินตามสัญญาเชาหลักรวมกันรับประโยชนจากการประกันวินาศภัยในอาคารและ
ส่ิงปลูกสรางบนที่ดินที่เชาตามสัญญาเชาหลัก คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงใหดําเนินการเกี่ยวกับ
การประกันภัยและการใชเงินที่ไดรับเปนคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เพื่อนํามาใชใน
การกอสราง และ/หรือซอมแซมทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อประโยชนรวมกันของ
เซ็นทรัลพระราม 2 และเจาของที่ดินตามสัญญาเชาหลักเม่ือสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง ดังตอไปนี้ 
(1) เซ็นทรัลพระราม 2 จะจัดใหมีการดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันภัยและระบุชื่อ

กองทุนรวมเปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นสําหรับทรัพยสินที่เชา
ภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของสัญญาฉบับนี้ โดยคูสัญญาตกลงจะรับผิดชอบรวมกัน
สําหรับเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาวซ่ึงแบงไดตามการครอบครองพื้นที่
ในอาคารศูนยการคา หรือตามสัดสวนรายได (เฉพาะในกรณีที่เปน Business Interruption 
Insurance) แลวแตกรณี  

(2) ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาเกิดความเสียหายบางสวน ใหสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใชได
ตอไป ทั้งนี้ เฉพาะทรัพยสินที่ เชาในสวนที่ไมเสียหายและยังอยูในสภาพที่สามารถใช
ประโยชนได โดยใหถือวาทรัพยสินดังกลาวยังคงเปนทรัพยสินที่เชากันตามสัญญาฉบับนี้
ตอไป 

ทรัพยสินที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลาย 
 

ให “คาสินไหมทดแทนพ้ืนฐาน” หมายถึง คาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไมรวมถึงคา
สินไหมทดแทนซึ่งไดรับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
และ/หรือการประกันภัยอื่นใดที่คูสัญญาแตละฝายเปนผูเอาประกันภัยเพิ่มเติม ดวยคาใชจาย
ของคูสัญญาฝายนั้นเองทั้งส้ิน 
(1) ภายใตบังคับของขอ (3) และเวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่

ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายท้ังหมดหรืออยางมีนัยสําคัญไมวาดวยเหตุใด ๆ จนไม
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อาจใชทรัพยสินที่เชาเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได คูสัญญาท้ังสองฝายตกลง
จะสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหมดวยคาใชจายรวมกันของคูสัญญาท้ังสองฝาย โดยเซ็นทรัล
พระราม 2 จะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางภายใตแบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและจะตองทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 3 ป
นับแตเกิดความเสียหายดังกลาว รวมถึงจะรวมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอความ
ยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตตอหนวยงานราชการใด ๆ ที่เก่ียวของ(ถามี) เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการใด ๆ ภายใตสัญญาฉบับนี้ โดยคากอสรางและคาใชจายท่ี
เก่ียวของกับการกอสรางดังกลาวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพระราม 2 จะรวมกันรับผิดชอบ
ตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ในอาคารศูนยการคา ณ เวลาท่ีทรัพยสินที่เชาเกิดความ
เสียหาย โดยคูสัญญาท้ังสองฝายจะตองนําเงินที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานมาใช
ในการดําเนินการกอสรางดังกลาว และใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญา
ฉบับนี้ยังคงมีผลตอไปจนกวาจะไดมีการกอสรางทรัพยสินใหมขึ้นมาแทนที่ทรัพยสินที่เชา
ตามสัญญาฉบับนี้ โดยคูสัญญาจะจัดใหมีการทําสัญญาเชาทรัพยสินขึ้นใหม (โดยใหมี
ขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ เชนเดียวกับสัญญาฉบับนี้) ทันทีที่การกอสรางดังกลาวแลว
เสร็จ (แตทั้งนี้กองทุนรวมจะไมมีภาระหนาที่ในการชําระคาเชาตามสัญญาเชาฉบับใหมอีก
แตอยางใด) 

(2) ภายใตบังคับของขอ (3) และเวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนไมวาดวยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใช
ทรัพยสินที่เชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได กองทุนรวมและเซ็นทรัล
พระราม 2 มีหนาที่ตองซอมแซมทรัพยสินที่เชาใหคงเดิมตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงใน
พื้นที่ที่คูสัญญาแตละฝายครอบครองในขณะท่ีเกิดความเสียหายดังกลาว ดวยคาใชจาย
ของคูสัญญาแตละฝายเอง แตไมเกินกวาจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่กองทุนรวม 
และ/หรือเซ็นทรัลพระราม 2 ไดรับมาจากบริษัทประกันภัย แลวแตกรณี  

(3) เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่คากอสราง หรือคาใชจายใด ๆ ที่
เก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับการกอสราง และ/หรือการซอมแซมทรัพยสินที่เชาดังกลาวมี
จํานวนเกินกวาเงินคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่คูสัญญาแตละฝายไดรับ คูสัญญาแตละฝาย
จะรับผิดชอบคากอสรางหรือคาใชจายที่เกินดังกลาว ตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ใน
ขณะน้ัน (สําหรับกรณีตามขอ (1)) หรือตามพื้นที่คูสัญญาแตละฝายครอบครองในขณะท่ี
ไดรับความเสียหายจริง (สําหรับกรณีตามขอ (2)) แลวแตกรณี โดยเซ็นทรัลพระราม 2 ตกลง
ทดรองจายเงินในจํานวนท่ีกองทุนรวมจะตองรับผิดชอบดังกลาวแทนกองทุนรวมไปกอน 

 สําหรับกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนตามขอ (2) กองทุนรวมตก
ลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกเซ็นทรัลพระราม 2 ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เปด
ใหบริการพื้นที่ในทรัพยสินที่ซอมแซมแลวเสร็จพรอมทั้งชดเชยคาใชจายในการจายเงินทด
รองจายดังกลาวในอัตราเทากับตนทุนในการกูยืมเงิน (Cost of Fund) ของเซ็นทรัลพระราม 
2ที่ไดใชเพื่อการจายเงินทดรองจายดังกลาว โดยคํานวณจากวันที่ไดมีการทดรองจายเงิน
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ดังกลาวจนถึงวันที่กองทุนรวมไดชําระเงินใหแกเซ็นทรัลพระราม 2 ทั้งนี้  เซ็นทรัลพระราม 2
และกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาสรรหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการจายเงินทดรอง
จายดังกลาว 

 สําหรับกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญตามขอ (1) 
กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใชเงินทดรองจายดังกลาวโดย (ก) การชําระคืนเงินทดรองจาย
ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เปดใหบริการพื้นที่ในทรัพยสินที่สรางหรือซอมแซมขึ้นใหมเพื่อ
ทดแทนทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้แลวเสร็จ พรอมทั้งชดเชยคาใชจายในการจายเงิน
ทดรองจายดังกลาวในอัตราเชนเดียวกับที่ระบุในวรรคกอน หรือ (ข) การยินยอมลดสัดสวน
การครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวม โดยท่ีกองทุนรวมไมตองจายเงินชดเชยใด ๆ ใหแก
เซ็นทรัลพระราม 2อีก โดยในหลักการใหสัดสวนใหมของการครอบครองพื้นที่ของกองทุน
รวมและเซ็นทรัลพระราม 2เปนไปตามจํานวนคากอสรางและคาใชจายท้ังหมดตามท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายไดชําระไปหรือตกลงวาจะชําระในการกอสรางหรือซอมแซมขึ้นใหม
ดังกลาวขางตน 

 อนึ่ง กอนการใชสิทธิในขอ (ก) หรือ (ข) ดังกลาวขางตน กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการ
ดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมัติกอน  

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชาชวง 
 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 2 ยินยอมใหกองทุนรวมนําทรัพยสินที่เชาออกให
บุคคลภายนอกเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินที่เชา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ภายใตขอตกลง
และเง่ือนไขของสัญญาฉบับนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการศูนยการคา โดยไมตองไดรับ
อนุญาตจากเซ็นทรัลพระราม 2 กอน  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
ยกเวนเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) เม่ือสัญญาเชาฉบับนี้ ส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ ตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยสินที่เชาคืนตามสภาพที่เปนอยู ณ เวลานั้น พรอมกับสวนควบ
และอุปกรณที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตรากับทรัพยสินที่เชา รวมทั้งจะสงมอบเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นใดที่กองทุนรวมไดรับไวแทนเซ็นทรัลพระราม 2 (ถามี) ใหแกเซ็นทรัลพระราม 2 
รวมถึงการคืนเงินประกันการเชาที่กองทุนรวมไดรับจากผูเชาชวงพื้นที่ในทรัพยสินที่เชา 

(2) ในระหวางระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง กองทุนรวมจะใชความ
พยายามในการดําเนินการสงมอบสิทธิประโยชน (ที่สงมอบได และ/หรือไมละเมิดสิทธิของ
ผูอื่น และไมรวมถึงเงินประกันการเชาที่กองทุนรวมไดรับไวลวงหนา) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับ
ทรัพยสินที่เชาทั้งกอนและในวันที่สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงใหแกเซ็นทรัลพระราม 2 และ
เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงชดเชยกองทุนรวมในเงินหรือคาใชจายใด ๆ ซึ่งกองทุนรวมไดชําระ
ไปอันเก่ียวเนื่องกับทรัพยสินที่เชาสําหรับระยะเวลาภายหลังจากที่สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง
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ใหแกกองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เซ็นทรัลพระราม 2 ไดรับแจงจากกองทุน
รวมเปนลายลักษณอักษร 

(3) ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุใด ๆ ในระหวางเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญา
เชาฉบับนี้ส้ินสุดลงกองทุนรวมจะใหความชวยเหลือตามคํารองขอท่ีสมเหตุสมผลจาก
เซ็นทรัลพระราม 2 ในการดําเนินการใหผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชามาทําสัญญาเชาพื้นที่กับ
เซ็นทรัลพระราม 2 ใหมพรอมทั้งสงมอบเงินประกันการเชาที่กองทุนรวมไดรับไวจากผูเชา
พื้นที่ในทรัพยสินที่เชากอนวันทําสัญญาเชาพื้นที่ฉบับใหมดังกลาว (ภายหลังจากที่ไดหักคา
เชา คาบริการ หรือคาใชจายคางจายของผูเชาพื้นที่แตละราย (ถามี))ใหแกเซ็นทรัลพระราม 
2(ภายใตความยินยอมของผูเชาพื้นที่นั้นๆ) หรือคืนใหแกผูเชาพื้นที่น้ัน ๆ (หากผูเชาพื้นที่ไม
ประสงคจะเชาพื้นที่ดังกลาวกับเซ็นทรัลพระราม 2 อีกตอไป) แลวแตกรณีทั้งนี้ คาใชจายท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินการดังกลาวเซ็นทรัลพระราม 2 จะเปนรับผิดชอบ (เวนแตกรณีที่
สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงโดยเปนผลจากการที่กองทุนรวมเปนฝายผิด) 

เงื่อนไขพิเศษ (1) บรรดาพื้นที่ใด ๆ ภายในบริเวณศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ที่ไมไดรวมอยูใน
ทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้และพ้ืนที่ดังกลาวยังเปนกรรมสิทธิ์ของเซ็นทรัลพระราม 
2 หากภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่พื้นที่ดังกลาวพรอมที่จะนํามาใหเชาแกบุคคล
ใด ๆ เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงที่จะเสนอพื้นที่ดังกลาวเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณาลงทุน
ตามราคาที่คูสัญญาไดตกลงกันโดยอางอิงจากราคาประเมินเฉล่ียตามท่ีผูประเมินราคาท่ี
คูสัญญาแตละฝายเสนอกําหนดซึ่งผูประเมินราคาดังกลาวจะตองเปนผูประเมินราคาที่มีชื่อ
อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และคูสัญญาแตละฝายมี
สิทธิเสนอฝายละหน่ึงราย และหากกองทุนรวมประสงคที่จะเชาพื้นที่ดังกลาวจากเซ็นทรัล
พระราม 2 กองทุนรวมจะตองแสดงความจํานงในการลงทุนตอเซ็นทรัลพระราม 2เปนลาย
ลักษณอักษรภายใน 1 เดือน และจะดําเนินการจดทะเบียนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 
เดือน นับจากวันที่กองทุนรวมไดแจงความจํานงในการลงทุนแกเซ็นทรัลพระราม 2 โดย
บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียมใด ๆ (ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของเซ็นทรัลพระราม 
2) ที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดังกลาวใหเปนภาระของกองทุน
รวมทั้งส้ิน แตหากกองทุนรวมไมไดแจงความจํานงภายในระยะเวลาดังกลาว เซ็นทรัล
พระราม 2 สามารถเสนอขาย โอน และใหเชาพื้นที่ดังกลาวแกบุคคลภายนอกได  
ทั้งนี้ การเสนอใหกองทุนรวมพิจารณาลงทุนดังกลาวขางตนจะไมจํากัดสิทธิของเซ็นทรัล
พระราม 2 ในการจัดหาผลประโยชนตามทางการคาปกติในพื้นที่ดังกลาวระหวางระยะเวลา
ที่กองทุนรวมกําลังพิจารณาลงทุนและดําเนินการระดมทุนเพื่อนํามาลงทุนในพื้นที่ดังกลาว 

(2) หากเซ็นทรัลพระราม 2 ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่ดานหลังโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 
2 ซึ่งปจจุบันไมไดเปนทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ เพื่อใหเปนพื้นที่คาปลีก (Retail 
Property) ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่เซ็นทรัลพระราม 2 ไดดําเนินการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวเสร็จ เซ็นทรัลพระราม 2 ตกลงท่ีจะเสนออสังหาริมทรัพย
ดังกลาวเพื่อใหกองทุนรวมพิจารณา ลงทุนตามราคาท่ีคูสัญญาไดตกลงกันโดยอางอิงจาก
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ราคาประเมินเฉล่ียตามที่ผูประเมินราคาท่ีคูสัญญาแตละฝายเสนอกําหนดซ่ึงผูประเมิน
ราคาดังกลาวจะตองเปนผูประเมินราคาที่มีชื่ออยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. และคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิเสนอฝายละหน่ึงราย หากกองทุนรวม
ประสงคที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว กองทุนรวมจะตองแสดงความจํานงในการ
ลงทุนตอเซ็นทรัลพระราม 2 เปนลายลักษณอักษรภายใน 1 เดือน และจะดําเนินการจด
ทะเบียนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่กองทุนรวมไดแจงความจํานงใน
การลงทุนแกเซ็นทรัลพระราม 2 ทั้งนี้ บรรดาคาใชจายและคาธรรมเนียมใด ๆ (ยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลของเซ็นทรัลพระราม 2) ที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ดังกลาวใหเปนภาระของกองทุนรวมทั้งส้ิน แตหากกองทุนรวมไมไดแจงความ
จํานงภายในระยะเวลาดังกลาว เซ็นทรัลพระราม  2 สามารถนําพื้นที่ ดังกลาวไปหา
ประโยชน หรือขาย โอน หรือใหเชาแกบุคคลภายนอกได  
นอกจากน้ี การเสนอใหกองทุนรวมพิจารณาลงทุนดังกลาวขางตนจะไมจํากัดสิทธิของ
เซ็นทรัลพระราม 2 ในการจัดหาผลประโยชนตามทางการคาปกติในพื้นที่ดังกลาวระหวาง
ระยะเวลาที่กองทุนรวมกําลังพิจารณาลงทุนและดําเนินการระดมทุนเพื่อนํามาลงทุนใน
พื้นที่ดังกลาว 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมไดเขาสวมสิทธิเปนผูเชาตามสัญญาเชาหลักแทนเซ็นทรัลพระราม 2 
ตามท่ีระบุไวในสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ใหหนาที่ของ
กองทุนรวมในการสงมอบที่ดินที่เชาชวง อาคารและส่ิงปลูกสรางตาง ๆ รวมทั้งอุปกรณ
อาคารและส่ิงปลูกสรางที่ใชในการดําเนินกิจการของโครงการท้ังหมด รวมท้ังงานระบบใด ๆ 
(ถามี) คืนแกเซ็นทรัลพระราม 2 ตามสัญญาเชาชวงที่ดินและสัญญาฉบับนี้ ระงับลงโดยที่
กองทุนรวมไมตองชดเชยคาเสียหายใด ๆ ใหแกเซ็นทรัลพระราม 2 และไมถือวากองทุนรวม
ปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ เซ็นทรัลพระราม 2 รับทราบและยินยอมใหกองทุนรวมสงมอบ
ที่ดินที่เชาชวง อาคารและส่ิงปลูกสรางตาง ๆ รวมทั้งอุปกรณอาคารและส่ิงปลูกสรางที่ใชใน
การดําเนินกิจการของโครงการท้ังหมดใหแกเจาของที่ดินตามขอกําหนดแหงสัญญาเชา
ที่ดิน 90 ไร 2 งาน 9.3 ตารางวา ระหวางเซ็นทรัลพระราม 2 กับเจาของที่ดิน 

 

2.1.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญากอตั้งสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 

คูสัญญา เซ็นทรัลพัฒนาและกองทุนรวม 
การใชช่ือ และ/หรือ
เครื่องหมายการคา 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีเซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติ
หนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน ยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมตามสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย และตราบเทาที่กองทุนรวมยังคงลงทุนใน
โครงการ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมใหกองทุนรวมใชชื่อ และ/หรือเคร่ืองหมายการคา และ/
หรือตราสัญลักษณ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีใชในการสื่อความหมายให
ประชาชนท่ัวไปเขาใจวาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น เปนทรัพยสินของเซ็นทรัล
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พัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาที่เก่ียวเน่ืองกับโครงการ ทั้งนี้ ใหรวมถึงชื่อ และ/หรือ
เคร่ืองหมายการคา และ/หรือตราสัญลักษณ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่
เก่ียวเน่ืองกับศูนยการคาที่เซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาจะไดมีในอนาคต
ดวย 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน ไมไดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามสัญญา
แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยอีกตอไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงับการใชชื่อ และ/หรือ
เคร่ืองหมายการคา และ/หรือตราสัญลักษณ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด
ดังกลาว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เซ็นทรัล
พัฒนา  หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคลที่ เซ็นท รัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบั ติหนาที่ ผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยแทนไมไดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

การถือหุนในเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 

ตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชาเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ยังมีผลใชบังคับ เซ็นทรัลพัฒนาตกลง
จะไม ขาย จําหนาย โอนสิทธิ หรือกอภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งหุนของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ที่
เซ็นทรัลพัฒนาถืออยูใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสัดสวนการถือหุนในเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 ไวในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 51 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 2 ตลอดระยะเวลาดังกลาว 

การควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติตามสัญญา 

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนในการปองกันและเยียวยา 
เพื่อใหเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 และ/หรือบริษัทในเครืออื่นใดที่เปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเพื่อหาประโยชน ปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาท่ี
บุคคลดังกลาวเปนคูสัญญากับกองทุนรวมอยางเครงครัด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง สัญญาเชา
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม  2 สัญญาซ้ือขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวเน่ืองและเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยของเซ็นทรัลพัฒนา และ/
หรือเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเซ็นทรัลพัฒนาจะใชความพยายามอยางสุดความสามารถในการปองกันและเยียวยา 
(รวมถึงการใหความชวยเหลือทางการเงินใดๆ) เพื่อมิใหเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 ผิดนัด 
กระทําการฝาฝนเงื่อนไข หรือกอใหเกิดเหตุแหงการเลิกสัญญา หรือกระทําผิดขอสัญญาใด ๆ 
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินเนื้อที่ 90 ไร 2 งาน 9.3 ตารางวา ระหวางเซ็นทรัลพัฒนา 
พระราม 2 กับเจาของที่ดิน (สัญญาเชาหลัก) จนเปนเหตุใหกองทุนรวมตองใชสิทธิในการสวม
สิทธิตามสัญญาเชาหลักตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมยังคงลงทุนในหรือมีไวซึ่งสิทธิการเชาชวง
ในที่ดินดังกลาว 

 

2.2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

2.2.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ผูใหเชา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม3จํากัด (“เซ็นทรัลพระราม 3”) 
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ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา ที่ดินตามโฉนดเลขท่ี 53132 และเลขท่ี 53133 เลขที่ดิน 379 และ 380ตามลําดับต้ังอยูที่ตําบล

ชองนนทรี อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานครมีเนื้อที่รวมท้ังส้ินประมาณ 12 ไร 2 งาน 446/10
ตารางวา  

ระยะเวลาการเชา มีกําหนดระยะเวลานับต้ังแตวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้ จนถึงวันที่ 15 
สิงหาคม 2578 

สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมให
คําม่ันแกกองทุนรวม โดยจะใหกองทุนรวมมีสิทธิตออายุสัญญาเชาไดอีก 2 คร้ัง โดยในแตละคร้ัง
จะมีชวงระยะเวลาการเชาคร้ังละ 30 ป  

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

(1) หากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิในการเชาทรัพยสินที่เชาตอไป กองทุนรวมจะตองแจงให
เซ็นทรัลพระราม3 ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร กอนวันครบกําหนดระยะเวลาการ
เชาของระยะเวลาการเชาดังกลาว ทั้งนี้ การท่ีกองทุนรวมมิไดแจงใหเซ็นทรัลพระราม3 
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรถึงการใชสิทธิในการตออายุสัญญาไมวาคร้ังใด ๆ 
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวขางตน มิใหถือวาเปนการสละสิทธิของกองทุนรวมในการ
ใชสิทธิตออายุสัญญาภายใตสัญญาขอนี้ไมวาในคร้ังใดๆ 

(2) เพื่อเปนการตอบแทนการใหคําม่ันของเซ็นทรัลพระราม 3 ดังกลาว กองทุนรวมไดตกลง
วางเงินมัดจําไวแกเซ็นทรัลพระราม  3 สําหรับการใชสิทธิตออายุสัญญาเชาภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดขางตน ซึ่งหากกองทุนรวมใชสิทธิในการตออายุสัญญาเชา ใหถือวาเงิน
มัดจําดังกลาวเปนอัตราคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชานั้น ๆ หากกองทุนรวมไมใชสิทธิใน
การตออายุสัญญาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาใด ๆ กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลพระราม 
3 ริบมัดจําทั้งจํานวนที่เหลืออยูทั้งหมด แตหากกองทุนรวมไมไดใชสิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาโดยไมใชความผิดของกองทุนรวม เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมจะคืนเงินมัดจําใน
จํานวนท่ีเหลืออยูทั้งจํานวน  

คาเชา (1) กองทุนรวมไดชําระคาเชาทรัพยสินที่เชาทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ 
(2) กองทุนรวมไดวางเงินมัดจําไวใหแกเซ็นทรัลพระราม 3 ในวันจดทะเบียนเพื่อเปนการตอบ

แทนการท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมใหคําม่ันแกกองทุนรวมในการตอระยะเวลาการเชาได
อีก 2 คร้ัง ๆ ละ 30 ปตามรายละเอียดท่ีไดระบุไวในสัญญา ทั้งนี้ ใหถือวาเงินมัดจําตาม
จํานวนท่ีกําหนดไวนั้นเปนคาเชาตามที่กําหนดไวในขอนี้นี้ดวยเม่ือกองทุนรวมไดใชสิทธิใน
การตออายุสัญญาเชาในแตละชวงเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ โดยใหถือวากองทุน
รวมไดชําระคาเชาทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนของการเชาในแตละชวงเวลานั้นๆ 

หนาที่ของกองทุนรวม (1) กองทุนรวมตกลงจะบํารุงรักษา ซอมแซม และปรับปรุงทรัพยสินที่เชาหรือกระทําการใด ๆ 
ทั้งปวง เพื่อใหทรัพยสินที่เชาอยูในสภาพที่ดี หรือเหมาะสมแกการใชงานตามวัตถุประสงค
ดังที่ระบุไวในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาการเชา ดวยคาใชจายของกองทุนรวม 

(2) กองทุนรวมจะไมทําการกอสรางส่ิงปลูกสรางหรือสวนควบใด ๆ ในทรัพยสินที่เชา และจะไม
ทําการแกไขดัดแปลงสวนใด ๆ ของทรัพยสินที่เชาอันเปนการทําใหทรัพยสินที่เชาไดรับ
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ความเสียหาย หรือเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญของทรัพยสินที่เชา เวนแตไดรับความยินยอม
ลวงหนาเปนหนังสือจากเซ็นทรัลพระราม 3 ทั้งนี้ เซ็นทรัลพระราม 3 จะพิจารณาการให
ความยินยอมดังกลาวอยางไมชักชา และจะไมปฏิเสธการใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร โดยใหสวนที่กอสราง ตอเติม แกไข ดัดแปลง ส่ิงปลูกสรางดังกลาวเปนสวนควบ
กับทรัพยสินที่เชา 

(3) ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้ยังมีผลใชบังคับอยู กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลพระราม 
3 บริษัท สรรพสินคารัชดานนทรีย จํากัด และผูเชาพื้นที่ในอาคารศูนยการคารายอื่นที่มิใชผู
เชาชวงทรัพยสินที่เชาตามสัญญาน้ีใชพื้นที่จอดรถ ถนนรอบอาคารศูนยการคาและพื้นที่ที่
เก่ียวของของอาคารศูนยการคาซ่ึงเปนทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวม โดยใหถือเปนพื้นที่
เพื่อประโยชนรวมกัน 

หนาที่ของเซ็นทรัล
พระราม 3 

ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพระราม 3 จะดํารงไวซึ่งอัตราสวนของหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ที่ไดผานการตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลวเปนอัตราสวนไมเกิน 3:1 เวนแตกองทุนรวมจะยินยอมเปน
ประการอื่น 
ในการนี้ เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงสงมอบงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 ใหแกกองทุนรวม
ภายใน 45 วันนับแตวันส้ินไตรมาส (งบภายใน) หรือสงมอบงบการเงินส้ินสุด ณ วันทําการ
สุดทายของปบัญชีที่ไดผานการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลวใหแกกองทุนรวม
ภายใน 7 วันที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไดรับงบการเงินดังกลาวจากผูสอบบัญชีแลวแตกรณี 
โดยที่เพื่อประโยชนของขอนี้  
“สวนของผูถือหุน” หมายถึงสวนของผูถือหุนทั้งหมดที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบหรือ
สอบทานโดยผูสอบบัญชีซึ่งรวมถึงทุนชําระแลวกําไรสะสมท้ังที่จัดสรรและยังไมไดจัดสรร
สวนเกินทุนตาง ๆ เชนสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถาวรสวนเกินทุน (ตํ่ากวาทุน) จาก
การเปล่ียนแปลงมูลคาของเงินทุนเปนตนโดยไมรวมถึงผลกระทบจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีซึ่งรับรูในงบการเงินของเซ็นทรัลพระราม 3 
“หนี้สินสุทธิ” หมายถึงหนี้สินทั้งหมดที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบ
บัญชีซึ่งรวมถึงเงินกูยืมจากธนาคารสถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษีคางชําระและเงินคางชําระกับ
เจาหนี้รายอื่นภาระคํ้าประกัน อาวัล หรือกอภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันใหแกบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่น ๆ หักดวย (1)เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(ซึ่งรวมถึงต๋ัวเงินฝากสถาบัน
การเงิน)(2)รายไดรับลวงหนา (Unearned Income) ของเซ็นทรัลพระราม 3 

คํารับรองของเซ็นทรัล
พระราม 3 

(1) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชานี้ เซ็นทรัลพระราม 3 จะไมขาย จําหนาย หรือโอนดวย
วิธีการใด ๆ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาใหแกบุคคลใด ๆ  

(2) ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงจะไม โอน จําหนาย หรือกอ
ภาระผูกพัน หรือกอใหเกิดสิทธิอื่นใดในทรัพยสินที่เชา ซึ่งเปนการทําใหเส่ือมสิทธิ หรือรอน
สิทธิของกองทุนรวมในการใชทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ 

หลักประกันการปฏิบัติ เพื่อเปนการประกันการปฏิบัติหนาที่ใด ๆ ตามท่ีไดกําหนดไวภายใตสัญญาเชาฉบับนี้ เซ็นทรัล
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ตามสัญญา พระราม 3 ตกลงจะจัดใหมีหลักประกัน โดยการจดทะเบียนจํานองทรัพยสินที่เชาแกกองทุนรวม
เพื่อประกันการชําระหน้ี การปฏิบัติตามสัญญาน้ี และคาเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดมีขึ้นเนื่องจาก
การไมปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใช
ทรัพยสินที่เชาในการหาผลประโยชนตามวัตถุประสงคแหงสัญญาฉบับนี้  
ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดโดยเซ็นทรัลพระราม 3 ตามท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้ และกองทุนรวมไม
สามารถใชสิทธิซื้อทรัพยสินที่เชาได หรือกรณีที่กองทุนรวมพิจารณาประกอบกับความเห็นทาง
กฎหมายจากสํานักงานกฎหมายที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปอยางนอย 2 รายแลวเห็นวาการใชสิทธิ
ในการซื้อทรัพยสินที่เชาดังกลาวมีความเส่ียงที่กองทุนรวมจะถูกเพิกถอนการซื้อขายได เซ็นทรัล
พระราม 3 ยินยอมใหกองทุนรวมบังคับหลักประกันที่ใหไวเพื่อชําระหน้ีที่คงคาง รวมถึง
คาเสียหายใดที่กองทุนรวมไดรับเนื่องจากการผิดสัญญาของเซ็นทรัลพระราม 3 

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชา 

เวนแตเซ็นทรัลพระราม 3 จะใหความยินยอมเปนประการอื่น ภายในระยะเวลาการเชาตาม
สัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะไมนําสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชานี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ออกให
เชาชวงแกบุคคลใด ๆ หรือใหบุคคลใด ๆ เขามาอยูแทน หรือกอใหเกิดภาระผูกพันใด ๆ ที่ทําให
บุคคลอื่นมีสิทธิเขามาใชประโยชนในทรัพยสินที่เชา หรือโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมดหรือแต
บางสวนใหแกบุคคลใดๆ 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี สัญญา

เชาอาคาร หรือสัญญาเชาพื้นที่ หรือสัญญาจํานอง หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และ
เซ็นทรัลพระราม 3 ไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 60 
วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ัน หรือภายในระยะเวลาใด ๆ 
ที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือ
ภาระหนี้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลคาเกินกวาก่ึงหนึ่งของมูลคาของสวน
ของผูถือหุนของเซ็นทรัลพระราม 3 และเซ็นทรัลพระราม 3 ไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวให
เสร็จส้ินภายใน 180 วันนับจากวันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณดังกลาว เวน
แตเซ็นทรัลพระราม 3 สามารถพิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจนเปนที่พอใจแก
กองทุนรวมไดวาการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินของ
เซ็นทรัลพระราม 3 ซึ่งจะนําเซ็นทรัลพระราม 3 ไปสูสภาวะลมละลาย และการผิดนัด
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการใชสิทธิใด ๆ ของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้  

(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน
ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของเซ็นทรัลพระราม 
3ตอศาลหรือหนวยงานราชการท่ี เก่ียวของ ซึ่ งกองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอ
ความสามารถของเซ็นทรัลพระราม 3 ในการชําระหน้ี หรือปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(4) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไมสามารถดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูเปนเจาของ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ และไมสามารถแกไขเหตุดังกลาวภายใน 180 วัน หรือไม
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สามารถพิสูจนใหกองทุนรวมยอมรับไดวาไมมีเหตุที่เปนผลกระทบตอสถานะของเซ็นทรัล
พระราม 3 กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที 

(5) ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิดคํารับรอง
ที่ใหไวในสัญญาน้ี และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไข และปฏิบัติใหถูกตองตาม
สัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ัน หรือ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน เวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลง
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ไมปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยหรือโครงการจัดการกองทุนรวม 

(6) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ 
(7) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  
(8) (ก) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุนรวมได

แจงใหเซ็นทรัลพระราม 3 ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว  
 (ข) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกลาวมีเซ็นทรัลพัฒนา 

และบุคคลที่ เก่ียวของรวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวม(ทั้งนี้ “บุคคลท่ีเก่ียวของ” 
หมายถึง บุคคลที่เก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวในประกาศสํานักงาน 
ก.ล.ต. ที่ สน. 8/2544 เร่ือง บุคคลที่เก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2544 และท่ีมีการแกไข
เพิ่มเติม (ถามี)) 

(9) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุน
รวมโดยไมใชความผิดของเซ็นทรัลพระราม 3 และกองทุนรวมไดแจงใหเซ็นทรัลพระราม 3 
ทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว โดยท่ีคูสัญญาท้ังสองฝายมีหนาที่
รวมกันและไดใชความพยายามอยางเต็มที่รวมกันเพื่อไมใหสัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจาก
การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําส่ังของหนวยงานใด ๆ ของรัฐ เทาที่ไมขัดตอ
กฎหมายหรือคําส่ังของหนวยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใชบังคับอยูในขณะน้ัน เชน การจัดต้ัง
หรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมีอยูตามสัญญาฉบับนี้แลวก็
ตาม 

(10) เซ็นทรัลพระราม 3 ไดหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ ซึ่งทําใหกองทุน
รวมไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ 

(11) ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อการ
เวนคืน ตามประกาศหรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่นๆ 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุแหงการเลิกสัญญาดังตอไปนี้  
(ก) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญาน้ี 

สัญญาเชาอาคาร หรือสัญญาเชาพื้นที่ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี (เฉพาะ
กรณีที่มีผลกระทบตอการใชประโยชน และ/หรือความสมบูรณทางกฎหมายในสิทธิการ
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เชาทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวมตามสัญญาดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงการไม
ปฏิบัติตามสัญญาในขอที่เก่ียวกับการใหหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีระบุ
ไวในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งการประกันภัย ทรัพยสินที่เชาเสียหายหรือถูกทําลาย การให
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และการเสนอสิทธิในการเชาพื้นที่แกกองทุนรวม
กอน ตามที่ระบุไวในสัญญาเชาอาคารและสัญญาเชาพื้นที่) 

(ข) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน 
หรือภาระหนี้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพระราม 3 ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย 
หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือมีการ
รองขอใหฟนฟูกิจการ รวมทั้งในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไมสามารถดํารงอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูเปนเจาของได และในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไดหยุดประกอบ
กิจการท้ังหมด หรือบางสวนที่สําคัญ ซึ่งทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนจาก
ทรัพยสินที่เชาไดอยางมีนัยสําคัญ  

(ค) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไมทําการจดทะเบียนตออายุสัญญาเชาใหกองทุนรวม
ตามคําม่ันท่ีไดใหไวในสัญญาน้ี สัญญาเชาอาคาร หรือสัญญาเชาพื้นที่ ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในสัญญาดังกลาวได โดยไมไดเกิดจากการที่กองทุน
รวมไมปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาดังกลาวผิดพลาด  

เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมใหสิทธิแกกองทุนรวม (หรือบุคคลอื่นใดตามท่ีกองทุนรวม
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากเซ็นทรัลพระราม 3) ในการซื้อทรัพยสินที่เชาและอาคาร
ศูนยการคาโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ในสวนที่อยูภายใตสิทธิครอบครองของ
กองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้ สัญญาเชาอาคาร และสัญญาเชาพื้นที่ ในขณะท่ีมีการใช
สิทธิดังกลาวจากเซ็นทรัลพระราม 3 เพื่อเปนกรรมสิทธิ์รวมกันระหวางกองทุนรวมกับ
เซ็นทรัลพระราม 3 ตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่อาคารศูนยการคาโครงการเซ็นทรัล
พลาซา รัชดา-พระราม 3 ณ เวลาท่ีกองทุนรวมใชสิทธิในการซ้ือดังกลาว โดยกองทุนรวม
จะแจงการใชสิทธิซื้อทรัพยสินที่เชาใหเซ็นทรัลพระราม 3 ทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษร  
หากการใชสิทธิที่จะซ้ือดังกลาวไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในระยะเวลา 45 
วัน โดยมิใชความผิดของกองทุนรวม หรือกรณีที่กองทุนรวมพิจารณาประกอบกับความเห็น
ทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายท่ีเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไปอยางนอย 2 รายแลวเห็นวา
การใชสิทธิดังกลาวอาจกอใหเกิดความเส่ียงแกกองทุนรวมในการท่ีจะถูกเพิกถอนการซ้ือ
ขายดังกลาวไดภายหลัง กองทุนรวมสงวนสิทธิบังคับจํานองทรัพยสินที่เชาตามเงื่อนไข
เก่ียวกับการใหหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้ สัญญาเชา
อาคาร และสัญญาเชาพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อชดเชยคาเชาทรัพยสินที่เชาที่คงเหลือ เงินมัดจํา 
รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแก
กองทุนรวม ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงคาเสียหาย และ/หรือ
คาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดนั้นเกิดขึ้น โดยการคํานวณคาเสียหายใน
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เบื้องตนใหใชฐานในการคํานวณจากคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใช
ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ สัญญาเชาอาคาร และสัญญาเชาพื้นที่ไดตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไวในสัญญาดังกลาว รวมถึงการใชสิทธิในการตอสัญญาฉบับนี้ดวย ซึ่งจะอางอิง
จากรายงานการประเมินคาทรัพยสินที่เชาคร้ังลาสุด ซึ่งจัดทําโดยบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
ของกองทุนรวมที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงใหคํานวณราคาในการใชสิทธิซื้อทรัพยสินดังกลาวขางตน จาก
มูลคาการเชาที่กองทุนรวมชําระไวลวงหนาที่คงเหลือตามสัดสวนระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยู รวมทั้งเงินมัดจําที่กองทุนรวมไดชําระใหแกเซ็นทรัลพระราม 3 (ถามี) และให
กองทุนรวมชําระราคาคาซ้ือทรัพยสินดังกลาว โดยการหักกลบลบหน้ีกับเซ็นทรัลพระราม 3 
ตามมูลคาดังกลาว โดยกองทุนรวมไมตองชําระเงินคาซ้ือทรัพยสินเพิ่มเติมแตอยางใด  
ภายหลังจากการใชสิทธิในการซื้อทรัพยสินขางตน หากกองทุนรวมมีความประสงคจะซ้ือ
พื้นที่ในอาคารศูนยการคาในสวนที่เหลือที่มิใชทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ในขณะน้ัน 
(ซื้อทั้งหมด) และกองทุนรวมสามารถระดมทุนเพื่อชําระราคาทรัพยสินดังกลาวได คูสัญญา
ตกลงใหซื้อขายทรัพยสินดังกลาว ในราคาที่คูสัญญาท้ังสองฝายจะไดตกลงกันโดยอางอิง
จากราคาประเมินเฉล่ียตามที่ผูประเมินราคาอยางนอย 2 รายท่ีคูสัญญาแตละฝายเสนอ
กําหนดซ่ึงผูประเมินราคาดังกลาวจะตองเปนผูประเมินราคาท่ีมีชื่ออยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิเสนออยางนอยฝายละ 
1 ราย แตอยางไรก็ตาม ราคาที่จะซ้ือดังกลาวจะตองไมสูงกวาที่ไดจากรายงานประเมินคา
ตํ่าสุดเกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว เวนแตกฎ ประกาศ
หรือขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดเปนอยางอื่น 
บรรดาคาธรรมเนียม คาใชจาย และภาษีอากรท่ีเก่ียวของกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินดังกลาว กองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบทั้งส้ิน เวนแตภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) เซ็นทรัลพระราม 3 จะเปนผูรับผิดชอบเอง 

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี สัญญา
เชาอาคาร หรือสัญญาเชาพื้นที่ หรือสัญญาจํานอง หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี  
และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะเรียกคาเสียหาย
จากเซ็นทรัลพระราม 3 จากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรอง
ที่ใหไวในสัญญานี้ และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีเซ็นทรัลพัฒนา (หรือบุคคล
หรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน) ใน
ฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ไมปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด 
หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ เซ็นทรัลพระราม 3 จะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวม
เนื่องจากเหตุดังกลาว โดยใหถือวาไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 

(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ คูสัญญาตกลงเลิก
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สัญญา หรือมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ หรือในกรณีที่มี
กฎหมาย หรือคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวม ใหถือ
วาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยที่คูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือ
เงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงได เวนแตคูสัญญาจะตกลงกัน
เปนอยางอื่น 

(5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกลาวมีเซ็นทรัลพัฒนา 
และบุคคลท่ีเก่ียวของรวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวม  ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดย
ที่เซ็นทรัลพระราม 3 จะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ เงินมัดจํา รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไม
สามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

(6) ในกรณีที่ที่ดินที่เชาตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน หรือเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน
ตามประกาศหรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืนหรือกฎหมายอื่น ๆ ใหถือวาสัญญาฉบับนี้
ส้ินสุดลง โดยท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 จะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ โดย
คํานวณจากมูลคาการเชาที่กองทุนรวมชําระไวลวงหนาที่คงเหลือ ตามสัดสวนระยะเวลา
การเชาที่เหลืออยู รวมถึงระยะเวลาตามการใชสิทธิในการตอสัญญาฉบับนี้ดวย เงินมัดจํา 
รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) ใหแก
กองทุนรวม ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญาฉบับนี้ 

(7) เม่ือสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุครบกําหนดอายุสัญญาเชาฉบับนี้ หรือระงับลงดวย
เหตุอื่นใดท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดของกองทุนรวม 
กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยสินที่เชาคืน ตามสภาพที่เปนอยู ณ เวลานั้น พรอมกับสวนควบ
และอุปกรณที่ ติดตรึงตราและไม ติดตรึงตรากับทรัพยสินที่ เชา ซึ่งรวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภค พรอมทั้งจะสงมอบเงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่กองทุนรวมไดรับไวแทนเซ็นทรัล
พระราม 3 ใหแกเซ็นทรัลพระราม 3 
หากสัญญาเชาส้ินสุดลงดวยเหตุอื่นใดนอกจากเหตุดังกลาวในวรรคแรก ยกเวนในกรณีที่
สัญญาเชาส้ินสุดลงอันเปนผลจากการใชสิทธิซื้อทรัพยสินหรือการบังคับจํานองโดยกองทุน
รวม กองทุนรวมจะคืนทรัพยสินที่เชาใหแกเซ็นทรัลพระราม 3 ตามสภาพที่เปนอยู ณ วันเลิก
สัญญา โดยไมรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค สวนควบ และอุปกรณตาง ๆ ทั้งที่ติดตรึง
ตราและไมติดตรึงตรากับทรัพยสินที่เชา ในการนี้ หากเซ็นทรัลพระราม 3 ประสงคที่จะซ้ือ
งานระบบสาธารณูปโภค สวนควบ และอุปกรณตาง ๆ ทั้งที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตรากับ
ทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม คูสัญญาท้ังสองฝายตกลงกําหนดราคาในการโอนทรัพยสิน
ดังกลาวตามมูลคาทางบัญชีหักดวยคาเส่ือมราคา ดวยวิธีเสนตรงที่คิดตามระยะเวลา 10 ป 

(8) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และในกรณีที่กองทุน
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รวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองท่ีใหไวในสัญญา
นี้ หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคูสัญญาท่ีมิไดปฏิบัติผิดสัญญา คูสัญญาฝายดังกลาวมี
สิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่
ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ได 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือใชสิทธิซื้อทรัพยสิน ตามขอ (1)และ 
(2)แลว กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาจนกวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุด
ลง และกองทุนรวมไดรับชําระคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดดังกลาวจากเซ็นทรัลพระราม 3 แลวเสร็จ โดยกองทุนรวมไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจาก
เซ็นทรัลพระราม 3สําหรับระหวางระยะเวลานี้ เวนแตกองทุนรวมจะพิสูจนไดวากองทุนรวม
ไดรับความเสียหายจากเหตุดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่กองทุนรวมไดรับสําหรับชวง
ระยะเวลาดังกลาว เซ็นทรัลพระราม 3ยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกลาว 

 

2.2.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) และสัญญาเชาพ้ืนที่อาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัล
พลาซาพระราม 3 

ผูใหเชา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด (“เซ็นทรัลพระราม 3”) 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา อาคารศูนยการคาพรอมพื้นที่จอดรถภายในอาคาร ซึ่งเปนอาคารบางสวนในอาคารศูนยการคา

โครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3ซึ่งเปนอาคาร 8 ชั้นและช้ันใตดิน 3 ชั้น ต้ังอยูเลขที่ 79, 79/1, 
79/2, 79/4-79/333 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บนโฉนด
ที่ดินเลขที่ 53132 และ 53133 เลขที่ดิน 379 และ 380 ตามลําดับ ต้ังอยูที่ตําบลชองนนทรี 
อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร รวมเปนพื้นที่เชาประมาณ 170,168.67ตารางเมตร  ทั้งนี้ 
ยกเวนพื้นที่บางสวนภายในอาคารศูนยการคาซ่ึงเซ็นทรัลพระราม 3 ไดใหเชาแกผูเชารายยอยที่
ไดมีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คาเซง) และพื้นที่ใน
สวนที่เปนของอาคารสวนที่เปนที่ต้ังของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
สรรพสินคารัชดานนทรีย จํากัด 

ระยะเวลาการเชา มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

 มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

คาเชา มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ยกเวนจํานวนเงินคาเชา 
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หนาที่ของกองทุนรวม มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร(บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลพระราม 3 และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้ยังมีผลใชบังคับอยู กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลพระราม 

3บริษัท สรรพสินคารัชดานนทรีย จํากัด และผูเชาพื้นที่ในอาคารศูนยการคารายอื่นที่มิใชผู
เชาชวงทรัพยสินที่เชาตามสัญญาน้ีใชพื้นที่สวนกลาง ที่จอดรถ ถนนรอบอาคารศูนยการคา
และพ้ืนที่ที่เก่ียวของของอาคารศูนยการคาซ่ึงเปนทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวมโดยใหถือ
เปนพื้นที่เพื่อประโยชนรวมกัน 

(2) กองทุนรวมตกลงยินยอมใหเซ็นทรัลพระราม 3 และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนา ใชงานระบบ
สาธารณูปโภคที่เก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินที่เชาซ่ึงกองทุนรวมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในการ
ใหบริการแกผูเชารายยอยที่ไดมีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชา
ระยะยาว (คาเซง) และพ้ืนที่ในสวนที่เปนของอาคารสวนที่เปนที่ต้ังของหางสรรพสินคา
เซ็นทรัลซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท สรรพสินคารัชดานนทรีย จํากัด ที่มิใชผูเชาชวงทรัพยสิน
ที่เชาตามสัญญาฉบับนี้  

หนาที่ของเซ็นทรัล
พระราม 3 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

การประกันภัย 
 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร(บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ยกเวนเงื่อนไขและเจตนารมณของสัญญาเชาหลักที่กําหนดใหเซ็นทรัลพระราม 2 
และเจาของที่ดินตามสัญญาเชาหลักรวมกันรับประโยชนจากการประกันวินาศภัยในอาคารและ
ส่ิงปลูกสรางบนที่ดินที่เชาตามสัญญาเชาหลัก รวมทั้งคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลพระราม 3 

ทรัพยสินที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลาย 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร(บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปน เซ็นทรัลพระราม 3 

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม คือ เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมใหกองทุนรวมนําทรัพยสินที่เชาออกให
บุคคลภายนอกเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินที่เชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ภายใตขอตกลงและ
เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการศูนยการคา โดยไมตองไดรับ
อนุญาตจากเซ็นทรัลพระราม 3 กอน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โดย
จะเพิ่มเหตุผิดนัดเนื่องจากการผิดนัดของสัญญาเชาที่ดินเพิ่มเติมดวย 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
ยกเวนเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) ในระหวางระยะเวลา 6เดือนหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง ยกเวนในกรณีที่สัญญา

เชาส้ินสุดลงอันเปนผลจากการใชสิทธิซื้อทรัพยสินหรือการบังคับจํานองโดยกองทุนรวม 
กองทุนรวมจะใชความพยายามในการดําเนินการสงมอบสิทธิประโยชน (ที่สงมอบได และ/
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หรือไมละเมิดสิทธิของผูอื่น และไมรวมถึงเงินประกันการเชา ที่กองทุนรวมไดรับไวลวงหนา
ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินที่เชาทั้งกอนและในวันที่สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงใหแกเซ็นทรัล
พระราม 3โดยเร็ว และเซ็นทรัลพระราม 3 ตกลงชดเชยกองทุนรวมในเงินหรือคาใชจายใด ๆ 
ซึ่งกองทุนรวมไดชําระไปอันเก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินที่เชาสําหรับระยะเวลาภายหลังจากท่ี
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงใหแกกองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เซ็นทรัลพระราม 3 
ไดรับแจงจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร 

(2) ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุใด ๆ ยกเวนในกรณีที่สัญญาเชาส้ินสุดลงอัน
เปนผลจากการใชสิทธิซื้อทรัพยสินหรือการบังคับจํานองโดยกองทุนรวม ในระหวางเวลา 6 
เดือนหลังจากสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลง กองทุนรวมจะใหความชวยเหลือตามคํารองขอที่
สมเหตุสมผลจากเซ็นทรัลพระราม 3 ในการดําเนินการใหผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชามาทํา
สัญญาเชาพื้นที่กับเซ็นทรัลพระราม 3 ใหม พรอมทั้งสงมอบเงินประกันการเชาที่กองทุนรวม
ไดรับไวจากผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่ เชากอนวันทําสัญญาเชาพื้นที่ฉบับใหมดังกลาว 
(ภายหลังจากที่ไดหักคาเชา คาบริการ หรือคาใชจายคางจายของผูเชาพื้นที่แตละราย (ถา
มี))ใหแกเซ็นทรัลพระราม 3 (ภายใตความยินยอมของผูเชาพื้นที่นั้นๆ) หรือคืนใหแกผูเชา
พื้นที่นั้น ๆ (หากผูเชาพื้นที่ไมประสงคจะเชาพื้นที่ดังกลาวกับเซ็นทรัลพระราม 3 อีกตอไป) 
แลวแตกรณี ทั้งนี้ คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินการดังกลาวเซ็นทรัลพระราม 3 เปน
ผูรับผิดชอบ (เวนแตกรณีท่ีสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงโดยเปนผลจากการที่กองทุนรวมเปน
ฝายผิด) 

 

2.2.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญาสัญญาจํานองที่ดินและส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 

ผูจํานอง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จํากัด (“เซ็นทรัลพระราม 3”) 
ผูรับจํานอง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยที่จํานอง โฉนดเลขท่ี 53132 และ 53133 เลขที่ดิน 379 และ 380 ตามลําดับ ซึ่งต้ังอยูที่ตําบลชองนนทรี 

อําเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ประมาณ 12 ไร 2 งาน 446/10 ตารางวา พรอมทั้ง
อาคารและสิ่งปลูกสรางเลขที่ 79, 79/1, 79/2, 79/4 – 79/333 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้ังอยูบนที่ดินดังกลาวท้ังท่ีมีอยูแลวในวันทําสัญญาและท่ีจะ
ไดสรางขึ้นบนที่ดินดังกลาวในภายหนา เปนประกันลําดับหนึ่ง 

วงเงินจาํนอง 8,600 ลานบาท  
หนี้จํานองที่เปน
ประกัน 

หนี้ที่จํานองเปนประกันใด ๆ รวมทั้งบรรดาดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาใชจาย คาฤชาธรรมเนียม
ทนายความ คาเสียหายและคาสินไหมทดแทนใด ๆ ที่กองทุนรวมมีสิทธิเรียกจากเซ็นทรัล
พระราม 3 ซึ่งเซ็นทรัลพระราม 3 ยังคางชําระกองทุนรวม รวมทั้งหนี้ดังตอไปน้ีที่เกิดขึ้นแลว หรือ
ที่จะเกิดขึ้น หรือมีเงื่อนไข 
(1) คาเสียหายจากการท่ีเซ็นทรัลพระราม 3 ผิดนัดไมปฏิบัติตามสัญญาเชาที่ดินและอาคาร ทํา

ใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในที่ดินหรืออาคารของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
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พระราม 3 ที่เชาดังกลาวได  
(2) คาเสียหาย คาขาดประโยชนในการใชทรัพยสิน หรือคาใชจายใด ๆ ที่เกิดมีหรืออาจเกิดมีขึ้น 

เนื่องจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิในการตออายุสัญญาเชาตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาเชาที่ดินและอาคารได  

(3) เงินจํานวนใด ๆ ที่ตองคืนตามสัญญาเชาที่ดินและอาคาร รวมทั้งคาเสียหายที่เกิดมีหรืออาจ
เกิดมีขึ้นเนื่องจากการตองคืนเงินจํานวนดังกลาวตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินและ
อาคาร 

ทั้งนี้ คูสัญญาตกลงจะรวมกันกําหนดวงเงินจํานองขึ้นใหมเม่ือมูลคาของทรัพยที่จํานองตาม
มูลคาของทรัพยสินท่ีผูประเมินราคาทรัพยสินของกองทุนรวมใชในการกําหนดมูลคาสินทรัพย
สุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุนรวม ณ เวลาใดเวลาหน่ึง บวกดวยรอยละ 25 แลวมีมูลคา
สูงกวาวงเงินจํานอง 

การบังคับจํานอง ในกรณีที่เซ็นทรัลพระราม 3 ไมปฏิบัติตามขอกําหนดใดในสัญญาจํานองนี้ หรือสัญญาเชาที่ดิน
และอาคาร และกองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิในการซื้อที่ดินหรืออาคารศูนยการคาในโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชาที่ดินและอาคาร หรือกรณีที่
กองทุนรวมพิจารณาประกอบกับความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมายท่ีเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปอยางนอย 2 รายแลวเห็นวาการใชสิทธิซื้อที่ดินหรืออาคารศูนยการคาดังกลาวอาจ
กอใหเกิดความเส่ียงแกกองทุนรวมในการท่ีจะถูกเพิกถอนการซ้ือขายดังกลาวไดภายหลัง 
เซ็นทรัลพระราม 3 ยินยอมใหผูรับจํานองบังคับจํานองในทรัพยที่จํานองเพื่อชําระหน้ีจํานองท่ี
เปนประกันได โดยกองทุนรวมจะแสดงเจตนาในการบังคับจํานองเปนหนังสือไปยังเซ็นทรัล
พระราม 3 ลวงหนากอนการบังคับจํานองเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน   

การปลอดจํานอง เม่ือเซ็นทรัลพระราม 3 ไดชําระบรรดาหน้ีของเซ็นทรัลพระราม 3 ภายใตสัญญาน้ี และเมื่อ
เซ็นทรัลพระราม 3 ไดปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาเชาที่ดินและอาคารจนครบถวน และใหถือวา
ภาระหนาที่ของเซ็นทรัลพระราม 3 ภายใตสัญญานี้ส้ินสุดลง และกองทุนรวมตกลงจะดําเนินการ
ปลอดจํานองในทรัพยที่จํานองใหแกเซ็นทรัลพระราม 3 โดยเร็ว 

 

2.2.4 สรุปสาระสําคัญของสัญญากอตั้งสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 

คูสัญญา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)(“เซ็นทรัลพัฒนา”)และกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 

การใชช่ือ และ/หรือ
เครื่องหมายการคา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญากอต้ังสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 

การถือหุนในเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 3 

ตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชาเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ยังมีผลใชบังคับ เซ็นทรัลพัฒนาตกลง
จะไมขาย จําหนาย โอนสิทธิ หรือกอภาระผูกพันใด ๆ ซึ่งหุนของเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 ที่
เซ็นทรัลพัฒนาถืออยูใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยจะดํารงสัดสวนการถือหุนในเซ็นทรัล
พัฒนา พระราม 3 ไวในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 51 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของเซ็นทรัล
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พัฒนา พระราม 3 ตลอดระยะเวลาดังกลาว   
การควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติตามสัญญา 

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงควบคุม ดูแลและดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนในการปองกันและเยียวยา 
เพื่อใหเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 และ/หรือบริษัทในเครืออื่นใดที่เปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเพื่อหาประโยชน ปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาท่ี
บุคคลดังกลาวเปนคูสัญญากับกองทุนรวมอยางเครงครัด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงสัญญาเชา
เซ็นทรัลพัฒนา พระราม  3 สัญญาซ้ือขายงานระบบ รวมถึงเอกสารและสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวเน่ืองและเก่ียวกับการลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยของเซ็นทรัลพัฒนา และ/
หรือเซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม  

 

2.3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

2.3.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ผูใหเชาชวง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)(“เซ็นทรัลพัฒนา”) 
ผูเชาชวง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1041 เลขที่ดิน 463 หนาสํารวจ 220 และโฉนดเลขที่ 1054 เลขที่ดิน 460

หนาสํารวจ 233 ต้ังอยูที่ตําบลบางบําหรุ อําเภอบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่รวมทั้งส้ิน
ประมาณ 24 ไร 2งาน 84 ตารางวา 

ระยะเวลาการเชา มีกําหนดระยะเวลานับต้ังแตวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้ จนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 

สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 
 

ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุมไดรับสิทธิ และ/หรือ
ไดตออายุสัญญาเชาที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา จากบริษัท หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนท
สโตร จํากัด (สัญญาเชาหลัก) เม่ือสัญญาเชาปจจุบันครบกําหนด เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือ
บริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ตกลงที่จะแจงเงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญา
ฉบับนี้ใหกองทุนรวมทราบภายใน 60 วันนับแตวันที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัล
พัฒนามีอํานาจควบคุมไดมีการตกลงในเรื่องเงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญาเชาหลักกับ
เจาของที่ดินหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ภายหลังจากที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัล
พัฒนามีอํานาจควบคุม ไดดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแลวเสร็จ โดยเซ็นทรัล
พัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ตกลงใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right 
of First Refusal)แกกองทุนรวมในการพิจารณาซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอน
สิทธิครอบครอง และ/หรือเชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 
 

(1) มูลคาและเง่ือนไขในการซ้ือ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง 
และ/หรือเชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา จะขึ้นอยู
กับการเจรจาและตกลงระหวางกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาในอนาคต  

(2) เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ยังคงมีหนาที่เปน
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ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา อยางไรก็ดี 
เซ็นทรัลพัฒนาสงวนสิทธิในการท่ีจะใหสิทธิในการปฏิเสธกอนแกกองทุนรวมในกรณีที่
เซ็นทรัลพัฒนาพนจากการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และ 

(3) หากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา กองทุนรวมจะตองแจงใหเซ็นทรัลพัฒนาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ภายใน 6 เดือนนับแตกองทุนรวมไดรับแจงจากเซ็นทรัลพัฒนาดังกลาวขางตน หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน 

คาเชา กองทุนรวมไดชําระคาเชาที่ดินที่เชาชวงทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนสัญญาฉบับนี้ 
หนาที่ของกองทุนรวม มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลพัฒนา และเงื่อนไขดังตอไปนี้  
(1) เนื่องจากบริษัท หางเซ็นทรัลปนเกลา จํากัด และเซ็นทรัลพัฒนาเปนผูมีกรรมสิทธิ์และ/หรือ

สิทธิในการใชประโยชนรวมในพื้นที่บางสวนของอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา กองทุนรวมตกลงจะใหสิทธิในการใชประโยชนถนนรอบอสังหาริมทรัพยโครงการ
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา และทางเขาออกของอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปน
เกลาดังกลาว แกบริษัท หางเซ็นทรัลปนเกลา จํากัด และเซ็นทรัลพัฒนา รวมถึงผูเชาพื้นที่ที่
เชาพื้นที่ในสวนที่เปนสิทธิของบริษัท หางเซ็นทรัลปนเกลา จํากัด และเซ็นทรัลพัฒนา และ
ลูกคาของบุคคลดังกลาว รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่บริษัท หางเซ็นทรัลปนเกลา จํากัด และ
เซ็นทรัลพัฒนายินยอม โดยถือประโยชนของการดําเนินกิจการศูนยการคาเปนสําคัญ ทั้งนี้ 
เวนแตในกรณีที่การใชประโยชนของบุคคลดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายหรือภาระ
คาใชจายแกกองทุนรวม เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะรับผิดชอบคาเสียหายใหแกกองทุนรวม  

หนาที่ของเซ็นทรัล
พัฒนา 

เซ็นทรัลพัฒนาจะใหกองทุนรวมไดใชประโยชนจากท่ีดินที่เชาชวงอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ภายใต
ขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญาฉบับนี้และสัญญาเชาหลัก โดยปราศจากการรอนสิทธิหรือการ
กระทําใด ๆ ที่มีผลหรืออาจมีผลทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนในที่ดินที่เชาชวงไดไม
วาทั้งหมดหรือบางสวน รวมถึงจะรวมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอความยินยอมจาก
บุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตตอหนวยงานราชการใด ๆ ที่เก่ียวของ(ถามี) เชน การขออนุญาต
กอสราง และ/หรือการตอเติมอาคาร เปนตน เพื่อประโยชนในการดําเนินการใด ๆ ภายใตสัญญา
ฉบับนี้ 

คํารับรองของเซ็นทรัล
พัฒนา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลพัฒนา 

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชาชวง 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลพัฒนา 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี 

หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และเซ็นทรัลพัฒนาไมสามารถดําเนินการแกไขและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการ
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ผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน  
(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระ

หนี้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลคาเกินกวาก่ึงหนึ่งของมูลคาของสวนของผู
ถือหุนของเซ็นทรัลพัฒนา และอาจนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสูสภาวะลมละลายหรือฟนฟูกิจการ 
โดยเซ็นทรัลพัฒนาไมสามารถทําการแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จส้ินภายใน 180 วันนับจาก
วันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณดังกลาว เวนแตเซ็นทรัลพัฒนาสามารถ
พิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจนเปนที่พอใจแกกองทุนรวมวาการผิดนัดดังกลาวไม
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งอาจนําเซ็นทรัล
พัฒนาไปสูสภาวะลมละลายหรือฟนฟูกิจการ และการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบตอการ
ใชสิทธิของกองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้ 

(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน
ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่ง
กองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการชําระหนี้หรือ
ปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(4) ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิดคํารับรอง
ที่ใหไวในสัญญาน้ี และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติใหถูกตองตาม
สัญญาภายใน 60 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญาน้ัน หรือ
ภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกันเวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตามขอตกลง
หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจากการที่เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผูให
เชาชวงตามสัญญาฉบับนี้ หรือในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ี
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อใหปฏิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน) จงใจหรือประมาท
เลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวม 

(5) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาที่ดินที่เชาชวงตามสัญญาฉบับนี้ 
(6) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  
(7) (ก) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุนรวมได

แจงใหเซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว  
(ข) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการโดยในการลงมติดังกลาวมีเซ็นทรัลพัฒนา

และกลุมบุคคลเดียวกัน รวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวมเวนแตในกรณีที่การลงมติของ
เซ็นทรัลพัฒนาและกลุมบุคคลเดียวกันดังกลาว เปนประโยชนโดยรวมของกองทุนรวม
และเปนไปตามความประสงคของบริษัทจัดการ  

(8) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุน
รวมโดยท่ีกองทุนรวมมิไดฝาฝน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎขอบังคับ กฎหมาย และ/หรือ
กฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวของ และ/หรือไมใชความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และกองทุนรวมไดแจงใหเซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิก
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กองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว โดยที่คูสัญญาท้ังสองฝายมีหนาที่รวมกันและไดใช
ความพยายามอยางเต็มที่รวมกันเพื่อไมใหสัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการเปล่ียนแปลง
ของกฎหมาย หรือจากคําส่ังของหนวยงานใด ๆ ของรัฐ เทาที่ไมขัดตอกฎหมาย หรือคําส่ัง
ของหนวยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใชบังคับอยูในขณะนั้น เชน การจัดต้ังหรือจัดหาบุคคลใด ๆ 
มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมีอยูตามสัญญาฉบับนี้แลวก็ตาม 

(9) ในกรณีที่ที่ดินที่เชาชวงทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน 
หรือเขตสํารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศ หรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืน หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ซึ่งทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยางมี
นัยสําคัญ 

(10) ในกรณีที่สัญญาเชาอาคารส้ินผลใชบังคับลงเนื่องจากเหตุตามท่ีระบุไวในสัญญาเชาอาคาร 
ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี 
หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวม
ไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ 
กองทุนรวมจะเรียกคาเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําให
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือ
จงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี และมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพยสินที่
เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ หรือมีผลกระทบตอผลประโยชนห รือสิทธิของกองทุนรวมในการใช
ประโยชนในทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งมีผลทําใหกองทุนรวม
ใชสิทธิการเขาเปนคูสัญญาโดยตรงกับผูใหเชาเดิมตามสัญญาเชาหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนา 
แตกองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิดังกลาวไดอยางมีผลสมบูรณตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยู
ในระยะเวลาดังกลาวโดยไมใชความผิดของกองทุนรวม และเน่ืองจากเซ็นทรัลพัฒนาหรือ
บริษัท หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จํากัด จงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําการใด ๆ ที่
เปนผลทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิดังกลาวได หรือกองทุนรวมเลือกที่จะไมใชสิทธิ
ดังกลาวเน่ืองจากจะกอใหเกิดภาระมากกวาผลประโยชนที่พึงไดรับแกกองทุนรวม กองทุน
รวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และเซ็นทรัลพัฒนาจะตองชําระคืนคาเชาชวงที่ดิน
ที่เชาชวงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดท่ีเซ็นทรัลพัฒนาไดรับไวในนามกองทุน
รวมใหแกกองทุนรวม ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาดประโยชนจาก
การที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
สัญญาฉบับนี้  

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระ
หนี้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ และเซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังให
ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ
แลว กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิการเขาเปนคูสัญญาโดยตรงกับผูใหเชาเดิมตามสัญญา
เชาหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนาไดอยางมีผลสมบูรณตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูในระยะเวลา
ดังกลาว โดยไมใชความผิดของกองทุนรวม และเน่ืองจากเซ็นทรัลพัฒนา หรือบริษัท หาง
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เซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จํากัด จงใจหรือประมาทเลินเลอกระทําการใด ๆ ที่เปนผลทําให
กองทุนรวมไมสามารถใชสิทธิดังกลาวได หรือกองทุนรวมเลือกที่จะไมใชสิทธิดังกลาว
เนื่องจากจะกอใหเกิดภาระมากกวาผลประโยชนที่พึงไดรับแกกองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิในการเลิกสัญญาฉบับนี้ 
เซ็นทรัลพัฒนาจะตองชําระคืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชน
อื่นใดที่ เซ็นทรัลพัฒนาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตามสัดสวนของ
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชน
ซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุน
รวมในการเรียกรองคาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
นั้น เวนแตเหตุผิดนัดของเซ็นทรัลพัฒนาดังกลาวเกิดจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตาม
หนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิดคํารับรอง
ที่ใหไวในสัญญานี้ เซ็นทรัลพัฒนาจะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุดังกลาว และ
ไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากกองทุนรวมจงใจ
ฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ และมีผลกระทบอยางรายแรงตอ
ทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพัฒนามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที 
โดยเซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระคืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือใหแกกองทุนรวม 

(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเชาที่ดินที่เชาชวงตามสัญญาฉบับนี้คูสัญญาตกลงเลิก
สัญญา หรือมีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ หรือในกรณีที่มี
กฎหมาย หรือคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวม โดยท่ี
กองทุนรวมมิไดฝาฝน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎขอบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใด
ที่เก่ียวของ และ/หรือไมใชความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ ส้ินสุดลง โดยที่ คู สัญญาแตละฝายไมมีสิทธิเรียก
คาเสียหาย คาใชจาย คาเชาชวงที่ดิน หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งไดโดยเซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระคืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือใหแกกองทุน
รวม ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกลาวมีเซ็นทรัลพัฒนา 
และกลุมบุคคลเดียวกันรวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวม ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดย
ที่ เซ็นทรัลพัฒนาจะตองชําระคืนคาเชาชวงที่ ดินที่ เชาชวงคงเหลือ  รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตามสัดสวน
ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนซึ่งที่ดินที่เชาชวงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ หากกรณีที่การ
ลงมติของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุมบุคคลเดียวกันดังกลาวเปนประโยชนโดยรวมของกองทุน
รวมและเปนไปตามความประสงคของบริษัทจัดการ ใหนําขอกําหนดในขอ (4) มาใชบังคับ 

(6) ในกรณีที่ที่ดินที่เชาชวงทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน 
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หรือเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาวาจะใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง
หรือไม โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกลาววามีนัยสําคัญ
เพียงใด ซึ่งในกรณีที่กองทุนรวมเห็นควรใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เซ็นทรัลพัฒนาจะตอง
ชําระคืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนา
ไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) ใหแกกองทุนรวม ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

(7) ในกรณีที่สัญญาเชาอาคารส้ินผลใชบังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไวในสัญญาเชาอาคาร 
และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 
โดยท่ีเซ็นทรัลพัฒนาจะตองชําระคืนคาเชาชวงทรัพยสินที่เชาคงเหลือ โดยคํานวณจาก
มูลคาการเชาชวงที่กองทุนรวมชําระไวลวงหนาที่คงเหลือ ตามสัดสวนระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยู รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนา ไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) 
ใหแกกองทุนรวม ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
สัญญาฉบับนี้   

(8) ในกรณีที่สัญญาเชาอาคารส้ินผลใชบังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไวในสัญญาเชาอาคาร 
และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผูใหเชาชวง หรือใน
ฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนา
เสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน) จงใจหรือประมาทเลินเลอในการ
ปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือจงใจหรือประมาทเลินเลอปฏิบัติบกพรองตอ
หนาที่ เซ็นทรัลพัฒนาจะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวม  โดยเซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระ
คืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือใหแกกองทุนรวมทั้งนี้ หากเหตุการณดังกลาวมิได
เกิดขึ้นเน่ืองจากคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือ
ปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยท่ีคูสัญญา
แตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจาก
คูสัญญาอีกฝายหน่ึงได โดยเซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระคืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ
ใหแกกองทุนรวมเวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(9) เม่ือสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
กองทุนรวมจะสงมอบที่ดินที่เชาชวงคืน ตามสภาพท่ีเปนอยู ณ เวลาน้ัน พรอมกับจะสงมอบ
เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่กองทุนรวมไดรับไวแทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถามี) ใหแกเซ็นทรัลพัฒนา 

(10) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัด ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือจงใจไม
ปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และในกรณีที่
กองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวใน
สัญญาน้ี หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคูสัญญาท่ีมิไดปฏิบัติผิดสัญญา คูสัญญาฝาย
ดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ได 
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(11) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ (1) และ (2) แลว กองทุนรวมสงวน
สิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาจนกวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง และกองทุนรวมไดรับ
ชําระคาเสียหาย คาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใด
ดังกลาวจากเซ็นทรัลพัฒนาแลวเสร็จ โดยกองทุนรวมไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย คาเชา
ชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากเซ็นทรัลพัฒนาสําหรับ
ระหวางระยะเวลาน้ี เวนแตกองทุนรวมจะพิสูจนไดวากองทุนรวมไดรับความเสียหายจาก
เหตุดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่กองทุนรวมไดรับสําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว เซ็นทรัล
พัฒนายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกลาว 

เงื่อนไขพิเศษ หากมีเหตุที่อาจทําใหสัญญาเชาหลักระงับลงดวยเหตุการณใด ๆ ตามท่ีไดกําหนดไวในสัญญานี้ 
โดยท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเปนฝายผิดและไมสามารถเยียวยาหรือแกไขดวยวิธีการอื่นใดนอกจาก
วิธีการที่ระบุไวในขอนี้ เซ็นทรัลพัฒนาจะตองดําเนินการใหกองทุนรวมเขาเปนคูสัญญาโดยตรง
กับผูใหเชาเดิมตามสัญญาเชาหลักแทนเซ็นทรัลพัฒนากอนวันที่สัญญาเชาหลักจะมีผลระงับส้ิน
ไป โดยกองทุนรวมไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมเนื่องจากเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผูเชาที่ดิน 
ไดชําระคาเชาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินดังกลาวเปนการลวงหนาครบถวนแลวทั้งจํานวน 
นอกจากน้ี คาใชจายใด ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการสวมสิทธิดังกลาว กองทุนรวมไมตอง
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ 

 
2.3.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาอาคาร(บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ผูใหเชา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)(“เซ็นทรัลพัฒนา”) 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา อสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลาบางสวนซ่ึงต้ังอยูเลขที่ 7/3 ถึง 7/128, 7/129 

ถึง 7/221, 7/222 ถึง 7/552 และ 7/553 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 1041 และ1054 ต้ังอยูตําบลบางบําหรุ อําเภอบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร คิดเปนพื้นที่ที่เชาประมาณ 185,671 ตารางเมตร ประกอบดวย 
- อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา (บางสวน)สูง 7 ชั้น และช้ันใตดิน 1 ชั้น  
- อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร A ปนเกลา (ทั้งหมด)สูง 26 ชั้น  
- อาคารสํานักงานเซ็นทรัล ทาวเวอร B ปนเกลา (ทั้งหมด)สูง 18 ชั้น และ 
- พื้นที่จอดรถยนตภายในอาคาร (บางสวน) 
ทั้งนี้ ไมรวมพื้นที่บางสวนเชน  
- พื้นที่ในสวนที่เซ็นทรัลพัฒนาไดเชาจากบริษัท หางเซ็นทรัลปนเกลา จํากัด (สวนพื้นที่บน

อาคารหางสรรพสินคาเซ็นทรัลชั้น 5 และ 6) 
- พื้นที่ในสวนที่เซ็นทรัลพัฒนาไดใหเชาแกผูเชารายยอยที่ไดมีการชําระคาตอบแทนสิทธิการ

เชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คาเซง) และ 
- พื้นที่จอดรถยนตในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของอาคารหางสรรพสินคาและในสวนที่เปนไปตาม

สิทธิของเซ็นทรัลพัฒนา 
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ระยะเวลาการเชา มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

คาเชา กองทุนรวมไดชําระคาเชาทรัพยสินที่เชาสําหรับสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชาตลอดระยะเวลาการ
เชา ในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามสัญญาฉบับนี้ โดยกองทุนรวมตกลงและรับทราบวาไดมี
การนําเงินบางสวนของเงินคาเชาไปชําระใหแกกองทุนรวมธุรกิจไทย 2 เพื่อเปนคาชดเชยการ
ขาดประโยชนจากการใชทรัพยสินเนื่องจากการเลิกสัญญากอนกําหนด 

หนาที่ของกองทุนรวม มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลพัฒนา และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้ยังมีผลใชบังคับอยู กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลพัฒนา 

บริษัท หางเซ็นทรัลปนเกลา จํากัด รวมถึงลูกคาและคูสัญญาของเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัท 
หางเซ็นทรัลปนเกลา จํากัด และผูเชาพื้นที่ในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปน
เกลา รายอื่นที่นอกจากผูเชาชวงทรัพยสินที่เชาตามสัญญาน้ีใชพื้นที่สวนกลาง ที่จอดรถ 
และพื้นที่ที่เก่ียวของของทรัพยสินที่เชาซ่ึงเปนทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวมโดยใหถือเปน
พื้นที่เพื่อใชประโยชนรวมกันโดยไมมีคาตอบแทนท้ังนี้ เวนแตเซ็นทรัลพัฒนามีการจัดเก็บ
ผลประโยชนตอบแทนจากการใชบริการที่จอดรถ คูสัญญาจะมาตกลงรวมกันในการแบง
สัดสวนรายไดดังกลาว ตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ของคูสัญญาแตละฝายตอไป  

(2) ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้กองทุนรวมตกลงยินยอมให เซ็นทรัลพัฒนาใชงานระบบ
สาธารณูปโภคที่เก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินที่เชาในการใหบริการแกผูเชารายยอยที่ไดมีการ
ชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คาเซง) ที่มิใชผูเชาชวง
ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงลูกคา คูสัญญา และผูเชาพื้นที่รายยอยรายอื่นที่
เปนผูเชาพื้นที่ในสวนท่ียังอยูภายใตสิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพัฒนาและบริษัท หาง
เซ็นทรัลปนเกลา จํากัด เพื่อใชในการประกอบกิจการของตน โดยไมมีคาตอบแทน แตทั้งนี้ 
หากมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการซอมแซมหรือดูแลรักษางานระบบดังกลาว เซ็นทรัล
พัฒนา และกองทุนรวมจะรวมกันรับผิดชอบตามอัตราสวนการครอบครองพื้นที่ 

การประกันภัย 
 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 2 ยกเวนเงื่อนไขและเจตนารมณของสัญญาเชาหลักที่กําหนดใหเซ็นทรัลพระราม 2 
และเจาของที่ดินตามสัญญาเชาหลักรวมกันรับประโยชนจากการประกันวินาศภัยในอาคารและ
ส่ิงปลูกสรางบนที่ดินที่เชาตามสัญญาเชาหลัก รวมท้ังคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลพัฒนา 

ทรัพยสินที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลาย 
 

ให “คาสินไหมทดแทนพ้ืนฐาน” หมายถึง คาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไมรวมถึงคา
สินไหมทดแทนซึ่งไดรับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)
และ/หรือการประกันภัยอื่นใดที่คูสัญญาแตละฝายเปนผูเอาประกันภัยเพิ่มเติม ดวยคาใชจาย
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ของคูสัญญาฝายนั้นเองทั้งส้ิน 
(1) ภายใตบังคับของขอ (3) และเวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่

ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายท้ังหมดหรืออยางมีนัยสําคัญไมวาดวยเหตุใด ๆ จนไม
อาจใชทรัพยสินที่เชาเพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได คูสัญญาท้ังสองฝายตกลง
จะสรางทรัพยสินที่เชาขึ้นใหมดวยคาใชจายรวมกันของคูสัญญาท้ังสองฝาย โดยเซ็นทรัล
พัฒนาจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางภายใตแบบแปลน แผนงาน และงบประมาณ
ที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกันและจะตองทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับแตเกิด
ความเสียหายดังกลาว รวมถึงจะรวมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอความยินยอมจาก
บุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตตอหนวยงานราชการใด ๆ ที่เก่ียวของ(ถามี) เพื่อประโยชนใน
การดําเนินการใด ๆ ภายใตสัญญาฉบับนี้ โดยคากอสรางและคาใชจายที่เก่ียวของกับการ
กอสรางดังกลาวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาจะรวมกันรับผิดชอบ ตามสัดสวนการ
ครอบครองพื้นที่ในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา ณ เวลาท่ีทรัพยสินที่
เชาเกิดความเสียหาย โดยคูสัญญาท้ังสองฝายจะตองนําเงินที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทน
พื้นฐานมาใชในการดําเนินการกอสรางดังกลาว และใหถือวาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา
ตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไปจนกวาจะไดมีการกอสรางทรัพยสินใหมขึ้นมาแทนท่ี
ทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ โดยคูสัญญาจะจัดใหมีการทําสัญญาเชาทรัพยสินขึ้นใหม 
(โดยใหมีขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ เชนเดียวกับสัญญาฉบับนี้) ทันทีที่การกอสราง
ดังกลาวแลวเสร็จ (แตทั้งนี้กองทุนรวมจะไมมีภาระหนาที่ในการชําระคาเชาตามสัญญาเชา
ฉบับใหมอีกแตอยางใด) 

 ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ความเสียหายดังกลาวขางตนเกิดขึ้นระหวางระยะเวลาการเชา 5 ป
สุดทายกอนส้ินสุดระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญาเชาฉบับนี้ 

(2) ภายใตบังคับของขอ (3) และเวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนไมวาดวยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใช
ทรัพยสินที่เชาบางสวนเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได กองทุนรวมและเซ็นทรัล
พัฒนามีหนาที่ตองซอมแซมทรัพยสินที่เชาใหคงเดิมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่
ที่คูสัญญาแตละฝายครอบครองในขณะที่เกิดความเสียหายดังกลาว ดวยคาใชจายของ
คูสัญญาแตละฝายเอง แตไมเกินกวาจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวม 
และ/หรือเซ็นทรัลพัฒนาไดรับมาจากบริษัทประกันภัย แลวแตกรณี  

(3) เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น หรือกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุนจาก
แหลงอื่นได ในกรณีที่คากอสราง หรือคาใชจายใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับการ
กอสราง และ/หรือการซอมแซมทรัพยสินที่เชาดังกลาวมีจํานวนเกินกวาเงินคาสินไหม
ทดแทนพื้นฐานที่คูสัญญาแตละฝายไดรับ คูสัญญาแตละฝายจะรับผิดชอบคากอสรางหรือ
คาใชจายที่เกินดังกลาว ตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ในขณะน้ัน (สําหรับกรณีตามขอ 
(1)) หรือตามพื้นที่คูสัญญาแตละฝายครอบครองในขณะท่ีไดรับความเสียหายจริง  (สําหรับ
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กรณีตามขอ (2)) แลวแตกรณี โดยเซ็นทรัลพัฒนาตกลงทดรองจายเงินในจํานวนท่ีกองทุน
รวมจะตองรับผิดชอบดังกลาวแทนกองทุนรวมไปกอน 

 สําหรับกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนตามขอ (2) กองทุนรวมตก
ลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกเซ็นทรัลพัฒนาภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เปด
ใหบริการพื้นที่ในทรัพยสินที่ซอมแซมแลวเสร็จพรอมทั้งชดเชยคาใชจายในการจายเงินทด
รองจายดังกลาวในอัตราเทากับตนทุนในการกูยืมเงิน (Cost of Borrowing) ของเซ็นทรัล
พัฒนาที่ไดใชเพื่อการจายเงินทดรองจายดังกลาว โดยคํานวณจากวันที่ไดมีการทดรอง
จายเงินดังกลาวจนถึงวันที่กองทุนรวมไดชําระเงินใหแกเซ็นทรัลพัฒนา ทั้งนี้  เซ็นทรัล
พัฒนาและกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาสรรหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการจายเงิน
ทดรองจายดังกลาว 

 สําหรับกรณีที่ทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมีนัยสําคัญตามขอ (1) 
โดยที่กองทุนรวมมิไดใชสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเชาตามท่ีกําหนดในขอ (1)วรรค 2 
กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใชเงินทดรองจายดังกลาวโดย (ก) การชําระคืนเงินทดรองจาย
ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เปดใหบริการพื้นที่ในทรัพยสินที่สรางหรือซอมแซมขึ้นใหมเพื่อ
ทดแทนทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้แลวเสร็จ พรอมทั้งชดเชยคาใชจายในการจายเงิน
ทดรองจายดังกลาวในอัตราเชนเดียวกับที่ระบุในวรรคกอน หรือ (ข) การยินยอมลดสัดสวน
การครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวม โดยท่ีกองทุนรวมไมตองจายเงินชดเชยใด ๆ ใหแก
เซ็นทรัลพัฒนาอีก โดยในหลักการใหสัดสวนใหมของการครอบครองพ้ืนที่ของกองทุนรวม
และเซ็นทรัลพัฒนาเปนไปตามจํานวนคากอสรางและคาใชจายท้ังหมดตามที่คูสัญญาท้ัง
สองฝายไดชําระไปหรือตกลงวาจะชําระในการกอสรางหรือซอมแซมขึ้นใหมดังกลาวขางตน 

 อนึ่ง กอนการใชสิทธิในขอ (ก) หรือ (ข) ดังกลาวขางตน กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอการ
ดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมัติกอน 
ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เปดใหบริการพื้นที่ในทรัพยสินที่สรางหรือซอมแซมขึ้นใหม
เพื่อทดแทนทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว
กองทุนรวมยินยอมลดสัดสวนการครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวมตามขอ (2) ดังกลาว
ขางตนไดตามที่เห็นสมควรแกกรณี  

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชาชวง 
 

ภายในระยะเวลาการเชาตามสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมจะไมนําสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชานี้ ไม
วาทั้งหมดหรือบางสวน ออกใหเชาชวงแกบุคคลใด ๆ หรือใหบุคคลใด ๆ เขามาอยูแทน หรือ
กอใหเกิดภาระผูกพันใด ๆ ที่ทําใหบุคคลอื่นมีสิทธิเขามาใชประโยชนในทรัพยสินที่เชา หรือโอน
สิทธิการเชาไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนิน
กิจการศูนยการคาและอาคารสํานักงานใหเชา เซ็นทรัลพัฒนายินยอมใหกองทุนรวมนําทรัพยสิน
ที่เชาออกใหบุคคลภายนอกเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินที่เชา ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได โดย
ไมตองไดรับอนุญาตจากเซ็นทรัลพัฒนากอน เวนแตการใหเชาชวงพื้นที่ภายในทรัพยสินที่เชาที่มี
พื้นที่ต้ังแต 1,000ตารางเมตรขึ้นไป กองทุนรวมจะตองไดรับความยินยอมจากเซ็นทรัลพัฒนา
กอน  ซึ่งการใหความยินยอมดังกลาวจะกระทําโดยไมชักชาและการไมใหความยินยอมจะไม
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กระทําโดยปราศจากเหตุผล 
เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในกรณีดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี 

หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และเซ็นทรัลพัฒนาไมสามารถดําเนินการแกไขและ
ปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการ
ผิดสัญญานั้น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกัน  

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระ
หนี้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมกันมีมูลคาเกินกวาก่ึงหนึ่งของมูลคาของสวนของผู
ถือหุนของเซ็นทรัลพัฒนา และอาจนําเซ็นทรัลพัฒนาไปสูภาวะลมละลายหรือฟนฟูกิจการ 
โดยเซ็นทรัลพัฒนาไมสามารถทําการแกไขเหตุดังกลาวใหเสร็จส้ินภายใน 180 วันนับจาก
วันที่ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบถึงเหตุการณดังกลาว เวนแตเซ็นทรัลพัฒนาสามารถ
พิสูจนและยืนยันเปนลายลักษณอักษรจนเปนที่พอใจแกกองทุนรวมวาการผิดนัดดังกลาวไม
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งจะนําเซ็นทรัล
พัฒนาไปสูสภาวะลมละลาย และการผิดนัดดังกลาวไมมีผลกระทบตอการใชสิทธิของ
กองทุนรวมตามสัญญาฉบับนี้ 

(3) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน
ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่ง
กองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการชําระหนี้หรือ
ปฏิบัติตามสัญญานี้ 

(4) ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือ
ผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี และกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการแกไขและปฏิบัติให
ถูกตองตามสัญญาภายใน 60วันนับจากวันที่ไดรับแจงหรือทราบถึงเหตุแหงการผิดสัญญา
นั้น หรือภายในระยะเวลาใด ๆ ที่คูสัญญาไดตกลงกันเวนแตในกรณีที่การไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงหรือเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้เปนผลเนื่องมาจากการที่เซ็นทรัลพัฒนาใน
ฐานะผูใหเชาหรือในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัล
พัฒนาเสนอชื่อใหปฏิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน) จงใจหรือประมาทเลินเลอใน
การปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวม 

(5) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ 
(6) คูสัญญาตกลงเลิกสัญญา  
(7) (ก) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่กําหนดในโครงการ และกองทุนรวมได

แจงใหเซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว  
 (ข) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกลาวมีเซ็นทรัลพัฒนา

และกลุมบุคคลเดียวกัน รวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวม เวนแตในกรณีที่การลงมติของ
เซ็นทรัลพัฒนาและกลุมบุคคลเดียวกันดังกลาวเปนประโยชนโดยรวมของกองทุนรวม
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และเปนไปตามความประสงคของบริษัทจัดการ 
(8) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุน

รวม โดยที่กองทุนรวมมิไดฝาฝน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎขอบังคับ กฎหมาย และ/หรือ
กฎระเบียบอื่นใดท่ีเก่ียวของ และ/หรือไมใชความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา และกองทุนรวมได
แจงใหเซ็นทรัลพัฒนาทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษรแลว โดยที่คูสัญญา
ทั้งสองฝายมีหนาที่รวมกันและไดใชความพยายามอยางเต็มที่รวมกันเพื่อไมใหสัญญาฉบับ
นี้ระงับโดยผลจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําส่ังของหนวยงานใด ๆ ของรัฐ 
เทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรือคําส่ังของหนวยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใชบังคับอยูในขณะน้ัน 
เชน การจัดต้ังหรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุนรวมมีอยูตามสัญญา
ฉบับนี้แลวก็ตาม 

(9) ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน 
หรือเขตสํารวจเพื่อการเวนคืนตามประกาศ หรือกฎหมายอันเก่ียวกับการเวนคืน หรือ
กฎหมายอื่น ๆ ซึ่งทําใหกองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินที่เชาไดอยางมี
นัยสําคัญ 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี 
หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีกองทุนรวม
ไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดหรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ 
กองทุนรวมจะเรียกคาเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําให
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือ
จงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี และมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพยสินที่
เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ และกระทบสิทธิของกองทุนรวมภายใตสัญญาฉบับนี้อยางมี
นัยสําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และเซ็นทรัลพัฒนาจะตองชําระ
คืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาไดรับไว
ในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงคา
ขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่ เชาไดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้  

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระ
หนี้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ และถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยู
ในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที่
จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิดังกลาว เซ็นทรัลพัฒนา
จะตองชําระคืนคาเชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดท่ีเซ็นทรัลพัฒนาไดรับไวใน
นามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวม ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาด
ประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรองคาเสียหาย และ/
หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เวนแตเหตุผิดนัดของเซ็นทรัล
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พัฒนาดังกลาวเกิดจากการท่ีกองทุนรวมไมปฏิบัติตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดตาม
สัญญาฉบับนี้ 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือ
ผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี เซ็นทรัลพัฒนาจะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวมจากเหตุ
ดังกลาว และไมมีผลทําใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจาก
กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี และมีผลกระทบ
อยางรายแรงตอทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ เซ็นทรัลพัฒนามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้ไดทันที โดยเซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระคืนคาเชาคงเหลือ 

(4) ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการเชาทรัพยสินที่เชาคูสัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือมีการ
เลิกกองทุนรวมตามรายละเอียดที่ กําหนดในโครงการ หรือกรณีที่ มีกฎหมาย  หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุนรวมโดยท่ีกองทุนรวม
มิไดฝาฝน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎขอบังคับ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวของ 
และ/หรือไมใชความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยท่ีคูสัญญา
แตละฝายไมมีสิทธิเรียกคาเสียหาย คาใชจาย คาเชาทรัพยสินที่เชาหรือเงินหรือประโยชน
ตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไดโดยเซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระคืนคาเชา
ทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม ทั้งนี้ เวนแตคูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเลิกโครงการ โดยในการลงมติดังกลาวมีเซ็นทรัลพัฒนา
และกลุมบุคคลเดียวกัน รวมกันลงมติใหเลิกกองทุนรวม ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 
โดยที่ เซ็นทรัลพัฒนาจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่ เชาคงเหลือ  รวมถึงเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุนรวมตามสัดสวน
ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ หากการลงมติ
ของเซ็นทรัลพัฒนาและกลุมบุคคลเดียวกันดังกลาวเปนประโยชนโดยรวมของกองทุนรวม
และเปนไปตามความประสงคของบริษัทจัดการ ใหนําขอกําหนดในขอ (4) มาใชบังคับ 

(6) ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน 
หรือเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาวาจะใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง
หรือไม โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกลาววามีนัยสําคัญ
เพียงใด ซึ่งในกรณีที่กองทุนรวมเห็นควรใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เซ็นทรัลพัฒนาจะตอง
ชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนา
ไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

(7) เม่ือสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยสินที่เชาคืนตามสภาพท่ีเปนอยู ณ เวลาน้ัน พรอมกับสวนควบ
และอุปกรณที่ติดตรึงตราและไมติดตรึงตรากับทรัพยสินที่เชา รวมท้ังจะสงมอบเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นใดท่ีกองทุนรวมไดรับไวแทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถามี) ใหแกเซ็นทรัลพัฒนา รวมถึง
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การคืนเงินประกันการเชาที่กองทุนรวมไดรับจากผูเชาชวงพื้นที่ในทรัพยสินที่เชาใหแกผูเชา
ชวงหรือเซ็นทรัลพัฒนา (แลวแตกรณี) 

 พรอมกันนี้ ในระหวางระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง กองทุนรวม
จะใชความพยายามในการดําเนินการสงมอบสิทธิประโยชน (ที่สงมอบได และ/หรือไม
ละเมิดสิทธิของผูอื่น และไมรวมถึงเงินประกันการเชาซ่ึงจะสงมอบตามขอ (10)) ที่กองทุน
รวมไดรับไวลวงหนา ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินที่เชาทั้งกอนและในวันที่สัญญาฉบับนี้ส้ินสุด
ลงใหแกเซ็นทรัลพัฒนาหรือผูมีสิทธิไดรับเงินโดยเร็ว และเซ็นทรัลพัฒนาตกลงชําระคืน
กองทุนรวมในเงินหรือคาใชจายใด ๆ ซึ่งกองทุนรวมไดชําระไปอันเก่ียวเน่ืองกับทรัพยสินที่
เชาสําหรับระยะเวลาภายหลังจากท่ีสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลงใหแกกองทุนรวมภายใน 5 วัน
ทําการนับแตวันที่เซ็นทรัลพัฒนาไดรับแจงจากกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร 

(8) ในระหวางระยะเวลาเยียวยาเหตุผิดนัดที่เกิดจากกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือจงใจ
ไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี หรือผิดคํารับรองท่ีใหไวในสัญญาน้ีและกรณีที่
กองทุนรวมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํา
รับรองที่ใหไวในสัญญาน้ี หากเกิดความเสียหายขึ้นกับคูสัญญาท่ีมิไดปฏิบัติผิดสัญญา 
คูสัญญาฝายดังกลาวมีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีระบุไวในสัญญานี้ หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ได 

(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ (1)และ (2) แลว กองทุนรวมสงวน
สิทธิที่จะใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาจนกวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง และกองทุนรวมไดรับ
ชําระคาเสียหาย คาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดดังกลาว
จากเซ็นทรัลพัฒนาแลวเสร็จ โดยกองทุนรวมไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย คาเชา
ทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากเซ็นทรัลพัฒนาสําหรับระหวาง
ระยะเวลาน้ี เวนแตกองทุนรวมจะพิสูจนไดวากองทุนรวมไดรับความเสียหายจากเหตุ
ดังกลาวเกินกวาผลประโยชนที่กองทุนรวมไดรับสําหรับชวงระยะเวลาดังกลาว เซ็นทรัล
พัฒนายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกินดังกลาว 

(10) ในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิในการบอกเลิกสัญญา ภายใตเงื่อนไข ทรัพยสินที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลายระหวางระยะเวลาการเชา 5ปสุดทายกอนส้ินสุดระยะเวลาการเชาตาม
สัญญาฉบับนี้เซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระคืนคาเชาคงเหลือ  

 นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงจะสงมอบคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับจากการประกันความเสี่ยง
ภัยทรัพยสิน (Property All Risks)ในฐานะผูเอาประกันภัยใหแกเซ็นทรัลพัฒนาทั้งหมด 
รวมถึงคูสัญญาจะรวมกันในการใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการประกันภัยความเส่ียงทรัพยสิน (Property All Risks) และ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) จนครบถวนตามสิทธิที่คูสัญญาแตละ
ฝายจะไดรับในฐานะผูเอาประกันภัย ทั้งนี้ กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะรับเงินคาสินไหม
ทดแทนจากผูรับประกันภัยสําหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)
ทั้งจํานวนตามสิทธิที่กองทุนรวมจะไดรับเพื่อเปนการชดเชยการขาดประโยชนของกองทุน
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รวมจากการใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาว 
(11) ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงดวยเหตุใด ๆ ในระหวางเวลา 6เดือนหลังจากสัญญา

เชาฉบับนี้ส้ินสุดลงกองทุนรวมจะใหความชวยเหลือตามคํารองขอที่สมเหตุสมผลจาก
เซ็นทรัลพัฒนาในการดําเนินการใหผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชามาทําสัญญาเชาพื้นที่กับ
เซ็นทรัลพัฒนาใหมพรอมทั้งสงมอบเงินประกันการเชาที่กองทุนรวมไดรับไวจากผูเชาพื้นที่
ในทรัพยสินที่เชากอนวันทําสัญญาเชาพื้นที่ฉบับใหมดังกลาว (ภายหลังจากที่ไดหักคาเชา 
คาบริการ หรือคาใชจายคางจายของผูเชาพื้นที่แตละราย (ถามี))ใหแกเซ็นทรัลพัฒนา 
(ภายใตความยินยอมของผูเชาพื้นที่นั้นๆ) หรือคืนใหแกผูเชาพื้นที่นั้น ๆ (หากผูเชาพื้นที่ไม
ประสงคจะเชาพื้นที่ดังกลาวกับเซ็นทรัลพัฒนาอีกตอไป) แลวแตกรณีทั้งนี้ คาใชจายท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินการดังกลาวกองทุนรวมและเซ็นทรัลพัฒนาจะรวมกันรับผิดชอบ 
(เวนแตกรณีที่สัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงโดยเปนผลจากการที่กองทุนรวมเปนฝายผิดหรือใน
กรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุน
รวมโดยไมใชความผิดของเซ็นทรัลพัฒนา) 

 

2.3.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชางานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ผูใหเชา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)(“เซ็นทรัลพัฒนา”) 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา งานระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท ลิฟท บันไดเล่ือน ระบบปรับอากาศ และ

ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดน้ําเสีย และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งติดต้ังและใชงาน
อยูในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่ เก่ียวกับหรือ
เก่ียวเน่ืองกับงานระบบดังกลาว  (แลวแตกรณี )(เซ็นทรัลพัฒนาได รับโอนงานระบบ
สาธารณูปโภคที่เก่ียวเน่ืองกับอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลาจากบริษัท 
เซ็นทรัลเรียลต้ี เซอรวิส จํากัด) 

ระยะเวลาการเชา มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาชวงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
คาเชา กองทุนรวมไดชําระคาเชาทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามที่ระบุไวในสัญญาเชา  
การสงมอบสิทธิ
ครอบครอง 

คูสัญญาตกลงใหสิทธิครอบครองในทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้มีผลเปนการสงมอบการ
ครอบครองในทรัพยสินที่เชาอยางสมบูรณในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาเชาอาคาร และไดมีการชําระราคาตามท่ีกําหนดในสัญญาฉบับนี้แลว (“วันสงมอบสิทธิ
ครอบครอง”) 

การสงมอบสิทธิตาม
สัญญาบริการและการ
รับภาระคาใชจาย 
 

ตราบเทาที่เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน ยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
กองทุนรวมยินยอมใหสิทธิในการจัดเก็บเงินหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนใดที่ เก่ียวกับหรือ
เก่ียวเน่ืองกับการใหบริการงานระบบท่ีกองทุนรวมเปนผูมีสิทธิครอบครองดังกลาวทั้งหมดแก
เซ็นทรัลพัฒนา ไดแก บริการสวนกลาง บริการไอเย็น และบริการดูดควัน คาน้ําประปาและคา
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ไฟฟา (ตามมิเตอรของผูเชาพื้นที่แตละราย) เปนตน และนําผลประโยชนดังกลาวไปชําระหน้ีกับ
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ หรือบุคคลที่เก่ียวของอื่นใด (ถามี) แทนกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่
เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนามอบหมายมิไดปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแลว กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลใด ๆ ที่
เซ็นทรัลพัฒนามอบหมาย มีสิทธิในการใชงานระบบสาธารณูปโภคและเก็บผลประโยชนจากผู
เชารายยอยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เซ็นทรัลพัฒนายังมีสิทธิครอบครองอยู โดยเซ็นทรัลพัฒนาจะตอง
นําสงคาบริการดังกลาวตามสัดสวนที่เซ็นทรัลพัฒนาตองรับผิดชอบใหแกกองทุนรวม หรือบุคคล
ใด ๆ ที่กองทุนรวมมอบหมาย เพื่อใหกองทุนรวมสามารถชําระหน้ีแกหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ 
หรือบุคคลที่เก่ียวของอื่นใด (ถามี) แทนคูสัญญาได 

คํารับรองของกองทุน
รวม 

ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมตกลงยินยอมใหเซ็นทรัลพัฒนาใชทรัพยสินที่เชาในการ
ใหบริการแกผูเชาพื้นที่ในอสังหาริมทรัพยโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลาที่ไดมีการชําระ
คาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คาเซง) และพ้ืนที่ในสวนที่อยู
ภายใตสิทธิครอบครองของเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งไมใชพื้นที่เชาตามสัญญาเชาอาคาร นอกจากผูเชา
พื้นที่ตามสัญญาเชาอาคาร ตามภาระผูกพันที่มีอยูกอนหรือตามที่คูสัญญาไดตกลงกันไว รวมถึง
บริษัท หางเซ็นทรัลปนเกลา จํากัด เพื่อใชในการประกอบกิจการของตน 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ยกเวนเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยูใน

ขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการของเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่ง
กองทุนรวมเห็นวามีผลกระทบตอความสามารถของเซ็นทรัลพัฒนาในการชําระหนี้หรือ
ปฏิบัติตามสัญญานี้ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที 

(2) ในกรณีที่สัญญาเชาอาคารส้ินผลใชบังคับลงเนื่องจากเหตุตามท่ีระบุไวในสัญญาเชาอาคาร 
ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ยกเวนเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี 

หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญานี้ และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวม
ไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ 
กองทุนรวมจะเรียกคาเสียหายจากเซ็นทรัลพัฒนาจากเหตุดังกลาว และไมมีผลทําให
สัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เวนแตความเสียหายดังกลาวเกิดจากเซ็นทรัลพัฒนาจงใจฝาฝนหรือ
จงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี และมีผลกระทบอยางรายแรงตอทรัพยสินที่
เชาภายใตสัญญาฉบับนี้ หรือมีผลกระทบตอผลประโยชนหรือสิทธิของกองทุนรวมในการใช
ประโยชนในทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้อยางมีนัยสําคัญ กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาฉบับนี้ไดทันที และเซ็นทรัลพัฒนาจะตองชําระคืนคาเชาชวงที่ดินที่เชาชวงคงเหลือ 
รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนาไดรับไวในนามกองทุนรวมใหแกกองทุน
รวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไม
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สามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ 
เวนแตในกรณีที่กองทุนรวมยังสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาตามสัญญาเชาอาคาร
และสัญญาฉบับนี้ได เซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระคืนคาเชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม และ
กองทุนรวมจะไมใชสิทธิเรียกรองคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใช
ประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

(2) ในกรณีที่สัญญาเชาอาคารส้ินผลใชบังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไวในสัญญาเชาอาคาร 
และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่
ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง 
โดยที่เซ็นทรัลพัฒนาจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ โดยคํานวณจากมูลคา
การเชาที่กองทุนรวมชําระไวลวงหนาที่คงเหลือตามสัดสวนระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 
รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลพัฒนา ไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) ใหแก
กองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
สัญญาฉบับนี้   

(3) ในกรณีที่สัญญาเชาอาคารส้ินผลใชบังคับลงเนื่องจากเหตุตามที่ระบุไวในสัญญาเชาอาคาร 
และเหตุการณดังกลาวมิไดเปนผลจากการท่ีเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผูใหเชาหรือในฐานะ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม (หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อ
ใหปฏิบัติหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน) จงใจหรือประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่
หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือจงใจหรือประมาทเลินเลอปฏิบัติบกพรองตอหนาที่ เซ็นทรัล
พัฒนาจะเรียกคาเสียหายจากกองทุนรวม โดยเซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระคืนคาเชา
ทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุนรวมทั้งนี้ หากเหตุการณดังกลาวมิไดเกิดขึ้นเนื่องจาก
คูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดไมปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด หรือปฏิบัติบกพรองตอ
หนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ใหถือวาสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง โดยท่ีคูสัญญาแตละฝายไมมีสิทธิ
เรียกคาเสียหาย คาใชจาย หรือเงินหรือประโยชนตอบแทนอื่นใดจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึง
ได โดยเซ็นทรัลพัฒนาไมตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือใหแกกองทุนรวมเวนแต
คูสัญญาจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

(4) เม่ือสัญญาเชาฉบับนี้ส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 
กองทุนรวมจะสงมอบทรัพยสินที่เชาคืน ตามสภาพท่ีเปนอยู ณ เวลาน้ัน พรอมกับจะสง
มอบเงินหรือทรัพยสินอื่นใดท่ีกองทุนรวมไดรับไวแทนเซ็นทรัลพัฒนา (ถามี) ใหแกเซ็นทรัล
พัฒนา 

 

2.3.4 สรุปสาระสําคัญของสัญญากอตั้งสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

คูสัญญา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)(“เซ็นทรัลพัฒนา”)และกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 

การใชช่ือ และ/หรือ ตลอดระยะเวลาท่ีเซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติ
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เครื่องหมายการคา 
 

หนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน ยังคงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน
รวมตามสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย และตราบเทาที่กองทุนรวมยังคงลงทุนใน
โครงการ เซ็นทรัลพัฒนาตกลงยินยอมใหกองทุนรวมใชชื่อ และ/หรือเคร่ืองหมายการคา และ/
หรือตราสัญลักษณ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีใชในการสื่อความหมายให
ประชาชนท่ัวไปเขาใจวาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวนั้น เปนทรัพยสินของเซ็นทรัล
พัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาที่เก่ียวเน่ืองกับโครงการ ทั้งนี้ ใหรวมถึงชื่อ และ/หรือ
เคร่ืองหมายการคา และ/หรือตราสัญลักษณ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่
เก่ียวเน่ืองกับศูนยการคาที่เซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนาจะไดมีในอนาคต
ดวย 
ท้ังนี้ ในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา หรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน ไมไดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามสัญญา
แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยอีกตอไป กองทุนรวมจะดําเนินการระงับการใชชื่อ และ/หรือ
เคร่ืองหมายการคา และ/หรือตราสัญลักษณ และ/หรือรูปภาพ และ/หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด
ดังกลาว โดยกองทุนรวมจะดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เซ็นทรัล
พัฒนา  หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคลที่ เซ็นท รัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบั ติหนาที่ ผูบ ริหาร
อสังหาริมทรัพยแทนไมไดเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

 

2.4 โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

2.4.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาที่ดิน (บางสวน) และอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
แอรพอรต 

ผูใหเชา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม”) 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา (1) ที่ดินบางสวนตามโฉนดดังตอไปนี้ ซึ่งต้ังอยูที่ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม โดยที่ดินที่กองทุนรวมเชามีเนื้อที่รวมทั้งส้ินประมาณ 32-3-56.85 ไร 

โฉนดเลขท่ี เลขท่ีดิน หนาสํารวจ 
เน้ือท่ี 

(ไร-งาน-ตร.ว.) 

เน้ือท่ีท่ีกองทุน
รวมลงทุน  

(ไร-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 
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15540 321 1133 1-1-02 1-1-02 
รวม 35-1-80.6 32-3-56.85 

 
(2) อาคารและสิ่งปลูกสรางบางสวนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ซึ่งต้ังบน

โฉนดที่ดินขางตน ต้ังอยูเลขที่ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยอาคารศูนยการคา (บางสวน) อาคาร
อเนกประสงค (Multipurpose Hall)(ทั้งหมด)และพ้ืนที่จอดรถยนตภายในอาคาร(บางสวน)  
ซึ่งคิดเปนพื้นที่ที่เชาประมาณ 122,991 ตารางเมตร  
ทั้งนี้ อาคารท่ีเชานี้ไมรวมพ้ืนที่ (1) พื้นที่ในสวนที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดใหเชาแกผูเชาพื้นที่ที่
ไดมีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญาเชาระยะยาว (คาเซง) และ
พื้นที่ที่อยูในระหวางการปรับปรุง และ(2) พื้นที่จอดรถยนตในสวนท่ีเปนไปตามสิทธิของ
เซ็นทรัลเชียงใหม 

ระยะเวลาการเชา มีกําหนดระยะเวลา 30 ปนับต้ังแตวันจดทะเบียนสิทธิเชาตามสัญญาฉบับนี้  
สิทธิในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 

เซ็นทรัลเชียงใหมตกลงที่จะแจงเงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญาฉบับนี้ใหกองทุนรวม
ทราบอยางนอย 9 เดือนกอนวันที่สัญญาเชาปจจุบันครบกําหนด โดยเซ็นทรัลเชียงใหมตกลงให
สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal)แกกองทุนรวมในการพิจารณาซ้ือ และ/หรือรับ
โอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง และ/หรือเชา และ/หรือเชาชวงโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

เงื่อนไขในการตออายุ
สัญญาเชาเมื่อสัญญา
เชาครบกําหนด 
 

(1) มูลคาและเง่ือนไขในการซ้ือ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครอง 
และ/หรือเชา และ/หรือเชาชวงโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จะขึ้นอยูกับ
การเจรจาและตกลงระหวางกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหมในอนาคต  

(2) เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัลพัฒนามีอํานาจควบคุม ยังคงมีหนาที่เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม อยางไรก็ดี เซ็นทรัลเชียงใหมสงวนสิทธิในการท่ีจะไมให
สิทธิในการปฏิเสธกอนแกกองทุนรวมในกรณีที่เซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบริษัทที่เซ็นทรัล
พฒันามีอํานาจควบคุม พนจากการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  

(3) หากกองทุนรวมประสงคจะใชสิทธิตออายุเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม 
แอรพอรต กองทุนรวมจะตองแจงใหเซ็นทรัลเชียงใหมทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ภายใน 6 เดือนนับแตกองทุนรวมไดรับแจงเงื่อนไขและราคาในการตออายุสัญญาจาก
เซ็นทรัลเชียงใหมดังกลาวขางตน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน และ 

(4) กองทุนรวมไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม
ได 

คาเชา ตลอดระยะเวลาการเชา กองทุนรวมไดชําระทรัพยสินที่เชาทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการ
เชาตามสัญญาฉบับนี้ 

หนาที่ของกองทุนรวม มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร(บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2 ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลพัฒนา และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
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(1) ตลอดระยะเวลาที่สัญญาฉบับนี้ยังมีผลใชบังคับอยู กองทุนรวมยินยอมใหเซ็นทรัลเชียงใหม 
รวมถึงลูกคาและคูสัญญาของเซ็นทรัลเชียงใหม และผูเชาพื้นที่รายอ่ืนในโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต นอกจากผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชาตามสัญญานี้ ใชประโยชน
ใน พ้ืนที่สวนกลาง ที่จอดรถ พื้นที่ที่เก่ียวของกับทรัพยสินที่เชาซ่ึงเปนทรัพยสินที่เชาของ
กองทุนรวม และถนนรอบอสังหาริมทรัพยและทางเขาออกของโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม แอรพอรต เฉพาะสวนที่กองทุนรวมลงทุน โดยใหถือเปนพื้นที่เพื่อใชประโยชน
รวมกัน โดยไมมีคาตอบแทนโดยถือประโยชนของการดําเนินกิจการของโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต เปนสําคัญ ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่การใชประโยชนของบุคคล
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายหรือภาระคาใชจายแกกองทุนรวม เซ็นทรัลเชียงใหมตกลง
จะรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว และในการจัดเก็บผลประโยชนตอบแทนจากการใช
บริการที่จอดรถ คูสัญญาจะตกลงรวมกันในการแบงสัดสวนรายไดและคาใชจายที่เก่ียวของ
ตอไป  

(2) ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้ กองทุนรวมตกลงยินยอมใหเซ็นทรัลพัฒนา และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่
เซ็นทรัลพัฒนาเสนอช่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทน ใช
งานระบบสาธารณูปโภคที่เก่ียวเน่ืองกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ใน
การใหบริการแกผูเชาพื้นที่ที่ไดมีการชําระคาตอบแทนสิทธิการเชาในลักษณะของสัญญา
เชาระยะยาว (คาเซง) ที่มิใชผูเชาพื้นที่ในทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ รวมถึงลูกคา 
คูสัญญา และผูเชาพื้นที่รายอื่นที่เปนผูเชาพื้นที่ในสวนที่ยังอยูภายใตสิทธิครอบครองของ
เซ็นทรัลเชียงใหม เพื่อใชในการประกอบกิจการของตนโดยไมมีคาตอบแทน 

การประกันภัย 
 

คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหดําเนินการเก่ียวกับการประกันภัยและการใชเงินที่ไดรับเปน
คาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เพื่อนํามาใชในการกอสราง และ/หรือซอมแซมอาคาร 
และส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคที่
เก่ียวของตามสัญญาฉบับนี้ ดังตอไปนี้ 
(1) เซ็นทรัลเชียงใหมจะจัดใหมีการดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูเอาประกันภัยรวมและระบุ

ชื่อกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัยที่จัดทําขึ้นสําหรับอาคารและส่ิง
ปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ไดแก ประกันความเส่ียงภัยใน
ท รัพ ย สิ น  (All Risks Insurance) ป ระ กั น ภั ย เค ร่ื อ งจั ก ร  (Machinery Breakdown 
Insurance)ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และประกันภัย
กอการราย (Terrorism Insurance) โดยคูสัญญาตกลงจะรับผิดชอบรวมกันสําหรับเบี้ย
ประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ซึ่งแบงไดตามสัดสวนการครอบครองพื้นที่ใน
อาคารและสิ่งปลูกสรางในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และตามเกณฑอื่น
ที่คูสัญญาไดตกลงกันไว 

(2) ในกรณีที่อาคารที่เชาเกิดความเสียหายบางสวน ใหสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใชได
ตอไปในสวนเฉพาะอาคารท่ีเชาที่ไมเสียหายและยังอยูในสภาพท่ีสามารถใชประโยชนได 
โดยใหถือวาอาคารท่ีเชาดังกลาวยังคงเปนทรัพยสินที่เชากันตามสัญญาฉบับนี้ตอไป 
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อาคารที่เชาเสียหาย
หรือถูกทําลาย 
 

ให “คาสินไหมทดแทนพ้ืนฐาน” หมายถึง คาสินไหมทดแทนจากการประกันภัย ซึ่งไมรวมถึง
คาสินไหมทดแทนซึ่ งได รับจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  (Business Interruption 
Insurance) และ/หรือการประกันภัยอื่นใดท่ีคูสัญญาแตละฝายเปนผูเอาประกันภัยเพิ่มเติมดวย
คาใชจายของคูสัญญาฝายนั้นเองทั้งส้ิน 
(1) ภายใตบังคับของขอ (3) และเวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่

อาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต รวมถึงงานระบบ
สาธารณูปโภคที่เก่ียวของตามสัญญาเชางานระบบ ไดรับความเสียหายทั้งหมดหรืออยางมี
นัยสําคัญไมวาดวยเหตุใด ๆ จนไมอาจใชอาคารและส่ิงปลูกสรางนั้นเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจตอไปได คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงจะสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางขึ้นใหมดวย
คาใชจายรวมกันของคูสัญญาทั้งสองฝาย ตามสัดสวนการครอบครองพ้ืนที่ในอาคารและสิ่ง
ปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ณ เวลาท่ีเกิดความเสียหาย โดย
เซ็นทรัลเชียงใหมจะเปนผูดําเนินการจัดใหมีการกอสรางภายใตแบบแปลน แผนงาน และ
งบประมาณที่คูสัญญาจะไดตกลงรวมกัน และจะตองทําการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 3 
ปนับแตเกิดความเสียหายดังกลาว รวมถึงจะรวมกับกองทุนรวมในการดําเนินการขอความ
ยินยอมจากบุคคลใด ๆ หรือขออนุญาตตอหนวยงานราชการใด ๆ ที่เก่ียวของ (ถามี) เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการใด ๆ ภายใตสัญญาฉบับนี้ โดยคูสัญญาท้ังสองฝายจะตองนํา
เงินที่ไดรับจากคาสินไหมทดแทนพื้นฐานมาใชในการดําเนินการกอสรางดังกลาว และใหถือ
วาสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาตามสัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลตอไปจนกวาจะไดมีการกอสราง
อาคารและส่ิงปลูกสรางดังกลาวขึ้นมาแทนท่ีอาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม แอรพอรต ตามสัญญาฉบับนี้ โดยคูสัญญาจะจัดใหมีการทําสัญญาเชา
ทรัพยสินขึ้นใหม (โดยใหมีวันครบกําหนดอายุสัญญาเชา ขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ 
เชนเดียวกับสัญญาฉบับนี้) ทันทีที่การกอสรางดังกลาวแลวเสร็จ (แตทั้งนี้กองทุนรวมจะไมมี
ภาระหนาที่ในการชําระคาเชาตามสัญญาเชาฉบับใหมอีกแตอยางใด) 

(2) ภายใตบังคับของขอ (3) และเวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น ในกรณีที่
อาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ไดรับความเสียหาย
แตเพียงบางสวน ไมวาดวยเหตุใด ๆ โดยยังคงสามารถใชอาคารและส่ิงปลูกสรางบางสวน
เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอไปได กองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหมมีหนาที่ตอง
ซอมแซมอาคารและสิ่งปลูกสรางนั้นใหคงเดิมตามความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ที่
คูสัญญาแตละฝายครอบครองในขณะที่เกิดความเสียหายดังกลาวดวยคาใชจายของ
คูสัญญาแตละฝายเอง แตไมเกินกวาจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่กองทุนรวม 
และ/หรือเซ็นทรัลเชียงใหมไดรับมาจากบริษัทประกันภัยแลวแตกรณี  

(3) เวนแตคูสัญญาทั้งสองฝายจะตกลงเปนอยางอื่น หรือกองทุนรวมสามารถจัดหาเงินทุนจาก
แหลงอื่นได  ในกรณีที่คากอสรางหรือคาใชจายใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับการ
กอสราง และ/หรือการซอมแซมอาคารและส่ิงปลูกสรางดังกลาวมีจํานวนเกินกวาเงินคา
สินไหมทดแทนพ้ืนฐานที่คูสัญญาแตละฝายไดรับ คูสัญญาแตละฝายจะรับผิดชอบคา
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กอสราง หรือคาใชจายที่เกินดังกลาวตามสัดสวนการครอบครองพ้ืนที่ในขณะน้ัน (สําหรับ
กรณีตามขอ (1)) หรือตามพื้นที่ที่คูสัญญาแตละฝายครอบครองในขณะที่ไดรับความ
เสียหายจริง (สําหรับกรณีตามขอ (2)) แลวแตกรณี โดยเซ็นทรัลเชียงใหมตกลงทดรอง
จายเงินในจํานวนท่ีกองทุนรวมจะตองรับผิดชอบดังกลาวแทนกองทุนรวมไปกอน 
สําหรับกรณีที่อาคารและส่ิงปลูกสรางไดรับความเสียหายแตเพียงบางสวนตามขอ (2) 
กองทุนรวมตกลงจะชําระคืนเงินจํานวนดังกลาวใหแกเซ็นทรัลเชียงใหมภายใน 6 เดือนนับ
แตวันที่เปดใหบริการพื้นที่ในอาคารและส่ิงปลูกสรางที่ซอมแซมแลวเสร็จ พรอมทั้งชดเชย
คาใชจายในการจายเงินทดรองจายดังกลาวในอัตราเทากับตนทุนในการกูยืมเงิน (Cost of 
Borrowing)ของเซ็นทรัลเชียงใหมที่ไดใชเพื่อการจายเงินทดรองจายดังกลาว โดยคํานวณ
จากวันที่ไดมีการทดรองจายเงินดังกลาวจนถึงวันท่ีกองทุนรวมไดชําระเงินใหแกเซ็นทรัล
เชียงใหม ทั้งนี้ เซ็นทรัลเชียงใหมและกองทุนรวมจะรวมกันพิจารณาสรรหาแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อการจายเงินทดรองจายดังกลาว 
สําหรับกรณีที่อาคารและส่ิงปลูกสรางไดรับความเสียหายท้ังหมดหรืออยางมีนัยสําคัญตาม
ขอ (1) กองทุนรวมมีสิทธิเลือกชดใชเงินทดรองจายดังกลาวโดย (ก) การชําระคืนเงินทดรอง
จายภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เปดใหบริการพื้นที่ในอาคารและส่ิงปลูกสรางที่สรางหรือ
ซอมแซมขึ้นใหมเพื่อทดแทนอาคารและส่ิงปลูกสรางตามสัญญาฉบับนี้แลวเสร็จ พรอมทั้ง
ชดเชยคาใชจายในการจายเงินทดรองจายดังกลาวในอัตราเชนเดียวกับที่ระบุในวรรคกอน 
หรือ (ข) การยินยอมลดสัดสวนการครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวม โดยท่ีกองทุนรวมไม
ตองจายเงินชดเชยใด ๆ ใหเซ็นทรัลเชียงใหมอีก โดยในหลักการใหสัดสวนใหมของการ
ครอบครองพื้นที่ของกองทุนรวมและเซ็นทรัลเชียงใหมเปนไปตามจํานวนคากอสรางและ
คาใชจายท้ังหมดตามที่คูสัญญาทั้งสองฝายไดชําระไปหรือตกลงวาจะชําระในการกอสราง
หรือซอมแซมขึ้นใหมดังกลาวขางตน 

 อนึ่ง กอนการใชสิทธิในขอ (ก) หรือ (ข) ดังกลาวขางตน กองทุนรวมสงวนสิทธิที่จะเสนอ
การดําเนินการดังกลาวเพื่อใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมัติ
กอน ทั้งนี้ ภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เปดใหบริการพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่สราง
หรือซอมแซมขึ้นใหมเพื่อทดแทนอาคารและสิ่งปลูกสรางตามสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ หากพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวกองทุนรวมยินยอมลดสัดสวนการครอบครองพ้ืนที่ของ
กองทุนรวมตามขอ (ข) ดังกลาวขางตนไดตามที่เห็นสมควรแกกรณี  

การโอนสิทธิการเชา
และการใหเชา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา 

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 
 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ยกเวนเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังใหเลิกกองทุน

รวมโดยที่กองทุนรวมมิไดฝาฝน และ/หรือปฏิบัติผิดกฎขอบังคับ กฎหมาย และ/หรือ
กฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวของ และ/หรือไมใชความผิดของเซ็นทรัลเชียงใหม และ/หรือไมใช
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ความผิดของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และ/หรือ
บุคคลใด ๆ ที่เซ็นทรัลพัฒนาเสนอชื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทน และ
กองทุนรวมไดแจงใหเซ็นทรัลเชียงใหมทราบถึงการเลิกกองทุนรวมเปนลายลักษณอักษร
แลว โดยที่คูสัญญาท้ังสองฝายมีหนาที่รวมกันและไดใชความพยายามอยางเต็มที่รวมกัน
เพื่อไมใหสัญญาฉบับนี้ระงับโดยผลจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือจากคําส่ังของ
หนวยงานใด ๆ ของรัฐ เทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรือคําส่ังของหนวยงานใด ๆ ของรัฐที่มีผลใช
บังคับอยูในขณะน้ัน เชน การจัดต้ังหรือจัดหาบุคคลใด ๆ มารับโอนสิทธิและหนาที่ที่กองทุน
รวมมีอยูตามสัญญาฉบับนี้แลวก็ตาม 

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ยกเวนเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมจงใจฝาฝนหรือจงใจไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาน้ี 

หรือผิดคํารับรองที่ใหไวในสัญญาน้ีกองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และ
เซ็นทรัลเชียงใหมจะตองชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ ใหแกกองทุนรวมตาม
สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู และเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลเชียงใหม
ไดรับไวในนามกองทุนรวม ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 
รวมถึงคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาได
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรอง
คาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใดอันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เวนแตเหตุผิด
นัดของเซ็นทรัลเชียงใหมดังกลาวเกิดจากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตามหนาที่หรือปฏิบัติ
หนาที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 
เวนแตในกรณีที่กองทุนรวมยังสามารถใชประโยชนในทรัพยสินที่เชาตามสัญญาฉบับนี้ได 
เซ็นทรัลเชียงใหมไมตองชําระคืนคาเชาคงเหลือใหแกกองทุนรวม และกองทุนรวมจะไมใช
สิทธิเรียกรองคาขาดประโยชนจากการที่กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่
เชาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้  

(2) ในกรณีที่เซ็นทรัลเชียงใหมปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญากูยืมเงิน หรือภาระผูกพัน หรือภาระ
หนี้สินอื่นใดกับบุคคลใด ๆ และถูกศาลส่ังพิทักษทรัพย หรือถูกศาลส่ังใหลมละลาย หรืออยู
ในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือศาลมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ กองทุนรวมมีสิทธิที่
จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที และในกรณีที่กองทุนรวมใชสิทธิดังกลาว เซ็นทรัล
เชียงใหมจะตองชําระคืนคาเชาคงเหลือ ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชา
ที่เหลืออยู และเงินหรือผลประโยชนอื่นใดที่เซ็นทรัลเชียงใหมไดรับไวในนามกองทุนรวม 
ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู คาขาดประโยชนจากการท่ี
กองทุนรวมไมสามารถใชประโยชนซึ่งทรัพยสินที่เชาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา
ฉบับนี้ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิของกองทุนรวมในการเรียกรองคาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใด
อันเกิดจากการที่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นนั้น เวนแตเหตุผิดนัดของเซ็นทรัลเชียงใหมดังกลาวเกิด
จากการที่กองทุนรวมไมปฏิบัติตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดตามสัญญาฉบับนี้ 
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(3) ในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญตกอยูภายใตเขตเวนคืน หรือเขตสงวน 
หรือเขตสํารวจเพื่อการเวนคืน กองทุนรวมมีสิทธิพิจารณาวาจะใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง
หรือไม โดยกองทุนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบจากการเวนคืนดังกลาววามีนัยสําคัญ
เพียงใด ซึ่งในกรณีที่กองทุนรวมเห็นควรใหสัญญาฉบับนี้ส้ินสุดลง เซ็นทรัลเชียงใหมจะตอง
ชําระคืนคาเชาทรัพยสินที่เชาคงเหลือ รวมถึงเงินหรือผลประโยชนอื่นใดท่ีเซ็นทรัลเชียงใหม
ไดรับไวแทนกองทุนรวม (ถามี) ใหแกกองทุนรวมตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่
เหลืออยูตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ 

 

2.4.2 สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชางานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

ผูใหเชา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม จํากัด (“เซ็นทรัลเชียงใหม”) 
ผูเชา กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
ทรัพยสินที่เชา งานระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท ลิฟท บันไดเล่ือน ระบบปรับอากาศ และ

ระบบงานวิศวกรรม ระบบบําบัดน้ําเสีย และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งติดต้ังและใชงาน
อยูในอาคารและส่ิงปลูกสรางโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่
เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับงานระบบดังกลาว (แลวแตกรณี) 

ระยะเวลาการเชา มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาที่ดิน (บางสวน) และอาคาร (บางสวน) 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

คาเชา กองทุนรวมไดชําระคาเชาทั้งจํานวนในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา
ที่ดินและอาคาร 

การสงมอบสิทธิ
ครอบครอง 
 

คูสัญญาตกลงใหสิทธิครอบครองในทรัพยสินที่เชาภายใตสัญญาฉบับนี้มีผลเปนการสงมอบการ
ครอบครองในทรัพยสินที่เชาอยางสมบูรณในวันจดทะเบียนสิทธิการเชาตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาเชาที่ดินและอาคาร และไดมีการชําระราคาตามที่กําหนดในสัญญาฉบับนี้แลว 

การสงมอบสิทธิตาม
สัญญาบริการและการ
รับภาระคาใชจาย 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลเชียงใหม  

เหตุผิดนัดหรือเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลเชียงใหม  

ผลของการผิดนัดหรือ
ผลอันเกิดจากเหตุแหง
การเลิกสัญญา 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญาเชาอาคาร (บางสวน) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ยกเวนคูสัญญาซ่ึงเปนเซ็นทรัลเชียงใหม  

 

2.4.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญากอตั้งสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต 

คูสัญญา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)(“เซ็นทรัลพัฒนา”)และกองทุนรวมสิทธิการเชา
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อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) 
การใชช่ือและ/หรือ
เครื่องหมายการคา 
และ/หรือเครื่องหมาย
บริการ 

มีเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญเชนเดียวกับสัญญากอต้ังสิทธิและการกระทําการโครงการเซ็นทรัล
พลาซา ปนเกลา 

การดํารงอัตราสวนการ
ถือหุน 

เซ็นทรัลพัฒนาตกลงจะดํารงอัตราสวนการถือหุนในเซ็นทรัลเชียงใหมไมตํ่ากวารอยละ 75 ของ
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของเซ็นทรัลเชียงใหมไวตลอดระยะเวลาที่สัญญาเก่ียวกับการลงทุน
ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรตยังมีผลใชบังคับ  

 

3. สถานะการดําเนินการ 

 คูสัญญาท่ีเก่ียวของอยูระหวางการเจรจารางสัญญาเพื่อทําการโอนสิทธิและหนาที่ในสัญญาตางๆท่ีกองทุนรวม 
CPNRF เขาทํากับบุคคลอื่น และยังมีผลใชบังคับอยู ณ ขณะน้ีใหแก กองทรัสต CPNREIT โดยคูสัญญาดังกลาวจะ
เขาทําสัญญาโอนสิทธิและหนาที่ภายหลังที่กองทุนรวม CPNRF ไดดําเนินการแปลงสภาพแลวเสร็จ และกองทรัสต 
CPNREIT ไดกอต้ังขึ้นโดยสมบูรณแลว 
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เอกสารแนบ 5 หนา 1  

เอกสารแนบ 5 

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท มูลคาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท รวมทั้งจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท และวิธีการคํานวณมูลคาหนวยทรัสตเพ่ือการแปลงสภาพ 

ขอมูลการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560(1) 

1.1. ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 
(“กองทุนรวม CPNRF”) 

1.2. ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : CPN Retail Growth Leasehold Property Fund 

1.3. ชื่อยอ : CPNRF 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

1.5. มูลคาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม(2) : 32,402,000,000 บาท 

1.6. มูลคาทรัพยสินสุทธิ(2) : 30,104,384,140 บาท 

1.7. มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม(2) : 13.6066 บาท 

1.8. จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม : 2,212,476,700 หนวย 

หมายเหตุ: (1)  ทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ที่จะโอนใหแกกองทรัสต CPNREIT นั้นจะอางอิงจาก
ขอมูลมูลคาทรัพย สินสุทธิ  (NAV) ของกองทุนรวม  CPNRF ที่ ได รับการยืนยันจากผู ดูแล
ผลประโยชนคร้ังลาสุดกอนการโอนใหแกกองทรัสต CPNREIT 

  (2) ขอมูลจากการประเมิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
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เอกสารแนบ 6 
ผลกระทบตอกองทรัสตและผูถือหนวยจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT จะมีผลกระทบดานภาระภาษีตอกองทรัสตและผู
ถือหนวยทรัสตของกองทรัสต CPNREIT ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ภาระภาษีตอกองทรัสต CPNREIT ซึ่งแปลงสภาพมาจากกองทุนรวม CPNRF 

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT จะทําใหกองทรัสต CPNREIT มีภาระทางภาษี 
ดังตอไปนี้ 

ภาระภาษี/ 
ประเภทภาษี 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ไมเสีย เพราะไมใชหนวยภาษีตาม

ประมวลรัษฎากร 
ไมเสีย เพราะไมใชหนวยภาษีตาม

ประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลคาเพิ่ม เสียภาษี(1) เสียภาษี 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เสียภาษี(1) เสียภาษี 
อากรแสตมป เสียภาษี(1) เสียภาษี 

หมายเหตุ: (1) ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ 608) วา
ดวยการกําหนดกิจการท่ีไดรับการยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 609) และวาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 610) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และคําช้ีแจงของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มี
หนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ต้ังแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป 
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2. ภาระภาษีตอผูถือหนวยทรัสต 

2.1 ภาระภาษีจากเงินปนผล/ประโยชนตอบแทน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
อัตราภาษีของสวนแบงของกําไร อัตราภาษีของประโยชนตอบแทน 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิลําเนาในไทย 
:  หากผูรับไมใหผูจายหักภาษีเงินได ณ  ที่จาย 
ตองนํามารวมคํานวณเสียภาษีเงินได  

: หากผูรับยอมใหผูจายหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ  10 ผู รับ ไมต องนํ ามารวม
คํานวณเสียภาษีเงินได 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิลําเนาในไทย 
:  ผูจายมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 และผูรับมีสิทธิเลือกจะไมนํามารวม
คํานวณเสียภาษีเงินได 

 มีภูมิลําเนาในตางประเทศ 
: ผูจายไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย แต
ผูรับตองนํามารวมคํานวณเสียภาษีเงินได 

 

 มีภูมิลําเนาในตางประเทศ 
: ผูจายมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 หรือตามอัตราที่ระบุในอนุสัญญา
ภาษีซอน และผูรับมีสิทธิเลือกจะไมนํามารวม
คํานวณเสียภาษีเงินได 

นิติบุคคล 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
: ได รับยกเวนภาษี เงินไดทั้ งจํานวน  (หากถือ
หนวยลงทุน 3 เดือนกอนและหลังวันที่มีเงินได) 
โดยผูจายไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ  ที่
จาย  

นิติบุคคล 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย) 
: ผูจายมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 และผูรับตองนําไปรวมคํานวณกําไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได 

 ไทย (บริษัทจํากัด) 
: ไดรับยกเวนภาษีเงินไดจํานวนก่ึงหนึ่ง (หากถือ
หนวยลงทุน 3 เดือนกอนและหลังวันที่มีเงินได) 
โดยผูจายไมมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ  ที่
จาย  

 ไทย (บริษัทจํากัด) 
: ผูจายมีหนาที่หักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 และผูรับตองนําไปรวมคํานวณกําไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได 

 ตางประเทศที่มิไดประกอบกิจการในไทย 
: ผูจายไมมีหนาที่หักภาษีนําสง 

 ตางประเทศที่มิไดประกอบกิจการในไทย 
: ผูจายมีหนาที่หักภาษีนําสงในอัตรารอยละ 10 
หรือตามที่ระบุในอนุสัญญาภาษีซอน 
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2.2 ภาระภาษีจากสวนเกินมูลคาหนวยลงทุน/หนวยทรัสต (Capital Gain) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
อัตราภาษีจากสวนเกินมูลคาหนวยลงทุน อัตราภาษีจากสวนเกินมูลคาหนวยทรัสต 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิลําเนาในไทย 
: ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
หากขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิลําเนาในไทย 
: ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 
หากขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 มีภูมิลําเนาในตางประเทศ 
: ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
หากขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 มีภูมิลําเนาในตางประเทศ 
: ไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 
หากขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นิติบุคคล นิติบุคคล

 ไทย  
: ตองนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได 

 ไทย  
: ตองนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได 

 ตางประเทศ  
(ประกอบกิจการในไทย) 
: ตองนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได 

 ตางประเทศ 
(ประกอบกิจการในไทย) 
: ตองนําไปรวมคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได 

 ตางประเทศ  
(มิไดประกอบกิจการในไทย) 
: ผูจายไมมีหนาที่หักภาษีนําสง 
 

 ตางประเทศ  
(มิไดประกอบกิจการในไทย) 
: ผูจายมีหนาที่ตองหักภาษีนําสงในอัตรารอยละ 15 
หรือตามอัตราท่ีระบุในอนุสัญญาภาษีซอน 

 

3. สิทธิประโยชนทางภาษีที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพ่ือการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 การโอนหรือกอทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพยสินระหวางผูกอต้ังทรัสตกับทรัสตี หรือระหวางทรัสตีกับ 
ทรัสตีในกรณี ที่ มีการเป ล่ียนแปลงทรัสตีตามสัญญากอ ต้ังทรัสต  ให ได รับยกเวนภาษี เงินได 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 533) พ.ศ. 2555 มาตรา 7 

 ผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไปเปนใบทรัสต อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ สําหรับเงินไดที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนใบทรัสตต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 4 



เอกสารแนบ 6 

เอกสารแนบ 6 หนา 4 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป 
เนื่องมาจากการโอนหรือกอทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ในทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 635) พ.ศ. 2560 มาตรา 5 

 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยประเภทมีทุนทรัพยอัน
เนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตาม
กฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน เฉพาะการจดทะเบียนที่ดําเนินการภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 จะถูกคิดในอัตรารอยละ 0.01 แตอยางสูงไมเกิน 100,000 บาทท้ังนี้ ตามกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยสําหรับการแปลงสภาพ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไปเปนกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2559 

4. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อ ผูถือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยทรัสต และ
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม CPNRF หรือกองทรัสต CPNREIT 

โปรดพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 
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เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 1 

เอกสารแนบ 7 
สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสําคัญและความแตกตางระหวางกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรทและทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรทและลักษณะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแปลงสภาพแลว 
 

ขอมูลของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต CPNREIT”) เปนเพียงขอมูลเบื้องตนเพื่อการเปรียบเทียบสาระสําคัญและความ
แตกตางของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CPNRF”) และกองทรัสต CPNREIT เทานั้น ทั้งนี้รายละเอียดของกองทรัสต CPNREIT จะเปนไป
ตามที่กําหนดไวในแบบแสดงรายการขอมูลรางหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพยเพื่อการแปลงสภาพและสัญญากอตั้งทรัสตของกองทรัสต CPNREIT 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
1. จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
2. โครงสรางทางกฎหมาย กองทุนรวม กองทรัสต 
3. สถานะของกอง นิติบุคคล กองทรัพยสิน 
4. ขนาดขั้นต่ําของมูลคาทรัพยสินหลัก 

 
ไมนอยกวา 500 ลานบาท ไมนอยกวา 500 ลานบาท 

(อสังหาริมทรัพยที่ไดมาตองมีมูลคารวมกันไมนอยกวา 500 ลาน
บาท) 

5. จํานวนผูถือหนวย ตอนจัดตั้ง: ไมนอยกวา 250 ราย 
หลังจัดตั้ง: ไมนอยกวา 35 ราย 

ตอนจัดตั้ง: ไมนอยกวา 250 ราย 
หลังจัดตั้ง: ไมนอยกวา 35 ราย 

6. การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

หนวยลงทุนตองจดทะเบียน หนวยทรัสตตองจดทะเบียน 

7. ผูจัดตั้งกอง บริษัทจัดการ ผูกอตั้งทรัสต ซึ่งจะเขาเปนผูจัดการกองทรัสต เมื่อกองทรัสต 
CPNREIT ไดกอตั้งขึ้นแลว 

8. ผูรับผิดชอบบริหารจัดการ บริษัทจัดการ ผูจัดการกองทรัสต โดยไดรับมอบหมายจากทรัสตี 
9. ผูมีชื่อเปนเจาของทรัพยสิน กองทุนรวม CPNRF ทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT 



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 2 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
10. ผูมีชื่อเปนคูสัญญาในการลงทุนกับเจาของ

อสังหาริมทรัพย หรือ ผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวม CPNRF ทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT 
ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตอาจเขาทําสัญญาเกี่ยวกับการจัดการ
ตามที่ไดรับมอบหมายได 

11. ผูเก็บรักษาทรัพยสิน ผูดูแลผลประโยชน ทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT 
12. นายทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)จํากัด 
13. ประเภททรัพยสินที่ลงทุนได Positive List ตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ไมกําหนด แตตองไมเปนอสังหาริมทรัพยที่จะนําไปประกอบ

ธุรกิจที่ขัดศีลธรรมหรือไมชอบดวยกฎหมาย 
14. การลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ทําไมได ทําได 
15. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําได /กอสรางแลวเสร็จไมนอยกวารอยละ  80 ของมูลคา

โครงการ 
ทําได /โดยมูลคาของเงินลงทุนที่จะทําใหไดมาและพัฒนา
อสังหาริมทรัพยใหแลวเสร็จเพื่อนําไปจัดหาประโยชนตองไมเกิน
รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต (ภายหลังการ
เสนอขายหนวยทรัสต) 

16. การลมละลายเนื่องจากการจัดการกองทุน ลมละลายไดเพราะเปนนิติบุคคล ลมละลายไมได 
17. เกณฑการเสนอขาย อยางนอยรอยละ 25 ตองเสนอขายใหกับผูลงทุนทั่วไป และ

จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทุกรายตามจํานวนหนวยจอง
ซื้อขั้นต่ํา โดยจะวนไปเรื่อย ๆ จนครบจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนาย (Small Lot First) 

ไมกําหนด โดยกระจายใหกับผูถือหนวยทรัสตรายยอย ตาม
เกณฑการรับหนวยทรัสตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยทรัสต
ทั้งหมดและแตละชนิด (Tranche)(ถามี)) 

18. ขอจํากัดการถือหนวยของบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกัน 

หามเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด หามเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดและแตละชนิด (Tranche)(ถามี) 

19. แนวทางการกํากับดูแล คลายกองทุนรวม คลายบริษัทจดทะเบียน 
20. การจัดประชุมผูถือหนวยประจําป ไมกําหนด จัดทุกป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี 



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 3 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
21. เกณฑการไดมาจําหนายไป ซึ่งสินทรัพย  / 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ตั้งแต 100 ลานบาท หรือตั้งแตรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวาตองไดรับมติจากผูถือ
หนวย  โดยนับรายการกับบุคคลที่ เกี่ยวของตามประกาศที่
เกี่ยวของ  

ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป หรือเกินรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทรัสตแลวแตมูลคาใดจะสูงกวาตองไดรับมติจากผู
ถือหนวย โดยนับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่
เกี่ยวของ  

22. การกระจายหนวยรายยอย (Free Float) ไมกําหนด มีผูถือหนวยทรัสตรายยอยถือหนวยทรัสตรวมกันไมนอยกวารอย
ละ15 ขอ ง จํ าน วนหน วยท รัสต ทั้ งห มดและแต ล ะชนิ ด 
(Tranche)(ถามี) 

23. ภาษี - กองทุนรวมไม เสียภาษี เงิน ไดนิ ติบุ คคล  แตต องเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป ทั้งนี้ 
ตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เปนตนไปตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 608 
ฉบับที่ 609 และฉบับที่ 610 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
และคําชี้แจงของกรมสรรพากร ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 

- ผูถือหนวยลงทุนมีภาระภาษีจากสวนแบงกําไรแตกตางกัน
ตามประเภทและคุณสมบั ติของผู ถือหนวย(โปรดอาน
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3 ผลกระทบตอ
กองทรัสตและผูถือหนวยจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย) 

- กองท รัสต ไม เสี ยภ าษี เงิน ได นิ ติ บุ ค คลแต ต อ ง เสี ย
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป 

- ผูถือหนวยทรัสตทุกประเภทเสียภาษีเงินไดจากประโยชน
ตอบแทน 

24. ประเภทโครงการ กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับ
ซื้อคืนหนวยทรัสต 

25. ลักษณะโครงการ ระบุเฉพาะเจาะจง ระบุเฉพาะเจาะจง 
26. ประเภทการลงทุน ลงทุนโดยการถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเชา และ/หรือสิทธิ ลงทุนโดยการถือกรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิการเชา และ/หรือสิทธิ



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 4 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
การเชาชวงอสังหาริมทรัพย การเชาชวงอสังหาริมทรัพย 

27. อายุโครงการ ไม กําหนดอายุโครงการ อยางไรก็ดี  เนื่องจากกองทุนรวม 
CPNRF ไดลงทุนในสิทธิการเชาซึ่งมีกําหนดระยะเวลา จึงมี
โอกาสที่กองทุนรวม CPNRF จะมีอายุเทากับสิทธิการเชาที่คง
เหลืออยู ในกรณีที่ไมมีเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหสัญญาเชาถูก
ยกเลิกหรือเพิกถอนกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา ทั้งนี้ สิทธิ
การเชาที่มีกําหนดระยะเวลาสูงสุดของกองทุนรวม CPNRF ใน
ปจจุบันจะครบกําหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2638 

ไม กําหนดอายุ โครงการ  อยางไรก็ ดี  เนื่ องจากกองทรัสต 
CPNREIT จะลงทุนในสิทธิการเชาซึ่งมีกําหนดระยะเวลา จึงมี
โอกาสที่กองทรัสต CPNREIT จะมีอายุเทากับสิทธิการเชาที่คง
เหลืออยู ในกรณีที่ไมมีเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหสัญญาเชาถูก
ยกเลิกหรือเพิกถอนกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชา ทั้งนี้ สิทธิ
การเชาที่มีกําหนดระยะเวลาสูงสุดที่กองทรัสต CPNREIT จะรับ
โอนจากกองทุนรวม CPNRF และที่เปนทรัพยสินที่กองทรัสต 
CPNREIT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1จะครบกําหนดในวันที่ 15 
สิงหาคม 2638 

28. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลทั้งในและตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวม CPNRF จะนําเงินที่
ไดจากการระดมทุนไปซื้อ เชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพย 
โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชา และ/
หรือสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือ
จําหนายอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF ไดลงทุน
ห รือมี ไว  ตลอดจนทําการป รับป รุง  เป ลี่ยนแปลง  รวมถึง
ดําเนินการกอสรางและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยรับโอน
ใบอนุญาตกอสราง และ/หรือดําเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ และ/
หรือดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อประโยชนของ
อสังหาริมทรัพย และเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแก

กองทรัสต CPNREIT มีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในทรัพยสินหลัก 
โดยการซื้อ และ/หรือ เชา และ/หรือ เชาชวง และ/หรือ รับโอน
สิทธิการเชา และ/หรือ สิทธิการเชาชวงทรัพยสินหลัก โดยจะนํา
ทรัพยสินหลักไปจัดหาประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและ
คาบริการ หรือรายไดอื่นใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการ
ปรับปรุง เป ลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพ  พัฒนา  และ /หรือ 
จําหนายทรัพยสินตาง ๆ เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทน
แกกองทรัสต CPNREIT เพื่อประโยชนของผูถือหนวยทรัสตอยาง
ตอเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสต CPNREIT มีจุดมุงหมายที่
จะลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องของ
ฐานรายได ของกองท รัสต  CPNREIT รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสินอื่น และ/หรือ หลักทรัพยอื่น และ/หรือ การหาดอกผล
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
กองทุนรวม  CPNRF และผู ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น 
และ/หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

อื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 
 
นอกจากนี้ กองทรัสต CPNREIT ยังไดกําหนดวัตถุประสงคที่
สําคัญไวดังตอไปนี้ 

(1) เพื่ อ รอ ง รับ ก า รแ ป ล งสภ าพ จ าก ก อ ง ทุ น รวม
อ สั งห า ริม ท รัพ ย เป น ท รัส ต เพื่ อ ก า รล งทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย 

(2) เพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
(3) เพื่อลงทุนในทรัพยสินหลักในอนาคต ภายหลังการ

ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
29. นโยบายการลงทุน ก อ งทุ น รวม  CPNRFมุ ง เน น ก า รล งทุ น ใน สิ ท ธิ ก า ร เช า

อสังหาริมทรัพยที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะทรัพยสินประเภท
ศูนยการคา และ/หรือ อสังหาริมทรัพยประเภทคาปลีก และ
มุงเนนการจัดหาประโยชนในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ 
โดยกองทุนรวม CPNRF มุงหวังที่จะสรางผลตอบแทนใหแกผูถือ
หนวยอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทุนรวม CPNRF มี
จุดมุงหมายที่จะลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอยาง
ตอเนื่องของฐานรายไดและเปนการกระจายความเสี่ยงผานการ
ลงทุนในทรัพยสินหลายโครงการในทําเลที่แตกตางกัน 
 

กองทรัสต CPNREIT จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยที่ มี คุณภาพสูง  โดยมุ งเนนการลงทุน
อสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา และ/หรือ อสังหาริมทรัพย
ประเภทคาปลีกซึ่งอาจมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทอื่น 
ๆ ที่มีความเกี่ยวของหรือสงเสริมประโยชนกับอสังหาริมทรัพย
ประเภทศูนยการคาอาทิ  ทรัพยสินเพื่อการพาณิชย อาคาร
สํานักงาน โรงแรมและเซอรวิสอะพารตเมนต เปนตนเพื่อเปน
ทรัพยสินหลักของกองทรัสต CPNREIT โดยการซื้อ และ/หรือ เชา 
และ/หรือ เชาชวง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเชา และ/หรือ สิทธิ
การเชาชวงทรัพยสินหลัก และโดยมุงเนนการจัดหาผลประโยชน
ในรูปของรายไดคาเชาและคาบริการ หรือรายไดอื่นใดในทํานอง
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เอกสารแนบ 7 หนา 6 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
เดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา พัฒนา
ศักยภาพ และ/หรือ จําหนายทรัพยสินตาง ๆ เพื่อมุงกอใหเกิด
รายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสต CPNREIT เพื่อประโยชน
ของผูถือหนวยทรัสตอยางตอเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสต 
CPNREIT มีจุดมุงหมายที่จะลงทุนในทรัพยสินเพิ่มเติมเพื่อการ
เติบโตอยางตอเนื่องของฐานรายไดของกองทรัสต CPNREIT 
และเปนการกระจายความเสี่ยงผานการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หลายแหงในทําเลที่แตกตางกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น 
และ/หรือ หลักทรัพยอื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด 
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กําหนด 

30. การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน กองทุนรวม  CPNRF มีนโยบายในการจัดหาประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาและอาคารสํานักงานที่ลงทุน
โดยการนําพื้นที่ของทรัพยสินออกใหเชาแกผูเชา รวมถึงการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ โดยกองทุนรวม CPNRF ได
แตงตั้งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN ใหทํา
หน าที่ ผูบ ริหารอสังหาริมท รัพย  โดย  CPN จะจัดการและ
บริหารงานที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพย ไดแก การนําทรัพยสิน
ไปจัดหาประโยชนในรูปของการใหเชาพื้นที่และการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ การจัดหาผูเชาพื้นที่ภายในโครงการ 
การติดตอ ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแกผูเชาพื้นที่ 
การจัดเก็บคาเชาและคาบริการเพื่อนําสงกองทุนรวม CPNRF

ก อ งท รัส ต  CPNREIT มี น โย บ าย จั ด ห าป ระ โย ช น จ า ก
อสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาและอาคารสํานักงานที่ลงทุน
โดยการนําพื้นที่ของทรัพยสินออกใหเชาแกผูเชา รวมถึงการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับการใหเชาพื้นที่ โดยกองทรัสต CPNREIT
จะแตงตั้งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN ให
ทําหนาที่ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดย CPN จะจัดการและ
บริหารงานที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยใหเปนไปตามนโยบาย
และกลยุทธการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของกองทรัสต 
CPNREIT ที่ กําหนดขึ้นโดยผูจัดการกองทรัสต ไดแก การนํา
ทรัพยสินไปจัดหาประโยชนในรูปของการใหเชาพื้นที่และการ
ใหบริการที่เกี่ยวของกับการใหเชาพื้นที่ การจัดหาผูเชาพื้นที่
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
ตลอดจนการบํารุงรักษาและซอมแซมอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม CPNRF ใหอยูในสภาพที่ดีและพรอมจัดหาประโยชน 
 
จากรูปแบบการจัดหาประโยชนดังที่กลาวไปแลว รายไดหลักที่
กองทุนรวม CPNRF ไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ประเภทศูนยการคาและอาคารสํานักงานจะเปนรายไดคาเชา
และคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาพื้นที่ โดยกองทุนรวม 
CPNRFจะคิดคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาพื้นที่ 
ตามขนาด ที่ตั้งของพื้นที่เชา รูปแบบการเชา ระยะเวลาที่เชาและ
ประเภทธุรกิจของผูเชา นอกจากนี้ กองทุนรวม CPNRF จะยังมี
รายไดอื่น   ๆ เกี่ยวเนื่องกับรายไดคาเชาและคาบริการ เชน 
คาบริการที่จอดรถ คาปายโฆษณา เปนตน  

ภายในโครงการ การติดตอ ประสานงานและอํานวยความสะดวก
ใหแกผู เชาพื้นที่  การจัดเก็บคาเชาและคาบริการเพื่อนําสง
กองทรัสต CPNREIT ตลอดจนการบํารุงรักษาและซอมแซม
อสังหาริมทรัพยของกองทรัสต CPNREIT ใหอยูในสภาพที่ดีและ
พรอมจัดหาประโยชน 
 
จากรูปแบบการจัดหาประโยชนดังที่กลาวไปแลว รายไดหลักที่
กองทรัสต CPNREIT จะไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ประเภทศูนยการคาและอาคารสํานักงานจะเปนรายไดคาเชา
และคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาพื้นที่ โดยกองทรัสต 
CPNREIT จะคิดคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชา
พื้นที่ ตามขนาด ที่ตั้งของพื้นที่เชา รูปแบบการเชา ระยะเวลาที่
เชาและประเภทธุรกิจของผูเชา นอกจากนี้ กองทรัสต CPNREIT
จะยังมีรายไดอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่องกับรายไดคาเชาและคาบริการ 
เชน คาบริการที่จอดรถ คาปายโฆษณา เปนตน 
 
สําหรับทรัพยสินหลักสวนที่เปนโรงแรมฮิลตัน พัทยา ภายหลัง
จากที่กองทรัสต CPNREIT ไดเขาลงทุนในทรัพยสินสวนนี้แลว
กองทรัสต CPNREIT จะใหเชาชวงทรัพยสินดังกลาว (โดยมี
ลักษณะเปนการเชาเหมา) แกผูเชาชวงทรัพยสินซึ่งเปนบริษัท
ยอยของ CPN ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต โดยผู เชาชวง
ทรัพยสินจะยังคงแตงตั้งบริษัทในกลุม Hilton ซึ่งเปนเครือขาย
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
การบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติใหทําหนาที่เปนผูบริหาร
โรงแรมฮิลตัน พัทยาตอไปตามเดิม โดยกองทรัสต CPNREIT จะ
ไดรับประโยชนในรูปของคาเชาคงที่และคาเชาผันแปรจากผูเชา
ชวงทรัพยสิน 

31. นโยบายการกูยืมเงิน กองทุนรวม  CPNRF อาจกู ยืมเงินได  ทั้ งนี้  ไมวาจะมีการให
หลักประกันไวดวยหรือไมก็ตามและตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
(1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

(ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม CPNRF 
หรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม CPNRF มีสิทธิการ
เชาใหอยูในสภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหา
ผลประโยชน 

(ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลว
ซึ่งเปนของกองทุนรวม CPNRF หรือที่กองทุนรวม 
CPNRF มีสิทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจัดหา
ประโยชนของกองทุนรวม CPNRF 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนสําคัญ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ เปนการกูยืมเงินเพื่อปรับปรุง
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม CPNRF มีสิทธิการเชาตาม 
(1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่
มีอยูแลวที่กองทุนรวม CPNRF มีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) 
บริษัทจัดการกองทุนตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยู

กองทรัสต CPNREIT อาจกูยืมเงินหรือกอภาระผูกพันได ซึ่งตอง
เปนการกู ยืมเงินหรือกอภาระผูกพันเพื่อการบริหารจัดการ
กองทรัสต CPNREIT และทรัพยสินของกองทรัสต CPNREIT ซึ่ง
รวมถึงเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ล งทุ น ใน อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เช า
อสังหาริมทรัพย 

(2) ล งทุ น ใน อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เช า
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(3) ลงทุนในทรัพย สินอื่นใด  ตามที่ สํานักงาน  ก .ล .ต . 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนจะประกาศกําหนดใหเปนทรัพยสินหลัก 

(4) บริหารจัดการทรัพยสินของกองทรัสต CPNREIT 
(5) ปรับปรุงหรือซอมแซมอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต 

CPNREIT หรืออสังหาริมทรัพยที่กองทรัสต CPNREIT 
มีสิทธิการเชาหรือสิทธิครอบครอง ใหอยูในสภาพดีและ
มีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  รวมถึงการ
ปรับปรุงภาพลักษณของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

(6) ปรับปรุง ซอมแซม หรือหามาทดแทนซึ่งสังหาริมทรัพย
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ตามสัญญาเชาและ 

(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที่ตอมาภายหลังจํานวนเงิน
ที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิได
เกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนจะคง
อัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติม
อีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะลดลงจนนอยกวา
รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CPNRF 

หรืออุปกรณ ที่ เกี่ยวของกับอสังหาริมท รัพยของ
กองทรัสต CPNREIT หรืออสังหาริมทรัพยที่กองทรัสต 
CPNREIT มีสิทธิการเชาหรือสิทธิครอบครอง ใหอยูใน
สภาพดีและมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

(7) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลว
ซึ่ ง เปนของกองทรัสต  CPNREIT หรือที่ กองทรัสต 
CPNREIT มี สิทธิการเชาหรือสิทธิครอบครอง เพื่ อ
ประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทรัสต 
CPNREIT 

(8) เปนเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต CPNREIT 
(9) ชําระหนี้ เงิน กู ยืมหรือภาระผูกพันของกองทรัสต 

CPNREIT 
(10) ปรับโครงสรางเงินกูยืมเพื่อนําไปชําระหนี้เงินกูยืมหรือ

ภาระผูกพันฉบับเดิม (Refinance) 
(11) ปรับโครงสรางเงินทุนของกองทรัสต CPNREIT 
(12) ปองกันความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

และ/หรือ ปองกันความเสี่ยงทางดานอัตราดอกเบี้ยอัน
เนื่องมาจากการกูยืมเงินหรือออกตราสารหนี้ 

(13) เหตุจําเปนอื่นใดที่ ผูจัดการกองทรัสต เห็นสมควร
สําหรับการบริหารจัดการกองทรัสต CPNREIT 

 
ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตจะกูยืมเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน
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ของกองทรัสต CPNREIT และผูถือหนวยทรัสตเปนสําคัญ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสต CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยห รือสังหาริมทรัพย  การกู ยืม เงิน เพื่ อ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดในขอ (5)(6) หรือ (7) ผูจัดการ
กองทรัสตตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่ เหลืออยูตาม
สัญญาเชาดวย 

ในกรณีที่กองทรัสต CPNREIT มีการกูยืมเงิน ใหมูลคาการกูยืม
ไมเกินอัตราสวนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เวนแตการเกิน
อัตราสวนดังกลาวไมไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม 

(1) รอยละ  35 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 
CPNREIT 

(2) รอยละ  60 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทรัสต 
CPNREIT ในกรณี ที่ กองทรัสต  CPNREIT มีอัน ดับ
ความน า เชื่อ ถืออยู ในอัน ดับที่ สามารถลงทุน ได 
(Investment Grade) ซึ่งเปนอันดับความนาเชื่อถือครั้ง
ลาสุดที่ไดรับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไมเกิน 1 ปกอนวันกูยืมเงิน 

ทั้งนี้ การกูยืมเงินของกองทรัสต CPNREIT ใหหมายความรวมถึง
การออกตราสารหรือเขาทําสัญญาไมวาในรูปแบบใดที่มีความมุง
หมายหรือเนื้อหาสาระที่แทจริงเขาลักษณะเปนการกูยืมเงิน 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
32. นโยบายการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

CPNRF และประโยชนตอบแทนของกองทรัสต 
CPNREIT 

กองทุนรวม CPNRF มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง อยางไรก็ดีบริษัทจัดการอาจมีการ
พิจารณาจายเงินปนผลพิเศษเกินกวาการจายเงินปนผลปละ 4 
ครั้งดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่บริษัทจัดการมี
ความเห็นวามีความจําเปนและสมควร 
(1) ในกรณีที่กองทุนรวม CPNRF มีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลา

บัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวของรอบ
ปบัญชี  
กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว หมายถึงกําไรสุทธิที่หักกําไรที่ยังไม
เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินคาหรือการ
สอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งการปรับปรุงดวยรายการอื่นตาม
แนวทางที่ สํานักงาน  ก .ล .ต . กําหนดเพื่ อ ให มีความ
สอดคลองกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม CPNRF 

(2) ในกรณี ที่ กอ งทุ น รวม  CPNRF มี กํ า ไรสะสม ใน รอบ
ระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 
 

อยางไรก็ดี การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและ/หรือกําไรสะสม
ดังกลาวขางตน จะทําไดก็ตอเมื่อการจายเงินปนผลดังกลาวไม
ทําใหกองทุนรวม CPNRF เกิดผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบ

(1) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือ
หนวยทรัสตไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ปรับปรุง
แลวของรอบปบัญชี โดยจะจายไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง 
และจะจายภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีหรือรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจายประโยชนตอบแทนนั้น แลวแต
กรณี 
 
กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแลวตามวรรคหนึ่ง ใหหมายถึงกําไรที่
ปรับปรุงดวยรายการดังตอไปนี้ 
(ก) การหักกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น (Unrealized Gain) จาก

การประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา
ทรัพย สินของกองทรัสต  CPNREIT รวมทั้ งการ
ปรับปรุงดวยรายการอื่นตามแนวทางของสํานักงาน 
ก.ล.ต . เพื่อใหสอดคลองกับสถานะเงินสดของ
กองทรัสต CPNREIT 

(ข) การหักดวยรายการเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้เงิน
กู ยื ม ห รือภ าระ ผูกพั น จากการกู ยื ม เงิน ขอ ง
กองทรัสตCPNREIT ตามวงเงินที่ไดระบุไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนหรือแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป แลวแตกรณี 

(2) ในกรณี ที่ กองท รัสต  CPNREIT มี กํ า ไรสะสมในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด ผูจัดการกองทรัสตอาจจายประโยชน
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ระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 
 
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นงวดปบัญชีหรืองวดการ
ดําเนินการอื่นใดที่จะจายเงินปนผล 
 
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือ
หนวยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการปดสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน CPNRF เพื่อจายเงินปนผล เวนแต
กรณีที่มีเหตุจําเปนใหไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลา
ดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต.ทราบ
เปนลายลักษณอักษร  
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอ
หนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและให
สะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมี
การจายในงวดถัดไป 
 
สําหรับหลักเกณฑ ในการจายเงินปนผล  บริษัทจัดการจะ

ตอบแทนใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็
ได 

(3) ในกรณีที่ผูจัดการกองทรัสตไมสามารถจายประโยชนตอบ
แทนไดในระยะเวลาดังกลาวผูจัดการกองทรัสตจะแจงใหผู
ถือหนวยทรัสตทราบผานระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพยและจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเปนลาย
ลักษณอักษร 

(4) ในกรณีที่กองทรัสต CPNREIT ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 
ผูจัดการกองทรัสตจะไมจายประโยชนตอบแทนแกผูถือ
หนวยทรัสต 

(5) ในการพิจารณาจายประโยชนตอบแทน ถาประโยชนตอบ
แทนที่จะประกาศจายตอหนวยทรัสตระหวางปบัญชีหรือ
รอบปบัญ ชีใดมี มูลค า ต่ํากวาห รือเท ากับ  0.10 บาท 
ผูจัดการกองทรัสตสงวนสิทธิที่จะไมจายประโยชนตอบแทน
ในครั้งนั้นและใหยกไปจายประโยชนตอบแทนพรอมกันใน
งวดถัดไปตามวิธีการจายประโยชนตอบแทนที่กําหนดไว 

(6) สําหรับหลักเกณฑในการจายประโยชนตอบแทนผูจัดการ
กองทรัสตจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณี
ที่คณะกรรมการ ก .ล .ต . สํานักงาน  ก .ล .ต . และ /หรือ 
หน วยงาน อื่น ใดที่ มี อํ านาจตามกฎหมาย  ได แก ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ 
และ/หรือ  ผอนผันเปนอยางอื่น  ผูจัดการกองทรัสตจะ
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ดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 
สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนแลวและไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 

ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  
(7) ผูจัดการกองทรัสตจะจายประโยชนตอบแทนใหแกผูถือ

หนวยทรัสตตามสัดสวนการถือหนวยของผูถือหนวยทรัสต
แตละราย ทั้งนี้ ผูจัดการกองทรัสตขอสงวนสิทธิในการจาย
ประโยชนตอบแทนใหแกผูถือหนวยทรัสตที่ถือหนวยทรัสต
เกินกวาอัตราหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
ประกาศที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในสวนที่เกินหรือไมเปนไป
ตามหลักเกณฑดังกลาว และใหประโยชนตอบแทนในสวน
ที่ไมอาจจายใหแกผูถือหนวยทรัสตดังกลาวตกเปนของผูถือ
หนวยทรัสตรายอื่นตามสัดสวนการถือหนวยทรัสต 

 
33. คาธรรมเนียมและคาใชจาย 
33.1 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อ ผูถือหนวยลงทุนหรอืผูถือหนวยทรัสต 
(1) คาธรรมเนียมการออกและเสนอขายหนวยลงทุนหรือหนวยทรัสต 

การออกและ เสนอขายหน วยลงทุนห รือ
หนวยทรัสตครั้งแรก หรือในการออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
หรือกองทรัสตในคราวตอ ๆ ไป 

ไมมี ไมมี 

การขายหนวยลงทุนหรือหนวยทรัสตในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามอัตราคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด 

ตามอัตราคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนด 

(2) คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือ
หนวยทรัสต 

ไมมี ไมมี 
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(3) คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือ

หนวยทรัสต 
ไมมี ไมมี 

(4) คาธรรมเนียมการโอนเงิน เรียกเก็บตามที่ไดเกิดขึ้นจริงโดยตัดจายจากจํานวนเงินที่โอนเขา
บัญชีนั้นๆ 

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยตาง ๆ กําหนด 

(5) ค า ธ รรม เนี ยม การโอนหน วยลงทุ น ห รือ
หนวยทรัสต 

ไมเกินอัตรารอยละ 0.5 ของมูลคาหนวยลงทุนที่โอน (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานอง

เดียวกัน) 

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(6) คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุนหรือหนวยทรัสต 

ไมเกิน 100 บาท ตอรายการ 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน) 

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(7) คาใชจายอื่น  ๆที่ ผู ถือหนวยลงทุนหรือผู ถือ
หน วยท รัสตขอใหบ ริษั ท จัดการ  ผู จัดการ
กองทรัสต หรือนายทะเบียนดําเนินการใหเปน
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนกําหนด ตามอัตราที่ผูใหบริการกําหนด 

(8) คาธรรมเนียมในการจดแจงจํานําหนวยลงทุน
หรือหนวยทรัสตกับนายทะเบียน 

ตามอัตราที่บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนกําหนด ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

33.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม CPNRF หรือกองทรัสต CPNREIT 
(1) คาธรรมเนียมการจัดการรายปของบริษัท

จัดการ/คาธรรมเนียมของผูจัดการกองทรัสต 
ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน) 

ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวมแตทั้งนี้จะไม
นอยกวา 15 ลานบาทตอปสําหรับป 2561 โดยมีอัตราการเพิ่ม
รอยละ 3 ตอป(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
อื่นใดในทํานองเดียวกัน) 

(2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนหรือทรัสตีราย ไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินรวมแตทั้งนี้จะไมนอย
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ป (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน) ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง เชน 
คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนรวม เปนตน 

กวา 20 ลานบาทตอปทั้งนี้  ไมรวมคาธรรมเนียมการจัดการ
กองทรัสต CPNREIT หรือคาธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่กองทรัสต 
CPNREIT สามารถเขาลงทุนและไดพิจารณาเขาลงทุน เนื่องจาก
การรับหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต CPNREIT หรือผูออกตราสาร
ดังกลาวโดยทรัสตี 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานอง

เดียวกัน) 
(3) คาธรรมเนียมนายทะเบียนรายป ไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน) 

ตามที่นายทะเบียนหนวยทรัสตกําหนด 

(4) คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายหนวยลงทุน
หรือหนวยทรัสต: สําหรับการออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนห รือหนวยทรัสตค รั้งแรกและ
สําหรับการเสนอขายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มเงินทุน
ของกองทุนรวมหรือกองทรัสตในคราวตอๆไป 

คราวละไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาที่รับประกันการจัด
จําหนาย 

คราวละไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาที่รับประกันการจัด
จําหนาย 

(5) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และ
สงเสริมการขาย 

ไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิณ วันสิ้นปบัญชี
กอนหนา ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนจะ

กําหนดใหไมเกิน 10,000,000 บาท  

ตามที่จายจริงแตไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ ณ วันสิ้นปบัญชีกอนหนา 

(6) ค าธรรม เนี ยมการจัด ตั้ งกองทุ น รวมห รือ
กองทรัสต 

50,000 บาท 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน) 

ตามอัตราที่ขอกําหนดที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

(7) คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูสอบบัญชี ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว ตามที่จายจริง 
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(8) คาธรรมเนียมผูใหบริการอื่น ๆ รวมทั้งที่ปรึกษา

อื่น ๆ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาทนายความ 
ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว ตามที่จายจริง 

(9) คาใชจายเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ของกองทรัสต 

ไมมี ตามที่จายจริง 

(10) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการตรวจสอบ
บัญชีและตรวจสอบภายใน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(11) คานายหนา (Commission)ในการหาผูเชาพื้นที่
ศูนยการคา 
1) ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา 
2) ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหม มี 4 

อัตราขึ้นอยูกับอายุสัญญาเชา 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุไมถึง 1 ป 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุ ตั้งแต 1 ป

ขึ้นไปแตไมถึง 3 ป 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุตั้งแต 3 ป

ขึ้นไป 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุมากกวา 3 

ปและผูเชาไดชําระคาสิทธิการเชา
ลวงหนา (คาเซง) 

คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายนั้น ๆ 
 

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
1.5 เดือน 

 
รอยละ 3.00 ของคาสิทธิการเชาลวงหนาที่ไดรับจากผูเชา 

 
ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะคิดคาคอมมิชชั่นสําหรับสัญญา
ที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป แตจะไมคิดคาคอมมิชชั่นสําหรับ
สัญญาบริการพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion Area) และ
สัญญาที่เกี่ยวของกับสื่อโฆษณาตาง ๆ เชน วีดีโอวอลล (Video 

คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายนั้น ๆ 
 

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
1.5 เดือน 

 
รอยละ 3.00 ของคาสิทธิการเชาลวงหนาที่ไดรับจากผูเชา 

 
ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะคิดคาคอมมิชชั่นสําหรับสัญญา
ที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป แตจะไมคิดคาคอมมิชชั่นสําหรับ
สัญญาบริการพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion Area) และ
สัญญาที่เกี่ยวของกับสื่อโฆษณาตาง ๆ เชน วีดีโอวอลล (Video 
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Wall) ไลทบอกซ (Light Box) เปนตน Wall) ไลทบอกซ (Light Box) เปนตน 

(12) คานายหนา (Commission)ในการจัดหาผูเชา
พื้นที่อาคารสํานักงาน 
1) ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา 
2) ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหม มี 3 

อัตราขึ้นอยูกับอายุสัญญาเชา 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุไมถึง 3 ป 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุตั้งแต 3 ป

ขึ้นไป 
- ผูเชาที่ทําสัญญาเชาอายุมากกวา 3 

ปและผูเชาไดชําระคาสิทธิการเชา
ลวงหนา (คาเซง) 

คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายนั้น ๆ 
 

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
รอยละ 3.00 ของคาสิทธิการเชาลวงหนาที่ไดรับจากผูเชา 

 
 
 

ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะคิดคาคอมมิชชั่นสําหรับสัญญา
ที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป แตจะไมคิดคาคอมมิชชั่นสําหรับ
สัญญาบริการพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion Area) และ
สัญญาที่เกี่ยวของกับสื่อโฆษณาตาง ๆ เชน วีดีโอวอลล (Video 
Wall) ไลทบอกซ (Light Box) เปนตน 

คํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายนั้น ๆ 
 

0.5 เดือน 
 
 

0.5 เดือน 
1.0 เดือน 

 
รอยละ 3.00 ของคาสิทธิการเชาลวงหนาที่ไดรับจากผูเชา 

 
 
 

ทั้งนี้ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะคิดคาคอมมิชชั่นสําหรับสัญญา
ที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป แตจะไมคิดคาคอมมิชชั่นสําหรับ
สัญญาบริการพื้นที่สงเสริมการขาย (Promotion Area) และ
สัญญาที่เกี่ยวของกับสื่อโฆษณาตาง ๆ เชน วีดีโอวอลล (Video 
Wall) ไลทบอกซ (Light Box) เปนตน 

(13) คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุน
รวมหรือกองทรัสต(สําหรับทรัพยสินสวนที่เปน
ศูนยการคาและอาคารสํานักงาน) 

อัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของรายไดคาเชาสุทธิของ 
กองทุนรวม  

โดยรายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจาย
ใด ๆ ที่กองทุนรวมได รับตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ 

อัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของรายไดคาเชาสุทธิของ 
กองทรัสต  

โดยรายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจาย
ใด ๆ ที่กองทรัสตไดรับตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ รวมถึง
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รวมถึงรายไดที่ ได รับจากพื้นที่สงเสริมการขาย  (Promotion 
Area)ผลตอบแทน หรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบกิจการศูนยการคาและอาคารสํานักงานของกองทุนรวม 
ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยไมรวมเงินชดเชย เงินทดรองจาย 
(Reimbursement)เชน เงินเฉลี่ยคาภาษีโรงเรือน สวนเฉลี่ยคา
เบี้ยประกันที่ไดรับจากผูเชาหรือผูเชาชวง แลวหักดวยอัตรา
สวนลดคาเชา 

รายไดที่ ได รับจากพื้นที่ส งเสริมการขาย  (Promotion Area)
ผลตอบแทน หรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบ
กิจการศูนยการคาและอาคารสํานักงานของกองทรัสต ไมวา
ทางตรงหรือทางออม โดยไมรวมเงินชดเชย เงินทดรองจาย 
(Reimbursement) เชน เงินเฉลี่ยคาภาษีโรงเรือน (ภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน)สวนเฉลี่ยคาเบี้ยประกันที่ไดรับจากผูเชาหรือผู
เชาชวง แลวหักดวยอัตราสวนลดคาเชา 

(14) คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย(สําหรับ
ทรัพยสินสวนที่ เปนศูนยการคาและอาคาร
สํานักงาน) 

ไมเกินรอยละ 0.30 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยคํานวณ ณ 
วันสุดทายของเดือน 

ไมเกินรอยละ 0.28 ตอปของมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
(Investment Properties)จากรายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองท รัสต  CPNREIT ที่ รับ รอ ง โดยท รัส ตี ขอ งกองท รัสต 
CPNREIT ในแตละเดือน ซึ่งคํานวณ  ณ  วันสุดทายของเดือน 
ทั้งนี้ ไมรวมมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม 

(15) คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
บริหาร (Incentive Fee)(สําหรับทรัพยสินสวนที่
เปนศูนยการคาและอาคารสํานักงาน) 
 

ไมเกินรอยละ 2.35 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย  
โดยรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income)
หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมไดรับจากอสังหาริมทรัพย
หักดวยตนทุนและคาใชจายทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจากการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนและ
ค า ใช จ าย ขอ งกอ ง ทุ น รวม  เช น  ค าต อบ แทน ผู บ ริห า ร
อสังหาริมทรัพยและคาตอบแทนบริษัทจัดการ เปนตน 

ไมเกินรอยละ 2.35 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย  
โดยรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income)
หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทรัสตไดรับจากอสังหาริมทรัพยหัก
ดวยตนทุนและคาใชจายทั้ งหมดที่ เกิดขึ้นจากการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนและ
ค า ใช จ า ย ข อ งก อ งท รัส ต  เช น  ค า ต อ บ แท น ผู บ ริห า ร
อสังหาริมทรัพยและคาตอบแทนผูจัดการกองทรัสต เปนตน 

(16) คาธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมหรือกองทรัสต 

ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีการ
ลงทุนเพิ่ม และไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาการขาย

อสังหาริมทรัพยออกจากกองทุนรวม ตามรายละเอียดที่ระบุใน

ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยที่กองทรัสตมีการ
ลงทุนเพิ่ม และไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาการขาย

อสังหาริมทรัพยออกจากกองทรัสต 
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สัญญา 

(17) คาธรรมเนียมในการควบคุมงานดานการ
ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมหรือกองทรัสต 

ไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาตนทุนในการปรับปรุงและ/หรือ
พัฒนาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมที่มีการ

ปรับปรุงและ/หรือพัฒนา 
โดยตนทุนในการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาดังกลาวรวมถึงตนทุน
ในการซื้อพื้นที่ซึ่งจะไดทําการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาคืนจากผู
เชาเดิมดวย แตไมรวมคาใชจายในการออกแบบ คาที่ปรึกษา 
คาธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา 

ไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาตนทุนในการปรับปรุงและ/หรือ
พัฒนาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยของกองทรัสตที่มีการปรับปรุง

และ/หรือพัฒนา 
โดยตนทุนในการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาดังกลาวรวมถึงตนทุน
ในการซื้อพื้นที่ซึ่งจะไดทําการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาคืนจากผู
เชาเดิมดวย แตไมรวมคาใชจายในการออกแบบ คาที่ปรึกษา 
คาธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา 

(18) คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว 
(19) ภาษี คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป และคา

นายหนาที่ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย
อ สั งห า ริมท รัพ ย ห รือการเช าห รือ ให เช า
อสังหาริมทรัพย 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(20) คาเบี้ยประกัน ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
(21) ค าธรรม เนี ยมในการขอจดทะเบี ยนกอง

ทรัพยสินเปนกองทุนรวม/คาธรรมเนียมการยื่น
แบบแสดงขอ มูลการออกและ เสนอขาย
หนวยทรัสต คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
หนวยลงทุน /หนวยทรัสตเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมถึงการจดทะเบียนเพิ่มหรือลดขนาดกอง
ท รัพย สินจากการเพิ่ มทุน  หรือลดทุนของ

ตามอัตราที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด ตามอัตราที่หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 
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กองทุนรวม/กองทรัสต รวมถึงคาธรรมเนียม
วิชาชีพทางกฎหมายในการดําเนินการดังกลาว 

(22) คาธรรมเนียมรายป และคาใชจายในการดํารง
สถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

(23) คาใชจายในการจัดทําใบจองซื้อหนวยลงทุน/
หนวยทรัสต ใบยืนยันรายการ ใบเสร็จรับเงิน 
ใบกํากับภาษี และแบบฟอรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับกองทุนรวม/กองทรัสต รวมทั้งคาจัดทํา คา
พิมพ คาแปลหนังสือชี้ชวน คําขอจัดตั้ง เพิ่มทุน
กองทุ น รวม /กองท รัสต  เอกสารต าง  ๆ  ที่
เกี่ ยวข อ งกับกองทุ น รวม /กองท รัสต และ
คาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสาร
ดังกลาว 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(24) คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และการออกใบ
หนวยลงทุน/หนวยทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(25) คาเอกสารทะเบียนหนวยลงทุน/หนวยทรัสต คา
เอกสารการลงบัญชีกองทุนรวม /กองทรัสต 
ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของกับการ
จัดทําทะเบียนผู ถือหนวยของกองทุนรวม /
กองทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(26) คาใชจายในการจัดเตรียมและจัดพิมพหนังสือ ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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บอกกลาว โฆษณาหรือประกาศตาง ๆ ตามที่
กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. 

(27) คาใชจายในการจัดทํา  คาแปล  และจัดสง
รายงานและจดหมายตาง ๆ  เชน  รายงาน
ประจําป รายงานผูถือหนวยลงทุน/หนวยทรัสต 
เปนตน สําหรับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
หรือผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(28) คาธรรมเนียมในการวิเคราะหและศึกษาความ
เปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อ เชา 
หรือจําหนายอสังหาริมทรัพย โอนหรือรับโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(29) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพื่อการจัดหา 
ไดมา จําหนาย จาย โอนสินทรัพย หลักทรัพย
ของกองทุนรวม/กองทรัสต เชน โอนหรือรับโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และหลักทรัพย
ของกองทุนรวม/กองทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(30) ค าใช จ ายในการก อสรางเพิ่ ม เติม เพื่ อ ให
โครงการแลวเสร็จ (ในกรณีเปนอสังหาริมทรัพย
ที่อยูระหวางการกอสราง) 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(31) คาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดการ
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม/กองทรัสต เชน 
ค าใช จ าย ที่ เกี่ ยว กับพนั ก งาน  ค าใช จ าย

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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สํานักงาน คาอุปกรณสํานักงาน คาจัดเตรียม
ระบบในการจัดการอ สั งหา ริมท รัพย  ค า
ดําเนินการ คาบํารุงรักษา คาซอมแซม  คา
ป รับ ป รุง  ค าต อ เติ ม  ค าส าธารณู ป โภ ค 
คาใชจายทางการตลาดและประชาสัมพันธ 
และคาใชจายอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 

(32) ค า ใช จ าย ในการดํ า เนิ น ค ดี  (ถ า มี )  อาทิ 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามการ
บอกกลาว หรือดําเนินคดีใด ๆ เพื่อบังคับชําระ
หนี้ ห รือ คื นท รัพ ย สิ น ให แ ก ก อ งทุ น รวม /
กองทรัสต คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาเสียหายหรือคาใชจาย 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(33) คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่กอขึ้นโดย
ชอบโดยบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน
หรือผูจัดการกองทรัสตหรือทรัสตี ตามหนาที่
เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวมหรือผูถือหนวยทรัสตของกองทรัสต เมื่อ
ไดรับคําสั่งจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(34) คาใชจายในการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม/กองทรัสต 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(35) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการรับชําระเงิน
คาซื้อหนวยลงทุน/หนวยทรัสต คาใชจายในการ

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 23 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
ชําระเงิน ในกรณี ที่ มี การลดทุน  และ /หรือ
จ าย เงินป น ผล /ประ โยชน ตอบแทน  เช น 
คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป  คา
ไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 

(36) คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุน
รวม/กองทรัสต เชน คาธรรมเนียมจดทะเบียน
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีโรงเรือน คาอากรแสตมป หรือภาษี
อื่นใดในทํานองเดียวกัน คาใชจายในการจัด
ประชุมผู ถือหนวยลงทุน /ผู ถือหนวยทรัสต 
คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน
แ ล ะ เบี้ ย ป ร ะ ชุ ม ( สํ า ห รั บ ก อ งทุ น ร ว ม
อสังหาริมทรัพย) คาพิมพแบบพิมพ คาไปรษณี
ยากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผู ถือหนวย
ลงทุน/ผูถือหนวยทรัสต คาธรรมเนียมในการทํา
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน/หนวยทรัสต 
คาโฆษณาหรือประกาศหนังสือพิมพ (ถามี) 
รวมทั้งคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปฏิบั ติตามกฎหมายหรือตามที่ สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด เปนตน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(37) ค า ต อ บ แ ท น ผู ชํ า ร ะ บั ญ ชี  แ ล ะ ผู ดู แ ล
ผลประโยชนหรือทรัสตีในระหวางการชําระ

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 



เอกสารแนบ 7 

เอกสารแนบ 7 หนา 24 

ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
บัญชีของกองทุนรวม/กองทรัสต จนถึงการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวม/กองทรัสต หรือการ
เป ลี่ยนแปลงบ ริษั ทจัดการห รือ ผู จั ดการ
กองทรัสต ผูดูแลผลประโยชนหรือทรัสตี ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

(38) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ในกรณีที่จัดใหมีการประชุมบริษัทจัดการจะพิจารณาจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการลงทุนเฉพาะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากผูที่ มีความรูความสามารถ
ทางดานอสังหาริมทรัพย และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูที่
ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหนวยลงทุน ดังนี้ 

- กรรมการที่ได รับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ โดยพิจารณา
จากผูที่มีความรูความสามารถทางดานอสังหาริมทรัพย 
จํานวนไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง 

- - กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูที่ไดรับการเสนอชื่อจาก
ผูถือหนวยลงทุน จํานวนไมเกิน 10,000 บาทตอครั้ง 

ไมมี 

(39) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาเงินกูยืมหรือ
การออกตราสารที่มีลักษณะเดียวกัน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(40) ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมจากการกูยืมเงิน
ธนาคาร และ/หรือ การออกตราสารทางการเงิน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(41) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการประเมิน
ระบบวิศวกรรม คาตรวจสอบอาคาร คาใชจาย
ในการทํางานหรือบทวิจัย 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
(42) คาควบคุมงานซอมแซม ปรับปรุง กอสราง ตอ

เติม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่
บริษัทจัดการหรือผูจัดการกองทรัสตมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นดําเนินการ) 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(43) คาใชจายในการประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือผู
ถือหนวยทรัสต และการจัดทํา จัดพิมพ คาแปล
และคาจัดสงหนั งสือเชิญประชุม  เอกสาร
ประกอบการประชุม  รายงานการประชุม 
หนังสือบอกกลาว หนังสือตอบโต  เอกสาร 
ขาวสาร ประกาศ และขอมูลหรือเอกสารใดที่
เกี่ยวของที่ตองจัดทําขึ้นใหเปนไปตามประกาศ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่เกี่ยวของผานชองทางตาง ๆ ถึงผู
ถือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยทรัสต รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและการลงประกาศหนังสือพิมพ 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(44) คาใชจายที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติมสัญญากอตั้งทรัสต  และ/หรือแบบ
แสดงรายการขอมูลที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามประกาศของคณ ะกรรมการ  ก .ล .ต . 
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ไมรวมคาที่ปรึกษาในการ
ดําเนินการดังกลาว 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
(45) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงหนี้ หรือ

การดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อการรับชําระ
หนี้ใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการ
ดําเนินคดีในศาล เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหนวย
ลงทุนหรือผูถือหนวยทรัสต ผูจัดการกองทรัสต
หรือทรัสตีที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม CPNRF 
หรือกองทรัสต CPNREIT 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(46) ค า ใช จ า ย ท า งกฎ ห ม าย ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดํ า เนิ น งานของกองทุ น รวม  CPNRF ห รือ
กองทรัสต CPNREIT และการบริหารจัดการ
กองทุนรวม CPNRF หรือกองทรัสต CPNREIT
รวมถึงคาใชจายในการดําเนินคดีทางศาล เชน 
คาใชจายในการดําเนินคดี คาใชจายในการยึด
ทรัพยสิน คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทน
ความเสียหายแกบุคคลภายนอก เปนตน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(47) คาที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ขอ งกอ งทุ น รวม  CPNRF ห รือกอ งท รัส ต 
CPNREIT การใหคําแนะนํากฎหมายแกกองทุน
รวม CPNRF หรือกองทรัสต CPNREIT ในกรณี
ตาง ๆ การจัดเตรียมเอกสารและรายงานการ
ประชุมผูถือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยทรัสต 
ในกรณีตาง ๆ การจัดเตรียมเอกสารเผยแพร

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
ขาวของกองทุนรวม  CPNRF หรือกองทรัสต 
CPNREIT ใหแก ผู ถือหน วยลงทุนห รือผู ถือ
หนวยทรัสตผานชองทางตาง ๆ  และระบบ
เผยแพรขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย การจัดเตรียมหนังสือบอกกลาวทวงถาม
และเอกสารทางกฎหมายตาง ๆ การจัดเตรียม 
แกไข เพิ่มเติมเอกสารและสัญญาตาง ๆ รวมถึง
สัญญากอตั้งทรัสตและสัญญาแตงตั้งผูจัดการ
กองทรัสต เปนตน 

(48) ค า ใช จ า ย ใน ก า ร ดํ า เนิ น ค ดี ข อ ง ผู ดู แ ล
ผลประโยชนหรือทรัสตีที่ฟองรองใหบริษัท
จัดการหรือผูจัดการกองทรัสตปฏิบัติตามหนาที่ 
หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการหรือผูจัดการกองทรัสต  เพื่ อ
ป ระโยชน ของผู ถื อหน วยลงทุ นห รือ ผู ถื อ
หนวยทรัสตทั้งปวงหรือเมื่อได รับคําสั่งจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 

(49) คาภาษี  คาเบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม คาธรรมเนียม 
และ /หรือค าใชจ ายอื่ น  ๆ  ที่ เกี่ยวเนื่ องกับ
ท รัพ ย สิ น ข อ งก อ งทุ น รวม  CPNRF ห รือ
กองท รัสต  CPNREIT การดํ า เนิ น งานของ
กองทุนรวม CPNRF หรือกองทรัสต CPNREIT

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริง 
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ลําดับ รายการ กองทุนรวม CPNRF กองทรัสต CPNREIT 
รวมตลอดถึงการบริหารจัดการทรัพยสินอื่นที่
มิใชทรัพยสินหลัก 

(50) คาธรรมเนียม คาใชจาย เกี่ยวกับการตรวจสอบ
การจายเงินปนผล และ/หรือลดทุน รวมถึงการ
แจงผูถือหนวยลงทุน/ผูถือหนวยทรัสต 

ไมมี ตามที่จายจริง 

(51) คาธรรมเนียมผูใหบริการอื่นๆ  ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบุคคลดังกลาว ตามอัตราที่กําหนดโดยผูจัดการกองทรัสตรวมกับบุคคลดังกลาว 
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เอกสารแนบ 8 
คาใชจายในการแปลงสภาพ การเลิกกองทนุรวมและการชําระบัญชี 

การแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNRF) (“กองทุนรวม CPNRF”) เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล 
โกรท (“กองทรัสต CPNREIT”) มีคาใชจายที่สําคัญที่สามารถสรุปไดดังนี้ 

คาใชจาย ประมาณการ(1)(บาท) ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

คาใชจายทั่วไป   
1. คาที่ปรึกษาตางๆ ไดแก ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 4,500,000 กองทุนรวม CPNRF 
2. คาจัดประชุมสื่อความกอนการประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (Pre-EGM) 400,000 CPN 
3. คาเอกสารเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (EGM) 4,500,000 CPN 
4. คาจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF (EGM) 1,000,000 CPN 
5. คาสงเอกสารใหผูถือหนวยหลังประชุม EGM และสงหลักฐานการแลกหนวยใหผูถือหนวย 700,000 CPN 
6. คาชําระบัญชีกองทุนรวม CPNRF และงบชําระบัญชี 320,000 กองทุนรวม CPNRF 
7. คาใชจายในการประกาศขาวผานหนังสือพิมพ 30,000 กองทุนรวม CPNRF 
8. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการรับจํานอง การเชาระยะยาว ผูเชารายยอยของ

กองทุนรวม CPNRF 
500,000 กองทุนรวม CPNRF 

รวม 11,950,000  

คาธรรมเนียมและคาภาษีตางๆ   
1. คาภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม CPNRF ไปยังกองทรัสต CPNREIT ไมมี(2)  
2. คาอากรแสตมปสําหรับการโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม CPNRF ไปยังกองทรัสต CPNREIT ไมมี(2)  
3. คาภาษีเงินไดของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF สําหรับเงินไดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

หนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ไปเปนใบทรัสตของกองทรัสต CPNREIT 
ไมมี(2)  
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คาใชจาย ประมาณการ(1)(บาท) ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

4. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการโอนทรัพยสินจากกองทุนรวม CPNRF ไป
ยังกองทรัสต CPNREIT 

1,400,000(3) กองทรัสต CPNREIT 

รวม 1,400,000  
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
1. คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหนวยทรัสตและคาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 

(filing)ของสํานักงาน ก.ล.ต. 
100,000 กองทรัสต CPNREIT 

2. คาธรรมเนียมการเขาจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมี(4)  
รวม 100,000  
รวมคาใชจายที่สําคัญทั้งหมด 13,450,000  

หมายเหตุ: (1)คาใชจายทั้งหมดเปนเพียงประมาณการยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม คาใชจายทดรองจาย (out of pocket) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 (2)ไดรับยกเวนตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 635) พ.ศ. 2560 สําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 

 (3)เปนไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกําหนดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยสําหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไป
เปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีสาระสําคัญวาใหมีการกําหนดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยประเภทมีทุนทรัพยอันเนื่องจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามกฏหมายวาดวยทรัสต
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน เฉพาะการจดทะเบียนที่ดําเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรารอยละ 0.01 แตอยางสูงไมเกิน 100,000 บาทตอสัญญา  

 (4)ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมในการรับหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

เร่ืองการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และการแต่งตัง้บุคคลที่เกี่ยว

โยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือเสนอต่อผู้ถอืหน่วยของ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 

จดัท าโดย 

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด 

4 สิงหาคม 2560 
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ค าย่อ ค าอธิบาย / ค าแปล 
BIBOR Bangkok Interbank Offered Rate หรือ อตัราดอกเบีย้อ้างอิงระยะสัน้

ตลาดกรุงเทพฯ 
CAGR Compound Annual Growth Rate หรือ อตัราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 
Capital expenditures ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุ                
CAPM Capital Asset Pricing Model 
Cost of equity หรือ Ke อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหน่วย 
CPN บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
CPNREIT หรือ กองทรัสต์ CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
CPNRF หรือ กองทนุรวม CPNRF กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
CPNRM หรือ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ หรือ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั 

Discounted cash flow method หรือ DCF วิธีกระแสเงินสดคิดลด 
Earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortisation หรือ EBITDA 

ก าไรก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน ภาษี ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย 

GDP Gross Domestic Products หรือผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
MLR Minimum Lendng Rate หรือ อตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี 
Policy rate อตัราดอกเบีย้นโยบาย 
POMEC Property operations maintenance and energy costs 
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
SCBAM หรือ บริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
กนง. คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
ซีพีเอ็นพทัยา บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา จ ากดั 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 1) สทิธิการเช่าในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) 

และโรงแรมฮิลตัน พทัยา (ทัง้หมด) รวมถงึพืน้ที่จอดรถภายใน
อาคาร (บางสว่น) 

2) สทิธิการเช่าในงานระบบของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช 
และโรงแรมฮิลตัน พทัยา  

3) กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา (ทัง้หมด) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั 
ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค าย่อ 
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ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิ หรือ SPV ผู้ที่กองทรัสต์ CPNREIT ให้เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัในสว่นที่เป็นโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา ซึง่ผู้นัน้คือบริษัทย่อยของ CPN ที่จะมีการจัดตัง้ขึน้ในอนาคต
เพื่อเช่าช่วงโรงแรมฮิลตนั พทัยา และน าทรัพย์สนิดังกล่าวไปจัดหา
ประโยชน์ 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังาน ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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4 สงิหาคม 2560 
 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการแปลงสภาพกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN  

รีเทล โกรท เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท การลงทุนในทรัพย์สิน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และการแต่งตัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 ตามที่แจ้งไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

(“กองทนุรวม CPNRF”) โดยบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั (“SCBAM” หรือ “บริษัทจดัการ”) ในวนัที่ 

21 กรกฎาคม 2560 เร่ือง การแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เป็นทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์ CPNREIT”) ว่า บริษัทจัดการและบริษัท เซ็นทรัล

พฒันา จ ากดั (มหาชน) (“CPN”) ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม CPNRF ได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม CPNRF โดยรวม จงึมีความประสงค์ที่จะแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

และลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

(ทัง้หมด) สทิธิการเช่าในงานระบบของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และกรรมสิทธ์ิใน

สังหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา (ทัง้หมด) 

(“ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1”) 

เนื่องจากกองทุนรวม CPNRF ไม่สามารถด าเนินการเพิ่มเงินทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้  

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กน. 11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ ยืมเงินในนามของ

กองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้ต้อง

ด าเนินการย่ืนค าขอความเห็นชอบเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบกบัการที่สทิธิประโยชน์ทาง

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ากดั 
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์: +66 2264 9090  
โทรสาร: +66 2264 0789 
ey.com 
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ภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุ

รวมอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ อันเนื่องมาจากการแปลง

สภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้สทิธิประโยชน์เก่ียวกบัค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ จะสิน้สดุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของ

กองทุนรวม CPNRF จึงได้พิจารณาและมีมติให้เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ครัง้ที่ 1/2560        

ในวนัที่ 28 สงิหาคม 2560 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณาอนมุัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT แผนการแปลงสภาพ การโอน

ทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT และการรับค่าตอบแทนเป็น

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

วาระที่ 2 พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ให้บคุคลอื่นที่มิใช่บริษัทจดัการเข้าเป็นผู้จดัการกองทรัสต์  

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ให้บคุคลอื่นที่มิใช่ผู้ดแูลผลประโยชน์เข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT  

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุติัการลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT ในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยการกู้ ยืมเงิน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุติัการกู้ ยืมเงินและการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และการเข้าท าธุรกรรม ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT 

กบับคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์  

วาระที่ 7 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม CPNRF 

วาระที่ 8 พิจารณาอนมุติัการเลกิกองทนุรวม CPNRF การช าระบญัชี และการแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชี 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทนุรวม CPNRF ได้แต่งตัง้ให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด 

(“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึง่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจาก

กองทนุรวม CPNRF  กองทรัสต์ CPNREIT  SCBAM และ CPN ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหน่วยของกองทนุรวม CPNRF 
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ในการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของ

กองทรัสต์ CPNREIT และการแต่งตัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ดงัต่อไปนี ้

1. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ซึง่รายการนีจ้ะต้องได้รับอนมุัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม CPNRF ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียง โดยผู้หน่วย

ลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง (ซึ่งมตินีไ้ม่มีผู้มีส่วนได้เสีย) ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2559 เร่ือง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้

เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

2. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ (ทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4.2 เร่ือง ความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าท า

รายการ และเงื่อนไขของรายการ) จากบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จ ากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”) เป็นจ านวน 11,908 

ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) คิดเป็นร้อยละ 

36.0 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม CPNRF ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามการค านวณขนาด

รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

CPNRF ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ตามการค านวณขนาดรายการเก่ียวโยงกนั ซึง่รายการดงักลา่วจะรวมถึง

รายการการให้เช่าพืน้ที่โรงแรมฮิลตนัพัทยา โดยกองทรัสต์ CPNREIT ให้แก่บริษัทย่อยของ CPN โดยขนาด

ของรายการมีมูลค่าของค่าเช่าคงที่ไม่เกิน 2,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุรวม CPNRF ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 ตามการค านวณขนาดรายการเก่ียวโยงกัน ทัง้นี ้การเข้าท า

รายการข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง  ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่          

สร. 26/2555 เร่ืองข้อก าหนดเก่ียวกบัรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ ข้อ 11 วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และข้อ 19 รายการเก่ียวกับการท าธุรกรรมระหว่าง

กองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2555 

3. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยขนาดของรายการมีมูลค่าไม่เกิน 4,620 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของ
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ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม CPNRF ตามการค านวณขนาดรายการเก่ียวโยงกัน ซึง่รายการนีจ้ะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้

เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสยีง ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เร่ืองข้อก าหนด

เก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ข้อ 19 

รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จัดการ

กองทรัสต์ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2555 

หวัข้อในรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันีจ้ะประกอบไปด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมลูเก่ียวกบักองทุนรวม 

CPNRF ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ความเห็นที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระเก่ียวกบัการแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และสรุปความเห็นของ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัท ารายงานฉบบันี ้ โดยพิจารณาข้อมลูและเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป 

ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจาก CPN SCBAM กองทุนรวม CPNRF ที่ปรึกษาที่เก่ียวข้อง และรายงานการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระ ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ครบถ้วน

ของข้อมลูที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจาก CPN  SCBAM  กองทนุรวม CPNRF  และที่ปรึกษาที่เก่ียวข้อง 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการแปลง

สภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ 

CPNREIT และการแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม CPNRF เท่านัน้ การตัดสินใจขัน้สดุท้ายในการอนุมัติหรือปฏิเสธการเข้าท ารายการดังกล่าว ขึน้กับดุลยพินิจ

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายเป็นส าคญั 
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1.     บทสรุปผู้บริหาร 
ปัจจุบัน กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถด าเนินการเพิ่มเงินทุนหรือกู้ ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัตัง้และ

จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กน. 11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อ

ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้ต้องด าเนินการย่ืนค าขอความ

เห็นชอบเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 นอกจากนี ้

เพื่อเป็นการสนับสนุนแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ จึงมีพระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 635) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ให้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และสทิธิประโยชน์ทางภาษีของ

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ อนัเนื่องมาจากการ

แปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้สิทธิประโยชน์เก่ียวกับ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะสิน้สดุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

2560   

จากข้อจ ากัดของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมในการแปลงสภาพ

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ คณะกรรมการลงทนุของกองทนุรวม CPNRF โดย

บริษัทจดัการ และ CPN ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม CPNRF ได้เลง็เห็นถงึประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวม CPNRF โดยรวม จงึมีความประสงค์ที่จะแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และลงทุน

เพิ่มเติมในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท โดยการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม

ครัง้ที่ 1 อาจอยู่ในระยะเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันกับการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทัง้นี ้ไม่เกิน 1 ปี นบัจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยมีมติอนมุัติการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 รวมถงึการเข้าท า

รายการต่าง ๆ ได้แก่ การที่กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วงและเก็บค่าเช่าพืน้ที่โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช จาก

ร้านค้าปลกีต่าง ๆ และให้เช่าช่วงและเก็บค่าเช่าพืน้ที่โรงแรมฮิลตนั พทัยา จากบริษัทย่อยของ CPN ที่จะมีการจดัตัง้ขึน้ใน

อนาคต (“ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน” หรือ “SPV”) โดยสญัญาเช่าระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบั SPV จะมรีะยะเวลาประมาณ 

9 ปี (อายสุญัญา 3 ปี และมีสทิธิต่ออายสุญัญาได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยไม่นบัรวมสญัญาฉบบัแรกที่สญัญาเช่าช่วง

จะมีผลบังคับใช้จนถึงสิน้ปี 2560) โดยค่าเช่าที่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะช าระให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT จะประกอบด้วยค่า

เช่าคงที่และค่าเช่าผันแปร ซึ่งค่าเช่าคงที่ข้างต้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้านบาท และการแต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 คาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืมเงินจาก
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สถาบนัการเงินทัง้หมด โดยการกู้ ยืมดงักลา่วจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 35.0 ของมลูค่าทรัพย์สินรวม ตามเพดานการกู้ ยืม

เงินที่จะสามารถด าเนินการกู้ ยืมได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ณ สิน้วนัของวนัที่มีการจดทะเบียนสทิธิการเช่าเพื่อลงทุนใน

ทรัพย์สนิที่รับโอนจากการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF และเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ได้มีมติอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนเมื่อวันที่                   

21 กรกฎาคม 2560 ให้มีการเรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2560 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และรายการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง พิจารณาอนุมัติการลงทุน

ของกองทรัสต์ CPNREIT ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และรายการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และพิจารณาอนุมัติการ

แต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

การแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะต้องได้รับอนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม CPNRF ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 34/2559 เร่ือง การแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์ 

การลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึง่มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 36.0 ของมลูค่าทรัพย์สิน

รวมของกองทนุรวม CPNRF ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 และการเข้าท ารายการที่เก่ียวข้องกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ได้แก่ การที่กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วงและเก็บค่าเช่าพืน้ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา จาก SPV 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ที่ก าลงัจะตัง้ขึน้ในอนาคต โดยสญัญาเช่าดังกล่าวมีมูลค่ารวมของค่าเช่าคงที่ไม่เกิน 2,400 

ล้านบาท คิดเป็นขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 8.1 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทุนรวม CPNRF ถือเป็นการได้มาซึ่ง

ทรัพย์สนิและเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ตามล าดบั ที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับมติของ

ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ในปัจจุบัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนีจ้ะไม่มี

สิทธิออกเสียง ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เร่ืองข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญา

ก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ข้อ 11 วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และข้อ 19 รายการที่เก่ียวกับการ

ท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 

2555 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีมลูค่ารายการไม่เกิน 4,620 

ล้านบาท คิดเป็นขนาดของรายการไม่เกินร้อยละ 15.6 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม CPNRF ถือเป็นการท า

รายการที่เก่ียวโยงกันที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวม CPNRF ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มาประชุมและมี
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สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง ตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สร. 26/2555 เร่ืองข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความใน

สญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ข้อ 19 รายการที่เก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์

กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2555 

การลงมติและการเข้าท ารายการทัง้สามรายการ (รายการแปลงสภาพกองทุนรวมให้เป็นกองทรัสต์ รายการเข้า

ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และรายการแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) เป็นรายการที่เก่ียวเนื่องกันและ

เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยการเข้าท ารายการทัง้สามรายการจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อทัง้สามรายการและรายการอื่น ๆ  ที่

เก่ียวข้อง ได้รับอนมุติัจากมติที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2560 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทนุรวม CPNRF ได้แต่งตัง้ให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด 

(“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึง่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และเป็นอิสระจาก 

กองทนุรวม CPNRF กองทรัสต์ CPNREIT SCBAM และ CPN ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหน่วยของกองทุนรวม CPNRF 

ในเร่ืองการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ของกองทรัสต์ CPNREIT และการแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทัง้นี  ้

เนื่องจากรายการให้ความเห็นโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นรายการที่เก่ียวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึพิจารณารายการดังกลา่วอย่างเป็นเงื่อนไขซึง่กนัและกนั และไม่ได้พิจารณาแต่ละรายการแยก

จากกนั โดยความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นดังต่อไปนี ้

1) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม  CPNRF เป็นกองทรัสต์ 

CPNREIT 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสถานะของกองทุนรวม CPNRF และกองทรัสต์ CPNREIT และพบว่า 

การแปลงสภาพจะสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม CPNRF ด้านการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม เนื่องจากสถานะ

ของกองทรัสต์ CPNREIT สามารถเพิ่มทุนและ/หรือกู้ ยืมเงินโดยมี เพดานในการกู้ ยืมเงินที่สูงขึน้เพื่อลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม และสามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่หลากหลายมากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะมีผลท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนบางกลุ่มมีภาระภาษีเพิ่มมากขึน้ 

(ตามรายละเอียดในหวัข้อ 3.2.4 เร่ือง ข้อดี ข้อด้อยและความเสีย่งของการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ในกรณีที่มีการ

แปลงสภาพและลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยมลูค่าในการลงทนุเป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท 

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) โดยมีแหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืมเงินจาก

สถาบนัการเงิน และพบว่าอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Internal rate of return หรือ IRR) จะเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
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7.0 ต่อปี ในกรณีที่ไม่ได้มีการแปลงสภาพ เป็นร้อยละ 8.7 ต่อปี โดยประมาณซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแปลงสภาพเป็น

กองทรัสต์และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทุนใน

ภาพรวม นอกจากนี ้มลูค่าการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ยงัมีความเหมาะสมด้วย (ดงัที่จะกล่าวถึงใน

สว่นถดัไป)  

นอกจากนี ้อัตราการสับเปลี่ยน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

CPNREIT ที่ก าหนดไว้ในครัง้นีม้ีความเหมาะสมเนื่องจากอตัราดงักลา่วจะไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างในด้านทรัพย์สินสทุธิ

ต่อหน่วยระหว่างกองทุนรวม CPNRF และกองทรัสต์ CPNREIT เมื่อแปลงสภาพ หากไม่นับรวมรายจ่ายในการแปลง

สภาพ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน ใน เร่ืองการออกเสียงและผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น           

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยมูลค่าในการลงทุนเป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท มีความ

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรอนมุติัการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

2) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT และการท า

รายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายการการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากซีพีเอ็น

พทัยา ร่วมกบัรายการที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในครัง้นี ้ ซึง่ได้แก่ รายการให้เช่าช่วงและเก็บค่าเช่าพืน้ที่โรงแรมฮิลตนั พทัยา

กับ SPV ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ และรายการการแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เนื่องจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะต้องเข้าท ารายการ

ที่เก่ียวข้องดงักลา่วร่วมกนั 

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. สทิธิการเช่าพืน้ที่บางสว่นในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช และพืน้ที่จอดรถภายในอาคาร (บางส่วน) 

จ านวน 70,095 ตารางเมตร จากพืน้ที่ใช้สอยและพืน้ที่จอดรถยนต์รวมทัง้หมดจ านวน 114,685 ตารางเมตร1 สทิธิการเช่า

ในงานระบบ และกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ 

2. สิทธิการเช่าพืน้ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งมีห้องพักรวมทัง้สิน้จ านวน 302 ห้อง โดยคิดเป็นพืน้ที่ใช้สอยและ

พืน้ที่จอดรถยนต์ที่จะลงทนุประมาณ 49,686 ตารางเมตร สทิธิการเช่าในงานระบบ และกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ 

                                                             
1 CPNREIT ไมไ่ด้เข้าลงทุนในพืน้ท่ีบางส่วนของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ่งได้แก ่พืน้ท่ีท่ีได้มีการช าระคา่ตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะ
ของสัญญาเช่าระยะยาว (คา่เซ้ง) และพืน้ท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง หรือมีแผนท่ีจะปรับปรุง รวมถงึพืน้ท่ีจอดรถในส่วนท่ีเป็นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพทัยา 
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นอกจากนี ้ซีพีเอ็นพทัยาซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคารและสิง่ปลกูสร้าง และเป็นผู้ทรงสทิธิการเช่า และ/หรือ

เช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะให้สิทธิแก่กองทรัสต์ 

CPNREIT ในการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าได้ เช่น พืน้ที่

สว่นกลาง ที่จอดรถ และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิล

ตนั พทัยาโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการด าเนินกิจการโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช และโรงแรมฮิล

ตนั พทัยา เป็นส าคญั 

ตารางต่อไปนีส้รุปมูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่ประเมินโดยผู้ ประเมินอิสระ 2 ราย และ         

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หน่วย: ล้านบาท 
มลูค่าทรัพย์สนิที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

มากกว่า/(น้อยกว่า) 
เมื่อเทียบกบัมลูค่า
ในการเข้าลงทนุ 
จ านวน 11,908 
ล้านบาท 

ร้อยละของสว่นต่าง
เมื่อเทียบกบัมลูค่า
ในการเข้าลงทนุ 
จ านวน 11,908 
ล้านบาท 

บริษัท ควอลตีิ ้แอพไพรซัล จ ากดั 10,610 (1,298) (12.2) 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จ ากัด 10,423  (1,485)  (14.3) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 11,262 – 12,141 (646) – 233 (5.7) – 1.9 
 

มูลค่าในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่จะจ่ายให้กับซีพีเอ็นพัทยาเป็นจ านวน 11,908 

ล้านบาท สงูกว่ามูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่าใน      

การเข้าลงทุนอยู่ในช่วงมูลค่าที่ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดที่ 11,262 ล้านบาท – 

12,141 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ามูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1         

มีความเหมาะสม และการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ

กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจากการลงทนุดังกล่าวสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุและวตัถปุระสงค์ในการจัดตัง้

กองทนุรวม CPNRF โดยจะเป็นการขยายฐานทรัพย์สนิและฐานลกูค้าให้กว้างขึน้และกระจายความเสีย่งของรายได้ค่าเช่า  

อีกทัง้ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ยงัเป็นทรัพย์สนิที่มีคณุภาพที่ตัง้อยู่ในท าเลที่ดีและมีศกัยภาพเชิงพาณิชย์สงู 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าท ารายการให้เช่าช่วงและเก็บค่าเช่าพืน้ที่โรงแรมฮิลตัน 

พัทยากับ SPV ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ มีความสมเหตุสมผล ไม่ท าให้กองทรัสต์เสียประโยชน์  

เนื่องจาก CPNREIT ไม่สามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้ แต่สามารถให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อจดัหาผลประโยชน์ในรูปค่า

เช่าจากทรัพย์สนิที่เข้าลงทนุได้ ดงันัน้ SPV ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ จะเป็นผู้ เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน 

พทัยา กบั CPNREIT โดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจะยังคงแต่งตัง้กลุ่มฮิลตนัให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไป
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ตามเดิม ตามเงื่อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที่มีอยู่ในปัจจุบนั ทัง้นี ้เงื่อนไขค่าเช่าจะประกอบไปด้วยค่าเช่าคงที่ในสดัส่วนไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของค่าเช่าทัง้หมด โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.2 ในกรณีให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ

ประกอบธุรกิจอื่น ซึง่เป็นการลดความเสีย่งบางสว่นจากความผนัผวนของการด าเนินงานของโรงแรม ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจงึมีความเห็นว่า การเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นจ านวน 11,908 ล้านบาทที่จะจ่ายให้กับซี

พีเอ็นพทัยา และการท ารายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบั SPV ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์มี

ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรอนมุติัการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

3) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการแต่งตัง้บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เป็น

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ในการแต่งตัง้ให้ CPN เป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่จะมี

ข้อก าหนดที่ส าคัญทัง้หมดเหมือนกับสัญญาปัจจุบันที่ได้ท ากับกองทุนรวม CPNRF ยกเว้นในส่วนของการค านวณ

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ใหม่ โดยค านวณจากมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ไม่รวมมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม) จากรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ

สทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT (ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF) ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT 

ในแต่ละเดือน ซึ่งค านวณ ณ วันสดุท้ายของเดือน แทนการคิดค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ค านวณจากมู ลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม CPNRF  

การค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์แบบปัจจุบนัและแบบใหม่ที่เสนอส าหรับกองทรัสต์ CPNREIT 

สามารถสรุปได้ดงันี ้

การค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ
กองทนุรวม CPNRF 

การค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ของกองทรัสต์ CPNREIT 

คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิ
สทุธิ ซึง่ค านวณ ณ วนัสดุท้ายของเดือน 

คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (Investment Properties) 
จากรายงานมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT 
ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละเดือน 
ซึง่ค านวณ ณ วนัสดุท้ายของเดือน ทัง้นี ้ไม่รวมมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุประเภทโรงแรม 

                                                             
2 กรณีท่ีทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลท่ีจะน าอสังหาริมทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจท่ีกองทรัส ต์ไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้ เช่น ธุรกิจโรงแรม ต้องมีข้อตกลงท่ีก าหนดให้ก าหนดคา่เช่าส่วนใหญ่เป็นจ านวนท่ีแน่ นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนท่ีอ้างอิงกบัผล
ประกอบการของผู้ เช่า จ านวนเงินคา่เช่าสูงสุดท่ีอ้างอิงกบัผลประกอบการนัน้จะไมเ่กินกวา่ ร้อยละ 50 ของจ านวนเงินค่าเช่าท่ีก าหนดไว้แน่นอนล่วงหน้า 
(ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 49/2555 เร่ืองการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทัรสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ค่าธรรมเนียมสะท้อนถึงมูลค่าทรัพย์สินหลักกองทรัสต์ 

CPNREIT ที่ได้บริหารจัดการโดยผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยไม่มีผลของโครงสร้างทางการเงิน (โดยเฉพาะอัตราส่วน

หนีส้นิ) ของกองทรัสต์มากระทบการค านวณค่าธรรมเนียม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการแต่งตัง้ให้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มีความเหมาะสม 

เนื่องจาก CPN มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารศูนย์การค้า นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้

พิจารณาเหตุผลของการค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์และวิเคราะห์การค านวณค่าธรรมเนียมแบบใหม่

เทียบกับแบบปัจจุบัน และมีความเห็นว่าการค านวณค่าธรรมเนียมแบบใหม่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการ

ค านวณจากมลูค่าของทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ที่บริหารจัดการโดยผู้บริหารทรัพย์สนิเท่านัน้ โดยไม่รวมถงึทรัพย์สินอื่น

ที่ไม่ได้บริหารจัดการโดยผู้บริหารทรัพย์สิน (เช่น โรงแรมฮิลตัน ภายหลงัจากการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม     

ครัง้ที่ 1 แล้ว) นอกจากนี ้ฐานการค านวณซึ่งได้แก่ มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Properties) ยังมา

จากรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ CPNREIT ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ 

CPNREIT อีกทัง้อตัราสว่นที่ใช้ในการค านวณแบบใหม่เป็นอตัราสว่นที่ท าให้ค่าธรรมเนียมผู้บริหารทรัพย์สนิในภาพรวมไม่

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากการคิดค่าธรรมเนียมแบบปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการแต่งตัง้

บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ร่วมกบัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม

ครัง้ที่ 1 เป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากการกู้ ยืม มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุควรอนมุติัการเข้าท ารายการดังกลา่ว 

บทสรุปผู้บริหารนี ้ควรอ่านและท าความเข้าใจร่วมกบัสว่นอื่นของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้

การให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่บนพืน้ฐานที่ว่า ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่ได้รับจาก CPN  

SCBAM  กองทนุรวม CPNRF ที่ปรึกษาที่เก่ียวข้อง และรายงานการประเมินมลูค่าทรัพย์สนิของผู้ประเมินอิสระ มีความถูก

ต้องและความสมบรูณ์ครบถ้วน ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ครบถ้วน

ของข้อมลูดงักลา่ว 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการแปลง

สภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ 

CPNREIT และการแต่งตัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม CPNRF เท่านัน้ การตัดสินใจขัน้สุดท้ายในการอนุมัติหรือปฏิเสธการเข้าท ารายการดังกล่าว ขึน้กับดุลยพินิจ

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย เป็นส าคญั 
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2.     ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม CPNRF และบริษัทจดัการของกองทุนรวม CPNRF 

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม CPNRF 

2.1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจและล าดบัเหตกุารณ์ที่ส าคญั 

กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ชนิดระบเุฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดย

ไม่มีการก าหนดอายุโครงการ ซึง่จดัตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 11 สงิหาคม 2548 และหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ได้เข้าซือ้

ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นวนัแรกเมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2548 ทัง้นี ้กองทนุรวม CPNRF มีวตัถปุระสงค์เพื่อระดมเงินทุน

ไปลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดยมีเงินทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2560 คิดเป็นมลูค่า 22,125 ล้านบาท  

เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม 2548 กองทนุรวม CPNRF ได้เข้าลงทนุครัง้แรกในสทิธิการเช่าช่วง/เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่

เป็นอาคารศนูย์การค้าจ านวน 2 โครงการ คือ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

นอกจากนี ้กองทนุรวม CPNRF มีการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เพื่อเข้าลงทุนในสทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า เมื่อ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552  และมีการเพิ่มทุนครัง้ที่ 2 เพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่      

แอร์พอร์ต เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2557 

 ตารางต่อไปนีแ้สดงสรุปข้อมลูที่ส าคัญของกองทนุรวม CPNRF 

รายการ รายละเอียด 
ชื่อกองทนุรวม กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
ลกัษณะโครงการ ระบเุฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
อายโุครงการ ไม่มีก าหนดอายโุครงการ3 
อสงัหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการ

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 22,124,767,000 บาท (2,212.5 ล้านหน่วย ราคาพาร์หน่วยละ 10 บาท) 
ท่ีมา: มติท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 และ ข้อมลูจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 

                                                             
3 เน่ืองจากกองทุนรวม CPNRF ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาจึงมีโอกาสท่ีกองทุนรวม CPNRF จะมีอายเุท่ากบัสิทธิการเช่า
ท่ีคงเหลืออยู ่
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ตารางต่อไปนีแ้สดงความเป็นมาและเหตุการณ์ที่ส าคัญของกองทนุรวม CPNRF 

วนัที่ เหตกุารณ์ส าคญั 
11 สงิหาคม 2548 ► จดัตัง้กองทนุรวม CPNRF ซึง่เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ประเภทระบเุฉพาะเจาะจง

ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
► เข้าลงทนุครัง้แรกในสทิธิการเช่าช่วง/เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3  
23 สงิหาคม 2548 จดทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF เข้าเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
4 พฤศจิกายน 2552   เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เพื่อลงทนุในสทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
23 เมษายน 2557 เพิ่มทนุครัง้ที่ 2 เพื่อลงทนุในสทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ท่ีมา: เว็บไซต์ของกองทุนรวม CPNRF 

2.1.2 รายชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 

ตามงบการเงินสอบทานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 กองทนุรวม CPNRF มีทนุจดทะเบียนรวมทัง้สิน้จ านวน 

2,212,476,700 หน่วย ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรกของกองทุนรวม CPNRF เรียงล าดับตามสดัส่วนการถือหน่วย

ลงทนุ ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2560 (วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ) แสดงในตารางต่อไปนี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถอืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วย ร้อยละ 
1 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 590,521,686 26.69 
2 ธนาคารออมสนิ 68,004,833 3.07 
3 MRS. ARUNEE CHAN 54,195,800 2.45 
4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 46,277,410 2.09 
5 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 37,367,952 1.69 
6 GIC PRIVATE LIMITED 37,304,437 1.69 
7 กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 34,433,600 1.56 
8 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 34,200,020 1.55 
9 บริษัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 33,491,100 1.51 

10 
HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS (IRE) LTD FIRST 
STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU 

33,261,756 1.50 

 ผู้ ถือหุ้นรายอื่น 1,243,418,106 56.20 
รวม 2,212,476,700 100.00 

ท่ีมา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2.1.3 วตัถปุระสงค์และโครงสร้างการจัดการของกองทนุรวม CPNRF 

กองทุนรวม CPNRF เป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทัง้ที่เป็นบุคคลธรรมดา

และนิติบคุคลทัง้ในและต่างประเทศ และจะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซือ้ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ โดย

กองทุนรวม CPNRF จะรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหา

ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ              

ที่กองทนุรวม CPNRF ได้ลงทนุหรือมีไว้ ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลีย่นแปลง รวมถงึด าเนินการก่อสร้าง และ/หรือพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ โดยรับโอนใบอนุญาตก่อสร้าง และ/หรือด าเนินการขอใบอนุญาตอื่น ๆ และ/หรือด าเนินการอื่นใดที่

เก่ียวข้องและจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของอสงัหาริมทรัพย์ และเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุรวม CPNRF 

และผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลกัทรัพย์อื่น และ/หรือการหา 

ดอกผลโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 

แผนภาพต่อไปนีแ้สดงโครงสร้างในปัจจบุนัของกองทนุรวม CPNRF 

 

โครงสร้างของกองทนุรวม CPNRF 
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2.1.4 ทรัพย์สนิของกองทนุรวม CPNRF 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF ได้ลงทุนในสิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมด 4 แห่ง 

โดยมรีายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์ที่ลงทนุ ดงันี ้

ทรัพย์สนิที่กองทนุรวม CPNRF เข้าลงทนุครัง้แรก 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ข้อมลู ณ 31 มีนาคม 2560) 

วันที่เข้าลงทุน 11 สงิหาคม 2548 
ที่ตัง้ เลขที่ 160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 
ลักษณะการถอืกรรมสิทธ์ิของ
กองทุนรวม CPNRF 

สทิธิการเช่าช่วงที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 
2 และสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) 
พร้อมอาคารจอดรถ (บางสว่น) รวมทัง้ งานระบบสาธารณปูโภค ระบบบ าบดัน า้
เสียและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ เก่ียวเนื่องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา พระราม 2 

ระยะเวลาของสัญญา ระยะเวลา 20 ปี คงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 8 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 15 
สงิหาคม 2568) 

ผู้ให้เช่า บริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั 
ที่ดินที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สทิธิการเช่าช่วงที่ดินที่แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ เนือ้ที่รวม 53-2-

38.4 ไร่ แบ่งเป็น 
- โฉนดที่ดินเลขที่ 4313 เนือ้ที่ 16-3-90.5 ไร่ 
- โฉนดที่ดินเลขที่ 4314 เนือ้ที่ 27-1-24.5 ไร่ 
- โฉนดที่ดินเลขที่ 85312 เนือ้ที่ 3-0-47.2 ไร่ 
- โฉนดที่ดินเลขที่ 49534 เนือ้ที่ 6-0-76.2 ไร่ 

อาคารที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (บางส่วน) ซึ่งเป็น
อาคาร 5 ชัน้  และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้  พร้อมอาคารจอดรถ (บางส่วน) ตาม
รายละเอียดดงันี ้

- พืน้ที่ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 152,369 ตารางเมตร 
- พืน้ที่ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 87,612 ตารางเมตร 
- พืน้ที่จอดรถประมาณ 98,813 ตารางเมตร 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่กองทุน
รวม CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่างานระบบสาธารณูปโภค ระบบบ าบัดน า้เสียและสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ติดตัง้และใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
พระราม 2 จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา พระราม 2 จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
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สังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
ซึง่ได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่งทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์
อื่นใดที่ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่ง หรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการศนูย์การค้า ทัง้นี ้ไม่ใช่ทรัพย์สนิที่มีลกัษณะเป็นส่วนควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สิน กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท เอส.แอล.  
สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จ ากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิกา รเ ช่ า 
อสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income Approach) โดยราคา 
ประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ณ วันที่  30 มีนาคม 2560 
เท่ากบั 6,520 ล้านบาท 

ท่ีมา: มติท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (ข้อมลู ณ 31 มีนาคม 2560) 

วันที่เข้าลงทุน 11 สงิหาคม 2548 
ที่ตัง้ เลขที่ 79, 79/1-79/2, 79/4-79/33 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยาน

นาวา กรุงเทพฯ 
ลักษณะการถอืกรรมสิทธ์ิของ
กองทุนรวม CPNRF 

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) 
พืน้ที่จอดรถภายในอาคาร (บางส่วน) จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 
จ ากัด นอกจากนี ้กองทุนรวม CPNRF ได้ซือ้และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิในงาน
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่ งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวเนื่องกับ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี ้ เซอร์วิส 
พระราม 3 จ ากดั 

ระยะเวลาของสัญญา ระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 18 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 
15 สงิหาคม 2578) โดยกองทนุรวม CPNRF มีสทิธิที่จะต่ออายสุญัญาเช่าได้อีก 
2 คราว คราวละ 30 ปี โดยกองทุนรวม CPNRF ช าระค่าเช่าและเงินมัดจ าตาม
เงื่อนไขแห่งสญัญาเช่าครัง้เดียวเต็มจ านวน 

ผู้ให้เช่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาพระราม 3 จ ากัด (ในส่วนของที่ดินและอาคาร) และ 
บริษัท เซ็นทรัล เรียลตี ้เซอร์วิส พระราม 3 จ ากัด (ในส่วนของงานระบบ
สาธารณปูโภคและสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ) 

ที่ดินที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าที่ดินที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เนือ้ที่รวม 12-2-
44.6 ไร่ แบ่งเป็น 

- โฉนดที่ดินเลขที่ 53132 เนือ้ที่ 12-0-83.4 ไร่ 
- โฉนดที่ดินเลขที่ 53133 เนือ้ที่ 0-1-61.2 ไร่ 
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อาคารที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 (บางส่วน) ซึ่งเป็น 
อาคาร 8 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ ซึง่ปัจจบุนัใช้ประโยชน์เป็นอาคารศูนย์การค้า 
พืน้ที่จอดรถและพืน้ที่บริการ (บางสว่น) ตามรายละเอียดดงันี ้

- พืน้ที่ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 79,554 ตารางเมตร 
- พืน้ที่ีให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,346 ตารางเมตร 
- พืน้ที่จอดรถประมาณ 90,186 ตารางเมตร 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่กองทุน
รวม CPNRF ลงทุน 

กรรมสทิธ์ิ (โดยการซือ้และ/หรือรับโอน) งานระบบสาธารณปูโภคและสิง่อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้แก่ 
ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบปรับ
อากาศ และระบบงานวิศวกรรมที่ติดตัง้และใช้งานภายในอาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จากบริษัทเซ็นทรัลเรียลตี ้ เซอร์วิส พระราม 3 จ ากัด 
ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

สังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกบัศนูย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ได้แก่ 
อุปกรณ์ตกแต่งทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดที่
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการ ศนูย์การค้า ทัง้นี ้ไม่ใช่ทรัพย์สนิที่มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคาร
ศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สิน กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท เอส.แอล.  
สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จ ากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิกา รเ ช่ า 
อสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income Approach) โดยราคา 
ประเมินของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ณ วันที่  30 มีนาคม 2560 
เท่ากบั 9,540 ล้านบาท 

ท่ีมา: มติท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

 

ทรัพย์สนิที่กองทนุรวม CPNRF เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (ข้อมลู ณ 31 มีนาคม 2560) 

วันที่เข้าลงทุน 4 พฤศจิกายน 2552 
ที่ตัง้ เ ล ข ที่  7/3 ถึ ง  7/128, 7/129 ถึ ง  7/221, 7/222 ถึ ง  7/552 แ ล ะ  7/553                     

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
ลักษณะการถอืกรรมสิทธ์ิของ
กองทุนรวม CPNRF 

สทิธิการเช่าช่วงที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้ของอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
และสทิธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า (บางสว่น) จ านวน 
1 อาคาร และอาคารส านักงานจ านวน 2 อาคาร (ทัง้อาคาร) รวมทัง้ที่จอด
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รถยนต์ภายในอาคาร นอกจากนี  ้กองทุนรวม CPNRF จะเช่างานระบบและ
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้องกบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 

ระยะเวลาของสัญญา ระยะเวลา 15 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 7 ปี (สญัญาสิน้สดุวันที่  
31 ธันวาคม 2567) 

ผู้ให้เช่า บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) (“CPN”) 
ที่ดินที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าช่วงที่ดินที่แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ เนือ้ที่รวม 24-2-

84 ไร่ แบ่งเป็น 
- โฉนดที่ดินเลขที่ 1041 เนือ้ที่ 22-0-72 ไร่ 
- โฉนดที่ดินเลขที่ 1054 เนือ้ที่ 2-2-12 ไร่ 

โดยกองทนุรวม CPNRF ให้สทิธิในการใช้ถนนรอบโครงการและทางเข้าออกของ
โครงการแก่บริษัท ห้างเซ็นทรัลป่ินเกล้า จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ และ 
CPN ซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่า รวมถึงผู้ เช่าพืน้ที่และลูกค้าของทัง้สองบริษัท
ดงักลา่ว 

อาคารที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า บางส่วน จ านวน 1 
อาคาร ซึ่งเป็นอาคารสูง 7 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ และอาคารส านักงานทัง้
อาคาร จ านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ A ป่ินเกล้า สงู 26 ชัน้ 
และ อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ B ป่ินเกล้า สงู 18 ชัน้ พร้อมทัง้พืน้ที่จอดรถยนต์
ภายในอาคารซึ่งสงู 10 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ รวมทัง้งานระบบที่เก่ียวเนื่องกับ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า อาคารส านักงาน และพืน้ที่จอดรถยนต์ 
(บางสว่น) โดยแบ่งเป็น 

- พืน้ที่ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 117,735 ตารางเมตร 
- พืน้ที่ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 61,710 ตารางเมตร 
- พืน้ที่จอดรถประมาณ 67,936 ตารางเมตร 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่กองทุน
รวม CPNRF ลงทุน 

สิทธิการเช่างานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันได
เลือ่น ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ าบดัน า้ เสยีและสิง่อ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที่ติดตัง้และใช้งานอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล
พลาซา ป่ินเกล้า รวมทัง้สทิธิใด ๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกบังานระบบดงักล่าว 

สังหาริมทรัพย์ที่กองทุน CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
ป่ินเกล้า อาคารส านักงาน ป่ินเกล้า ทาวเวอร์ A และอาคารส านักงาน ป่ินเกล้า 
ทาวเวอร์ B ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร 
รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 
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ราคาประเมินทรัพย์สิน กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท เอส.แอล.
สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จ ากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิกา รเ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income Approach) โดยราคา
ประเมินของอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ณ วันที่  30 
มีนาคม 2560 เท่ากับ 5,180 ล้านบาท (ราคาประเมินของทรัพย์สินส่วนที่ เป็น
ศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน เท่ากับ 4,250 ล้านบาท และ 930 ล้านบาท
ตามล าดบั) 

ท่ีมา: มติท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

 

ทรัพย์สนิที่กองทนุรวม CPNRF เข้าลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 2 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ข้อมลู ณ 31 มีนาคม 2560) 

วันที่เข้าลงทุน 23 เมษายน 2557 
ที่ตัง้ เลขที่ 2 ถนนมหิดล 252-252/1 ถนนวัวลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัด 

เชียงใหม่ 
ลักษณะการถอืกรรมสิทธ์ิของ
กองทุนรวม CPNRF 

(1) สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จ านวน 1 อาคาร อาคาร 
อเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จ านวน 1 อาคาร รวมทัง้ที่จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของพืน้ที่อาคารศูนย์การค้าและ
อาคาร อเนกประสงค์ที่กองทนุรวม CPNRF ลงทนุ) 

(2) สทิธิการเช่าและ/หรือรับโอนกรรมสทิธ์ิในงานระบบและทรัพย์สนิที่เก่ียวข้อง
กบัโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

(3) สิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตัง้ของอาคารศูนย์การค้า อาคารอเนกประสงค์  ที่
จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนนรอบโครงการและทางเข้าออก 
(บางสว่น) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

ระยะเวลาของสัญญา ระยะเวลา 30 ปี คงเหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 27 ปี (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 
22 เมษายน 2587) 

ผู้ให้เช่า บริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จ ากดั 
ที่ดินที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สทิธิการเช่าที่ดินที่ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เนือ้ที่รวม 32-3-

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

อาคารที่กองทุนรวม CPNRF ลงทุน สทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) จ านวน 1 อาคาร อาคารอเนกประสงค์
จ านวน 1 อาคาร รวมทัง้ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสดัส่วนการใช้งาน
ของพืน้ที่อาคารศูนย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที่กองทุนรวม CPNRF 
ลงทุน) รวมทัง้งานระบบและทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่แอร์พอร์ต ตามรายละเอียดดงันี ้

- พืน้ที่ใช้สอย (Gross Area) ประมาณ 78,849 ตารางเมตร 
- พืน้ที่ให้เช่า (Leasable Area) ประมาณ 37,553 ตารางเมตร 
- พืน้ที่จอดรถประมาณ 44,142 ตารางเมตร 

งานระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่กองทุน
รวม CPNRF ลงทุน 

สทิธิการเช่างานระบบที่เก่ียวข้องกบัอาคารศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต อาคารอเนกประสงค์ และพืน้ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ได้แก่ 
ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ และ
ระบบงานวิศวกรรม จากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา เชียงใหม่ จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

สังหาริมทรัพย์ที่กองทุน CPNRF 
ลงทุน 

กรรมสิทธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง ทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร 
รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่ง หรืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ ใช้บริการศูนย์การค้า ทัง้นี ้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกัษณะเป็น
สว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 

ราคาประเมินทรัพย์สิน กองทุนรวม CPNRF ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ อันได้แก่ บริษัท เอส.แอล.
สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จ ากัด ประเมินค่าเงินลงทุนในสิทธิกา รเ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ ( Income Approach) โดยราคา
ประเมินของอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ณ 
วนัที่ 30 มีนาคม 2560 เท่ากบั 10,580 ล้านบาท 

ท่ีมา: มติท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ณ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560 
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2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดัการของกองทุนรวม CPNRF 

2.2.1 ข้อมลูทัว่ไป 

ชื่อ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
ท่ีอยู่  ชัน้ 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบียนบริษัท 0105535048398 
โทรศัพท์ 0-2949-1500 
โทรสาร 0-2949-1501 
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ http://www.scbam.com 

2.2.2 รายชื่อกรรมการ  

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายอนชุา เหลา่ขวญัสถิตย์ ประธานกรรมการ 
2 นางอภิพนัธ์ เจริญอนสุรณ์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 นางสาวศรัณยา เวชากุล กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
4 ดร.อารักษ์ สธีุวงศ์ กรรมการ 
5 ดร.สทุธาภา อมรวิวฒัน์ กรรมการ 
6 นายชลิตติ เนื่องจ านงค์ กรรมการ และเลขานกุารคณะกรรมการ 
7 นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ท่ีมา: เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

2.2.3 รายชื่อผู้บริหาร  

ล าดับ รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1 นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2 นายณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทนุ 
3 นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
4 นางป่ินสดุา ภู่วิภาดาวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยทุธ์และวางแผน 
5 นางนนัท์มนัส เป่ียมทิพย์มนัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจดัสรรสนิทรัพย์ และกองทนุต่างประเทศ  
6 นางสาวจารุภัทร ทองลงยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจดัการลงทนุตราสารทนุ 
7 นายอาชวิน อศัวโภคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลติภัณฑ์และตราสารหนีต่้างประเทศ 
8 นายยทุธพล วิทยพาณิชกร ผู้อ านวยการอาวโุส กลุ่มจดัการลงทนุตราสารหนี  ้
9 นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 

10 นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน 
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ล าดับ รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
11 นางสาวสมใจ โรจน์เลศิจรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบญัชีและปฏิบติัการกองทนุ 
12 นางสาวอมรมาลย์ อมัพรพิสฏิฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจตวัแทนจ าหน่าย 
13 นางสาววริษา ลพานกุรม ผู้อ านวยการอาวโุส กลุ่มธุรกิจลกูค้าบุคคลและสถาบนั 

ท่ีมา: เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

2.2.4 รายชื่อผู้จัดการกองทนุรวม CPNRF  

ล าดับ รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
1 นายสมิทธ์ พนมยงค์ 
2 นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม 
3 นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา 
4 นางสาวอรอนงค์ ชยัธง 
5 นางสาวพีรญา วรรณคีรี 
6 นายกรวิภพ มณฑารพ 

ท่ีมา: เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ณ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 
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2.3  สรุปผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกองทุนรวม CPNRF 

ตารางสรุปงบการเงินของกองทนุรวม CPNRF 

งบก าไรขาดทุน         

หน่วย: ล้านบาท ธ.ค. 57 ร้อยละ ธ.ค. 58 ร้อยละ ธ.ค. 59 ร้อยละ ม.ีค. 60 ร้อยละ 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 3,185  96.25  3,038  96.87  3,425  97.01  870  96.47  

ดอกเบีย้รับ 13  0.39  7  0.22  6  0.17  1  0.12  
รายได้อ่ืน 111  3.36  91  2.91  99  2.82  31  3.41  
รวมรายได้ 3,309  100.00  3,136  100.00  3,531  100.00  902  100.00  

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (372) (11.23) (425) (13.56) (399) (11.31) (105) (11.58) 

ต้นทนุเช่าและบริการ (121) (3.66) (124) (3.95) (120) (3.39) (26) (2.86) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (40) (1.21) (49) (1.58) (65) (1.84) (18) (1.98) 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน (37) (1.11) (42) (1.34) (44) (1.24) (11) (1.20) 
ต้นทนุทางการเงิน (56) (1.70) (73) (2.34) (72) (2.05) (17) (1.93) 
รวมค่าใช้จ่าย (626) (18.91) (714) (22.77) (700) (19.82) (176) (19.56) 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 2,684  81.09  2,422  77.23  2,831  80.18  726  80.44  
ท่ีมา: งบการเงินปี 2557 2558 2559 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 
ตวัเลขอาจแตกตา่งเล็กน้อยเน่ืองจากผลของการปัดเศษ 

   

 
งบแสดงฐานะการเงนิ         

หน่วย: ล้านบาท ธ.ค. 57 ร้อยละ ธ.ค. 58 ร้อยละ ธ.ค. 59 ร้อยละ ม.ีค. 60 ร้อยละ 
เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์

ตามมลูค่ายตุิธรรม  
29,920  96.54 31,790  96.97 32,309  96.15 31,820  96.10 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมลูค่ายตุิธรรม 528  1.70 386  1.18 663  1.97 797  2.41 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 304  0.98 431  1.32 465  1.38 340  1.03 
สินทรัพย์อ่ืน 240  0.77  177  0.54  167  0.50  154   0.46  
รวมสินทรัพย์ 30,991  100.00 32,784  100.00 33,604  100.00 33,110  100.00 

เงินมดัจ ารับล่วงหน้า 994  3.21 1,034  3.15 1,138  3.39 1,131  3.42 
เงินกู้ ยืมระยะยาว 1,955  6.31 1,936  5.91 1,875  5.58 1,853  5.60 

หนีส้ินอ่ืน 352  1.14 572  1.74 599  1.78 605   1.83  
รวมหนีส้ิน 3,301  10.65 3,542  10.80 3,611  10.75 3,589  10.84 
สินทรัพย์สุทธิ 27,690  89.35 29,242  89.20 29,993  89.25 29,521  89.16 

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 24,406  78.75 24,406  74.45 24,406  72.63 24,406  73.71 
ก าไรสะสม 3,284  10.60 4,836  14.75 5,586  16.62 5,115  15.45 
สินทรัพย์สุทธิ 27,690  89.35 29,242  89.20 29,993  89.25 29,521  89.16 
ท่ีมา: งบการเงินปี 2557 2558 2559 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 
ตวัเลขอาจแตกตา่งเล็กน้อยเน่ืองจากผลของการปัดเศษ 
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งบกระแสเงนิสด      

หน่วย: ล้านบาท ธ.ค. 57 ธ.ค. 58 ธ.ค. 59 ม.ีค. 60 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ      2,684       2,422          2,831   726  
รวมรายการก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิจากเงินลงทนุ         527       1,559             332   (549) 
การซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์    (2,856)    (1,725)       (2,828)  (418) 
การจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์      2,978       1,870          2,555   286  
การซือ้เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์  (10,868)       (315)           (192)  (62) 
รายการก าไร/(ขาดทนุ)สทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ       (525)    (1,563)           (336)  549  
รายการปรับปรุงอ่ืน         235          327             145   13  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน    (7,825)     2,575         2,508   545  

เงินสดรับจากการกู้ยืม      1,650               -                   -     -    
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว         (35)         (19)             (62)  (22) 
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้      8,642              -                   -     -    
การแบ่งปันส่วนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ    (2,480)    (2,428)       (2,412)  (648) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ     7,777    (2,447)     (2,474)  (670) 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ       (48)       128            33   (125) 

ท่ีมา: งบการเงินปี 2557 2558 2559 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 
ตวัเลขอาจแตกตา่งเล็กน้อยเน่ืองจากผลของการปัดเศษ 

  

ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม CPNRF 

► รายได้ 

ส าหรับปี 2557 ถึงปี 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้รวมจ านวน 3,309 ล้านบาท 3,136 ล้านบาท และ 

3,531 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559 รายได้รวมประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ (คิดเป็นร้อยละ 97.0 ของ

รายได้รวม)  ดอกเบีย้รับ (คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของรายได้รวม) และรายได้อื่น (คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของรายได้รวม) ทัง้นี ้ในปี 

2558 รายได้รวมลดลงจากปี 2557 เป็นจ านวน 174 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 5.3 ของรายได้รวม) ซึ่งสาเหตุหลกัมา

จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ลดลงจาก 3,185 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 3,038 ล้านบาทในปี 2558 เนื่องจาก

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ได้ทยอยปิดปรับปรุงในเดือนมีนาคม 2558 ซึง่สง่ผลให้อัตราการเช่าพืน้ที่และรายได้

ค่าเช่าและค่าบริการลดลง ทัง้นี ้การปิดปรับปรุงของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า ได้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 

2559 ซึง่เป็นปัจจยัหลกัที่ส่งผลให้รายได้รวมในปี 2559 เพิ่มขึน้ 395 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.6) เป็น 3,531 ล้าน

บาท โดยเป็นผลมาจากอตัราการเช่าพืน้ที่และรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึน้ ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 รายได้

รวมมีจ านวน 902 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้ 47 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 1 ของปีก่อนหน้า (หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5) โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 96.5 ของรายได้รวม 
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► ต้นทนุและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2557 2558 และ 2559 กองทนุรวม CPNRF มีค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 626 ล้านบาท 714 ล้านบาท และ 700 

ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ (คิดเป็นร้อยละ 57.1 

ของค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทนุเช่าและบริการ (คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของค่าใช้จ่ายรวม) ต้นทนุทางการเงิน (คิดเป็นร้อยละ 10.3 

ของค่าใช้จ่ายรวม) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของค่าใช้จ่ายรวม) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (คิดเป็นร้อยละ 6.3 

ของค่าใช้จ่ายรวม) ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ 88 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.1) จากปีก่อนหน้าเป็น 714 ล้าน

บาท ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ เพิ่มขึน้ เนื่องจากค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่าที่สงูขึน้

จากสญัญาต่ออายุและสญัญาใหม่ และการเพิ่มขึน้ของต้นทนุทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 

14 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 1.9) จากปีก่อนหน้าเป็น 700 ล้านบาท โดยปัจจยัหลกัของการลดลงของค่าใช้จ่ายรวมมา

จากการลดลงของค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลมาจากค่านายหน้าในการจัดหาผู้ เช่าที่ลดลง  ส าหรับ   

ไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ค่าใช้จ่ายรวมมีจ านวน 176 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 10 ล้านบาทจากไตรมาสที่ 1 ของปีก่อนหน้า 

(หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3) โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์อนัเป็นผล

จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 59.2 และร้อยละ 10.1 ของค่าใช้จ่ายรวม 

ตามล าดบั 

► รายได้จากการลงทนุสทุธิ 

ในปี 2557 2558 และ 2559 กองทุนรวม CPNRF มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจ านวน 2,684 ล้านบาท 2,422   

ล้านบาท และ 2,831 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งลดลง 262 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 9.8) ในปี 2558 และเพิ่มขึน้ 409 

ล้านบาท (หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.9) ในปี 2559 ทัง้นี ้ความผนัผวนของรายได้จากการลงทนุสทุธิในช่วงปี 2557 ถงึปี 2559 

มีสาเหตุมาจากความผันผวนของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  ดังที่ได้กล่าว

มาแล้ว ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 รายได้จากการลงทนุสทุธิมีจ านวน 726 ล้านบาทซึง่เพิ่มขึน้ 37 ล้านจากไตรมาสที่ 1 

ของปีก่อนหน้า (หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริหาร 

ฐานะทางการเงินของกองทนุรวม CPNRF 

► สนิทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวนัที่ 31 มีนาคม 2560 กองทนุรวม CPNRF มีสนิทรัพย์รวมจ านวน 

30,991 ล้านบาท 32,784 ล้านบาท 33,604 ล้านบาท และ 33,110 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งประกอบไปด้วยรายการ

ดงัต่อไปนี ้
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► เงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวนัที่ 31 มีนาคม 2560 กองทนุรวม CPNRF มีเงินลงทนุในสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจ านวน 29,920 ล้านบาท 31,790 ล้านบาท 32,309 ล้านบาท 

และ 31,820 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 96.5 ร้อยละ 97.0 ร้อยละ 96.2 และร้อยละ 96.1 ของ

สนิทรัพย์รวม ตามล าดบั ทัง้นี ้ เงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประกอบไปด้วยทัง้หมด 4 โครงการ

ลงทุนซึ่ง ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัล

พลาซา ป่ินเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

► เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายติุธรรม 

กองทุนรวม CPNRF มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในกองทุนตรา

สารตลาดเงินและเงินฝากประจ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวันที่ 31 มีนาคม 2560 

จ านวน 528 ล้านบาท 386 ล้านบาท 663 ล้านบาท และ 797 ล้านบาทโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.7     

ร้อยละ 1.2 ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 2.4 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

► เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

กองทุนรวม CPNRF มีเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งประกอบด้วยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ และเงินฝาก

บัญชีกระแสรายวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวันที่ 31 มีนาคม 2560 จ านวน 304       

ล้านบาท 431 ล้านบาท 465 ล้านบาท และ 340 ล้านบาทโดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 

1.4 และร้อยละ 1.0 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

► สนิทรัพย์อื่น 

สนิทรัพย์อื่นประกอบด้วยลกูหนีค่้าเช่าและบริการ ดอกเบีย้ค้างรับ และสนิทรัพย์อื่น ๆ ทัง้นี ้จ านวนสนิทรัพย์

อื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวนัที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ากบั 240 ล้านบาท 177 ล้านบาท 

167 ล้านบาท และ 154 ล้านบาทโดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.8 ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.5 

ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

► หนีส้นิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2558 2559 และวันที่ 31 มีนาคม 2560 กองทุนรวม CPNRF มีหนีส้ินรวมจ านวน 

3,301 ล้านบาท 3,542 ล้านบาท 3,611 ล้านบาท และ 3,589 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ประกอบด้วยรายการดงัต่อไปนี ้
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► เงินกู้ ยืมระยะยาว 

เงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ ยืมเพื่อใช้ในการลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้

ระยะยาวแบบไม่มีหลกัทรัพย์ค า้ประกันในปี 2552 ที่มีอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี (MLR) ลบร้อยละ 

1.00 ถงึ MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยมีระยะเวลาการกู้ ยืม 12 ปี และเงินกู้ระยะยาวแบบไม่มีหลกัทรัพย์

ค า้ประกันในปี 2556 ที่มีอัตราดอกเบีย้ MLR ลบร้อยละ 2.00 ถึง MLR ลบร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยมี

ระยะเวลาการกู้ ยืม 12 ปี ทัง้นี ้ในปี 2557 2558 2559 และไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เงินกู้ ระยะยาวมีจ านวน 

1,955 ล้านบาท 1,936 ล้านบาท 1,875 ล้านบาท และ 1,853 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.2     

ร้อยละ 54.7 ร้อยละ 51.9 และร้อยละ 51.6 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั 

► เงินมดัจ ารับล่วงหน้า 

เงินมัดจ ารับล่วงหน้าเป็นมัดจ าที่เรียกเก็บจากผู้ เช่าเพื่อเป็นหลักประกันในกรณีที่กองทุนรวม CPNRF       

ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ ทัง้นี ้ในปี 2557 2558 2559 และไตรมาสที่ 1 ปี 2560  เงินมัดจ ารับล่วงหน้ามี

จ านวน 994 ล้านบาท 1,034 ล้านบาท 1,138 ล้านบาท และ1,131 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30.1 

ร้อยละ 29.2 ร้อยละ 31.5 และร้อยละ 31.5 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั 

► หนีส้นิอื่น 

หนีส้ินอื่นประกอบด้วยเจ้าหนีอ้ื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า และหนีส้ินอื่น ๆ ทัง้นี  ้           

ในปี 2557 2558 2559 และและไตรมาสที่ 1 ปี 2560 หนีส้ินอื่นมีจ านวน 352 ล้านบาท 572 ล้านบาท 599 

ล้านบาท และ 605 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.8 ร้อยละ 16.1 ร้อยละ 16.6 และร้อยละ 16.9 

ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั 

► สนิทรัพย์สทุธิ 

ในปี 2557 2558 2559 และไตรมาสที่ 1 ปี 2560 กองทนุรวม CPNRF มีสนิทรัพย์สทุธิจ านวน 27,690 ล้านบาท 

29,242 ล้านบาท 29,993 ล้านบาท และ 29,521 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสนิทรัพย์สทุธิประกอบด้วยทนุที่ได้รับจากผู้ ถือ

หน่วยลงทุนและก าไรสะสม ทัง้นี ้ระหว่างปี 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจ านวนคงที่

เท่ากบั 24,406 ล้านบาท ในขณะที่ก าไรสะสมเพิ่มขึน้จาก 3,284 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 5,115 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 

ปี 2560 
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งบกระแสเงินสด 

► กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ในปี 2557 กองทนุรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสทุธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 7,825 ล้านบาท โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เช่น การเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และการซือ้เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ เป็นจ านวน 10,868 ล้านบาท และ 2,856 ล้านบาท ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 2559 และไตรมาสที่ 1 ปี 2560 กองทุนรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรม

ด าเนินงาน จ านวน 2,575 ล้านบาท 2,508 ล้านบาท และ 545 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลง

ของการซือ้เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นจ านวน 315 ล้านบาท 192 ล้านบาท และ 62 ล้านบาท ในปี 

2558 2559 และไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ตามล าดบั 

► กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2557 กองทนุรวม CPNRF มีกระแสเงินสดสทุธิที่ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 7,777 ล้านบาท โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากทนุที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุจ านวน 8,642 ล้านบาท และเงินสดจากการกู้ ยืมจ านวน 1,650 

ล้านบาท ทัง้นี ้ทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุนและเงินสดจากการกู้ ยืมเป็นผลจากการระดมทุนเพื่อเข้าลงทุนในสิทธิการ

เช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 2559 และไตรมาสที่ 1 ปี 2560 กองทุนรวม 

CPNRF มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 2,447 ล้านบาท 2,474 ล้านบาท และ 670 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยเป็นผลมาจากการแบ่งปันสว่นทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุจ านวน 2,428 ล้านบาท 2,412 ล้านบาท และ 648 

ล้านบาทตามล าดบั 
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2.4  ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

2.4.1 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 

► ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยปรับตัวเพิ่มขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2558 ทัง้นี ้

การเพิ่มขึน้ของอัตราการการเติบโตของ GDP ในปี 2559 มีปัจจัยสนับสนุนหลกัจากการใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการ  

ต่าง ๆ การลงทนุของภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ทัง้นี ้การปรับตวัเพิ่มขึน้ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเป็นผล

ของการปรับตัวเพิ่มขึน้ของฐานรายได้และความเชื่อมั่นของผู้ บริโภค โดยเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจไทยและมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยวของภาครัฐ โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตวัร้อยละ 

3.1 ในปี 2559 ซึ่งปรับตัวดีขึน้จากการขยายตัวที่ ร้อยละ  2.2 ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเศรษฐกิจไทย

โดยรวมยงัถกูจ ากดัโดยการสง่ออกสนิค้าและบริการที่ชะลอตวัอนัเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง4 

 

 

 
 

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลกัจากการ

ขยายตวัของการสง่ออกซึง่จะสนบัสนนุให้การผลติภาคอุตสาหกรรมและการลงทนุภาคเอกชนปรับตวัเพิ่มขึน้ นอกจากนีย้ัง

มีปัจจัยบวกอื่น ๆ  เช่น การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว การลงทุนภาครัฐ และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยการลงทุน

ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์สงูอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม ขนส่ง และ

โครงการพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส าหรับการใช้จ่ายภาคครัวเรือน มีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้จากการฟืน้ตวัที่

ชัดเจนมากขึน้ของฐานรายได้ภาคเกษตรและการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทัง้นี ้การใช้จ่ายภาคครัวเรือน

คาดการณ์ว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.8 ในปี 2560 ต่อเนื่องจากการขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 ในปี 2559 โดยการปรับลดลงของ

                                                             
4 รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย มิถนุายน 2560 
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อัตราการขยายตัวเป็นผลมาจากแนวโน้มการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของราคาน า้มันและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคใน

ประเทศ อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัเสีย่งที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วย ความเสีย่งจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกซึง่ยงัอยู่ใน

เกณฑ์สงู เนื่องมาจากความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายของสหรัฐฯ ภาวะทางการเมืองของประเทศส าคัญในยุโรป 

ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีน และปัญหาความอ่อนแอของระบบสถาบนัการเงินในยุโรป โดยปัจจยัดงักลา่วอาจ

ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนของโลก และส่งผลกระทบในทางลบต่อการฟื้นตัวของภาคการส่งออกและการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทย ดังนัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะ

ขยายตวัร้อยละ 3.5 ในปี 25605 

► อตัราดอกเบีย้นโยบาย (Policy rate) 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ยังคงอยู่ในภาวะของการฟื้นตัวโดย

คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐและแรงกระตุ้นทางการคลงัที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้  อย่างไรก็ตาม 

กนง. มีความเห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของ

ทิศทางนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลกั ความผันผวนของตลาดการเงินโลก และการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกซึง่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ต ่า6 ดงันัน้ กนง. จงึมีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ตลอด

ปี 25597 อตัราดอกเบีย้นโยบายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 คงที่อยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ต่อเนื่องจากปี 2559 โดยจากการ

ประชุมกนง. ครัง้ที่ 4 ของปี 2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนต่อเนื่อง จากภาค

การสง่ออก ภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึน้ และ การบริโภคภาคเอกชนที่ดีขึน้อันเนื่องมาจากภาคเกษตรที่ปรับตัวดีขึน้ ซึง่ภาวะ

การเงินดูผ่อนคลายและเอือ้อ านวยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงเห็นควรให้คงอัตรา

ดอกเบีย้นโยบายไว้ 8 

 

 
                                                             
5 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ท่ี 2/2560 ธปท และ รายงานนโยบายการเงิน มิถนุายน 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบบัยอ่) ครัง้ท่ี 7/2559 ธปท. 
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบบัยอ่) ครัง้ท่ี 8/2559 ธปท. 
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบบัยอ่) ครัง้ท่ี 1/2560 และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ท่ี 2/2560 ธปท. 
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อตัราดอกเบีย้นโยบาย
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อตัราดอกเบีย้นโยบาย 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย มิถนุายน 2560  
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อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป

► อตัราเงินเฟ้อ 

ในปี 2559 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปรับตวัสงูขึน้อยู่ที่ร้อยละ 0.2 ต่อปี ซึง่เพิ่มขึน้จากร้อยละ -0.9 ต่อปีในปี 2558 ทัง้นี ้

การปรับตัวเพิ่มขึน้ดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของราคาน า้มันขายปลีกในประเทศเป็นหลัก โดยธปท . 

คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 ทรงตัวอยู่ในระดับต ่า อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านอุปทาน และมีแนวโน้ม

ทยอยปรับสงูขึน้ อนัเนื่องมาจากผลผลติของอาหารสดมีมาก กอปรกบัราคาน า้มนัขายปลกีในประเทศปรับลดลงตามราคา

น า้มนัดิบในตลาดโลก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

อตัราเงินเฟ้อ 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย มิถนุายน 2560 
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2.4.2 ภาวะอตุสาหกรรมของประเทศไทย 

2.4.2.1 ธุรกิจค้าปลกี 

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เ ป็น 3 กลุ่มหลักซึ่งประกอบไปด้วย 1) ศูนย์การค้าและ

ห้างสรรพสนิค้า 2) ศนูย์การค้าขนาดย่อม (Community Mall) และศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Mall) และ 3) ห้างค้า

ปลกีขนาดใหญ่และร้านสะดวกซือ้ โดยในปี 2559 พืน้ที่ค้าปลกีในกรุงเทพฯ และพืน้ที่โดยรอบมีจ านวนประมาณ 7.3 ล้าน

ตารางเมตร ซึ่งศูนย์การค้ามีสดัส่วนมากที่สดุเป็นจ านวนประมาณ 4.5 ล้านตารางเมตร ทัง้นี  ้สดัส่วนทางการตลาดของ

พืน้ที่เช่าค้าปลกีในกรุงเทพฯ แสดงในตารางต่อไปนี ้9 

 

 

 

ในปี 2559 ตลาดค้าปลีกไทยขยายตัวเล็กน้อย โดยดัชนีค้าปลีกปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า10      

ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ของฐานรายได้ภาค

เกษตร และมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ11 โดยผู้ประกอบการประเภทศูนย์การค้าและห้างสรรพสนิค้ายัง

มีการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขาใหม่และการปรับปรุงโครงการเดิม ทัง้นี  ้ระหว่าง    

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2559 อุปทานพืน้ที่ค้าปลีกในกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้จาก 7.1 ล้านตารางเมตรเป็น 7.3 

ล้านตารางเมตร และอตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลกีในกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 93.2 เป็นร้อยละ 93.8 ตามล าดบั12 

 

                                                             
9 แบบ 56-1 ปี 2559 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
10 ธนาคารแห่งประเทศไทย มีนาคม 2560 
11 รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
12 CBRE MARKETVIEW Bangkok Retail, Q4 2015 and Q4 2016 บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) 

เซน็ทรัลพฒันา, 21%

อ่ืนๆ, 47%

เดอะมอลล์, 8%

ซีคอนแสควร์, 5%

สยามฟิวเจอร์, 4%
ฟิวเจอร์พาร์ค, 4%

เมกะบางนา, 3%

ทีซีซีแลนด์, 3% สยามพารากอน, 3% แฟชัน่ไอส์แลนด์, 2%

สว่นแบ่งทางการตลาด ( Market Share) ของธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพฯ 

ท่ีมา: แบบ 56-1 ปี 2559 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
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ภาพรวมธุรกิจค้าปลกีในปี 2560 คาดการณ์วา่ จะมีการแข่งขนัที่เพิ่มสงูขึน้จากตลาดสนิค้าออนไลน์ซึ่งเป็นผลมา

จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับการใช้จ่ายที่รวดเร็วและสะดวกสบาย  นอกจากนี ้   

การแข่งขันที่เพิ่มขึน้ยังเป็นผลจากแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มศูนย์การค้า

ขนาดย่อม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าปลีกในปี 2560 คาดการณ์ว่า จะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลกัมา

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและมาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ทัง้นี  ้การเติบโตใน

อนาคตของธุรกิจค้าปลกีมีแนวโน้มที่จะขยายไปในจังหวัดต่าง ๆ ในหลากหลายภูมภิาคของประเทศ ซึง่มีปัจจยัสนับสนุน

หลกัมาจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ท าให้มีเสรีในด้าน การค้า แรงงาน และเงินลงทนุมากขึน้13 

 

 

                                                             
13 แบบ 56-1 ปี 2559 บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
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ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย มิถนุายน 2560 

ท่ีมา: CBRE MARKETVIEW Bangkok Retail, Q4 2013, Q4 2014, Q4 2015 and Q4 2016 บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) 

อปุทานพืน้ที่ค้าปลีกและอัตราการเช่าพืน้ที่ในกรุงเทพฯ 
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2.4.2.2 ธุรกิจอาคารส านกังาน 

อาคารส านกังานสามารถจ าแนกได้ตามสถานที่ตัง้และชนิดของอาคาร ทัง้นี ้ในด้านสถานที่ตัง้สามารถจ าแนกได้

เป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (“Central Business District”) และพืน้ที่รอบนอกศูนย์กลางธุรกิจ  (“Non-Central Business 

District”)14 ในด้านชนิดอาคารสามารถจ าแนกได้เป็นอาคารเกรดเอและอาคารเกรดบี15 

ความต้องการพืน้ที่อาคารส านกังาน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีเพิ่มมากขึน้เป็นผลมาจากความต้องการที่จะขยาย

พืน้ที่ส านกังานของทัง้บริษัทไทยและต่างชาติ โดยทางภาครัฐได้มีนโยบายดงึดดูบริษัทต่างชาติให้มาลงทนุในประเทศไทย

จากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกจากนีค้วามต้องการพืน้ที่ส านักงานยังมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทัง้นี ้อตัราการเช่าพืน้ที่ส านกังานในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 92.3 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 

91.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ทัง้นี ้พืน้ที่อาคารส านักงานที่อยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า BTS และ 

MRT นัน้ยงัคงเป็นที่ต้องการของตลาดอาคารส านักงาน  ซึง่พืน้ที่ที่ตัง้อยู่ย่านศนูย์กลางธุรกิจโดยสว่นมากจะไม่เหลือพืน้ที่

ขนาดใหญ่ให้เช่าและมีค่าเช่าที่สงู ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้ผู้ เช่ามีการย้ายส านักงานมายังพืน้ที่รอบนอกศูนย์กลางธุรกิจมาก

ขึน้16,17 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 พืน้ที่เช่าอาคารส านักงานในกรุงเทพฯ มีจ านวน 8.6 ล้านตารางเมตร ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 

8.5 ล้านตารางเมตรในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558  ทัง้นี ้ในปี 2560 ถงึ 2562 คาดการณ์ว่าจะมีพืน้ที่อาคารส านกังานเพิ่มขึน้ 

ประมาณ 0.5 ล้านตารางเมตร โดยพืน้ที่สว่นใหญ่จะมาจากอาคารส านักงานสร้างใหม่ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่นอกย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจ อันเนื่องมาจากราคาที่ดินที่ปรับสงูขึน้ในพืน้ที่ย่านธุรกิจ ซึ่งท าให้ผู้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์หลายรายย้ายมาพฒันา

พืน้ที่รอบนอกมากขึน้ 

 

 

                                                             
14 ยา่นศนูย์กลางธุรกิจ (Central Business District) หมายถงึพืน้ท่ีธุรกิจเช่นบริเวณ สีลม สาธร ถนนพระรามท่ี 4 เพลินจิต ถนนวทิย ุอโศก และ สุขมุวิท 
(ช่วงต้นถงึซอย 24) และพืน้ท่ีรอบนอกศนูย์กลางธุรกิจ (Non-Central Business District) หมายถงึพืน้ท่ีธุรกิจนอกเหนือจากยา่นท่ีได้กล่าวกอ่นหน้า 
15 อาคารส านักงานสามารถแบ่งได้ตามเกรดเอและเกรดบี โดยลักษณะอาคารส านักงานเกรดเอมีคณุสมบัติอาทิเชน่ มีการออกแบบพืน้ท่ีส านักงานท่ีไม่มีเสา
กลาง ท าให้สามารถใช้พืน้ท่ีได้เต็มประสิทธิภาพ มีระบบลิฟท์ท่ีรอไมน่าน มีการจัดการอาคารอยา่งมืออาชีพ เป็นต้น 
16 รายงานวิจัยตลาดอาคารส านักงานกรุงเทพมหานคร ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย 
17 ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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อัตราค่าเช่าอาคารส านักงานในกรุงเทพฯ เติบโตทุกไตรมาส โดยในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2559 อัตราค่าเช่า

อาคารส านักงานเกรดเอและเกรดบีในย่านศูนย์กลางธุรกิจและในพืน้ที่รอบนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง

ทัง้นี ้อัตราค่าเช่าอาคารส านักงานเกรดเอในพืน้ที่รอบนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจเติบโตสูงสุด โดยปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 

13.1 จาก 723 บาทต่อตารางเมตรในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 เป็น 818 บาทต่อตารางเมตรในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึง่

มีสาเหตุหลกัมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึน้อันเนื่องมาจากระบบขนส่งมวลชนที่พัฒนาและครอบคลุมพืน้ที่รอบนอกของ

กรุงเทพฯ มากขึน้ 
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ท่ีมา: CBRE MARKETVIEW Bangkok Office, Q4 2013, Q4 2014, Q4 2015 and Q4 2016 บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

อตัราค่าเช่าอาคารส านกังานในกรุงเทพฯ 

ท่ีมา: ภาพรวมตลาดอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานคร ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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3.     รายการความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF ให้เป็น
กองทรัสต์ CPNREIT 

3.1  ลักษณะของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา

อนมุติัการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และพิจารณาอนมุติัการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึง่อาจอยู่ในระยะเวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั โดย SCBAM ในฐานะผู้จดัการกองทนุรวม CPNRF คาด

ว่าการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะแล้วเสร็จภายในปี 2560 เพื่อให้กองทนุรวม CPNRF 

และผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากการแปลงสภาพ โดย

หลงัจากที่กองทนุรวม CPNRF ได้มีการแปลงสภาพแล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม

ครัง้ที่ 1 ซึ่งอาจอยู่ในระยะเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ทัง้นี ้ไม่เกิน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยมีมติอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ทัง้นี ้ในการ

ด าเนินการที่เก่ียวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF รวมทัง้การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นี ้

SCBAM จะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2559 เร่ือง การแปลงสภาพกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“ประกาศที่ ทจ. 34/2559”) และประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(“ประกาศที่ ทจ. 49/2555”) รวมทัง้ประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะกระท าได้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวม CPNRF มีมติอนมุติัให้มีการแปลงสภาพ และเมื่อได้รับมติอนมุติัจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัท ซีพี

เอ็น รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (“CPNRM” หรือ “ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN จะ

เป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และจะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ โดยผู้จดัการกองทรัสต์

จะแต่งตัง้ SCBAM ซึง่ปัจจบุนัเป็นบริษัทจดัการของกองทนุรวม CPNRF ให้เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT (“ทรัสตี”)   

ทัง้นี ้ในการด าเนินการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF  CPNRM จะย่ืนขอความเห็นชอบในการเป็นผู้จัดการ

กองทรัสต์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมกบัการย่ืนค าขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อแลกกับทรัพย์สิน 

หนีส้ิน และความรับผิดของกองทุนรวม CPNRF (“ทรัพย์สินและภาระของกองทนุรวม CPNRF”) ซึ่งประกอบไปด้วยสิทธิ

และหน้าที่ตามสญัญาที่กองทุนรวม CPNRF เป็นคู่สญัญาในปัจจุบนั รวมทัง้อสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุน

รวม CPNRF ได้ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัล

พลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยทรัพย์สินและ

ภาระของกองทนุรวม CPNRF จะเป็นไปตามข้อมลูมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวม CPNRF ที่ได้รับการยืนยัน

จากผู้ดแูลผลประโยชน์ครัง้ลา่สดุก่อนการโอนทรัพย์สนิให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT แต่จะไม่รวมรายการดงัต่อไปนี ้
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(1) ทรัพย์สนิหรือเงินที่กนัไว้เพื่อการช าระหนี ้

(2) เงินปันผลหรือเงินเฉลีย่คืนจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม CPNRF ซึง่ยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วย

ลงทนุหรือบคุคลที่มีสทิธิได้รับเงินนัน้ 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม CPNRF และการช าระบัญชี

ของกองทนุรวม CPNRF 

โครงสร้างและแผนการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT เป็นดงัต่อไปนี ้

โครงสร้างของกองทนุรวม CPNRF ก่อนการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติมคร้ังที ่1 
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โครงสร้างของกองทรัสต์ CPNREIT ภายหลงัการแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติมคร้ังที ่1 

 

ความสมัพนัธ์ของบคุคลที่เก่ียวข้องของกองทนุรวม CPNRF และกองทรัสต์ CPNREIT แสดงดงัตารางต่อไปนี ้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง CPNRF CPNREIT บทบาท / หน้าที่ 
ผู้จดัการกองทนุรวม 
/ผู้จดัการกองทรัสต์  

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 
จ ากดั 

บริหารจัดการกอ งทุน / 
กองทรัสต์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม / 
ทรัสตีของกองทรัสต์ 

ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

- ดูแลการปฏิบัติงานของ
กองทนุ / กองทรัสต์  
- ถือครองกรรมสิทธิและ/
ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ใ น
ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ 

ผู้บริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

บริหารจัดการทรัพ ย์สิน 
ส าหรับทรัพย์สินส่วนที่
เ ป็ นศูน ย์ กา ร ค้ า  และ
อาคารส านกังาน 



  

43 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง CPNRF CPNREIT บทบาท / หน้าที่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ /  
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

นกัลงทนุทั่วไป (ร้อยละ 
73.31) 
CPN (ร้อยละ 26.69) 

นกัลงทนุทั่วไป (ร้อยละ 73.31) 
CPN (ร้อยละ 26.69) 

ลงทนุ 

แผนการแปลงสภาพ 

ขัน้ตอนการแปลงสภาพมีรายละเอียดดังนี ้

1. CPNRM ก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT ขึน้ด้วยผลของสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยมี CPNRM เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ 

และ SCBAM เป็นทรัสตี ทัง้นี ้การก่อตัง้กองทรัสต์ CPNREIT จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ CPNRM ก่อสิทธิและหน้าที่

ในทางทรัพย์สินให้แก่ทรัสตี ด้วยการเข้าท าสญัญาที่มีข้อผูกพันว่าผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ 

CPNREIT ได้มาซึ่งทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ที่แปลงสภาพ โดยแลกกับการที่กองทุนรวม 

CPNRF จะได้รับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่ง CPNRM อยู่ระหว่างการย่ืนค าขอความ

เห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT กบัส านกังาน ก.ล.ต. 

2. กองทรัสต์ CPNREIT จะรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF แลกกับหน่วยทรัสต์ CPNREIT ซึ่ง

ทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม CPNRF นีร้วมถงึการรับโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาที่กองทนุรวม CPNRF 

เป็นคู่สญัญาอยู่ในปัจจุบัน และอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่

กองทนุรวม CPNRF ลงทนุในปัจจบุัน โดยไม่รวมถึงทรัพย์สนิหรือเงินที่กันไว้เพื่อการช าระหนี ้ เงินปันผลหรือเงิน

เฉลีย่คืนจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม ซึง่ยงัมิได้ช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่มีสิทธิ

ได้รับเงินนัน้ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม CPNRF 

และการช าระบญัชีของกองทนุรวม CPNRF  

3. SCBAM จะด าเนินการเลิกกองทุนรวม CPNRF และช าระบัญชี โดยในขัน้ตอนการช าระบัญชี ผู้ช าระบัญชีจะ

แบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่กองทุนรวม CPNRF ได้มาจากการโอนทรัพย์สินและภาระของ

กองทนุรวม CPNRF ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ที่มีช่ือปรากฏใน

ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ก าหนดสทิธิในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกบัหน่วยทรัสต์ (ซึง่อาจจะไม่ใช่ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ  และอนมุติัการแปลงสภาพและการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้

ที่ 1) 
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นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่จะออกและเสนอขายให้แก่

กองทุนรวม CPNRF เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPNRF เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแทน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน โดยจะด าเนินการดังกล่าวให้

แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์  

แผนภาพประกอบการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

 

 

3.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF ให้เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วย

ลงทนุด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มาประชมุโดยผู้ ถือหน่วย

ลงทนุที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทจ. 34/2559 

เร่ือง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์  (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีม้ีเงื่อนไขว่า หากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อนุมติัเร่ืองที่เสนอในวาระนี ้ บริษัทจัดการ
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จะไม่เสนอวาระอื่น ๆ ที่เหลือเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระนี ้

บริษัทจดัการจะด าเนินการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามล าดบัต่อไป โดยบริษัทจดัการ และ/หรือผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือ

ผู้จัดการกองทรัสต์ จะเข้าท ารายการต่าง ๆ ในวาระนี ต่้อเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติตามเร่ืองที่เสนอต่อที่

ประชุมในวาระอื่น ๆ ทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 (เร่ืองการพิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินและการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการ

ขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT) 

อตัราการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT (Swap Ratio) 

ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF จะได้รับ คือ 1 หน่วยลงทนุต่อ 1 หน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์ที่ออกมาเพื่อการ

สบัเปลีย่นกับหน่วยลงทุนจะออกในราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม CPNRF ที่ได้รับการยืนยันจาก

ผู้ดแูลผลประโยชน์ครัง้ลา่สดุก่อนการโอนทรัพย์สนิและภาระของกองทนุรวม CPNRF ให้กบักองทรัสต์ CPNREIT เพื่อแลก

กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT  และในการด าเนินการเพื่อสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่ว จะไม่มีการรับซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทุนรวม CPNRF จากผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน ครัง้ที่ 1/2560 และที่ออก

เสยีงคดัค้านกบัการแปลงสภาพ 

3.1.2 วนัที่เกิดรายการ 

หากได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในวันประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2560 บริษัทจัดการและผู้ จัดการ

กองทรัสต์มีแผนจะเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 

เพื่อให้การแปลงสภาพดงักลา่วได้รับสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่มีผลบังคับ

ใช้ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านัน้ 

3.1.3 สรุปสาระส าคญัของสญัญาที่เก่ียวข้อง 

สญัญาที่เก่ียวข้องกับการเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF ให้เป็นกองทรัสต์ CPNREIT สามารถ

สรุปได้ดงันี ้

1) ร่างสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 
  
ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ CPNRM ในฐานะผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และจะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตัง้ท

รัสต์แล้ว 
ทรัสตี SCBAM ในฐานะผู้ที่จะเข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ 

สาระส าคัญ - ชื่อของกองทรัสต์ คือ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN 
รีเทล โกรท ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า CPN Retail Growth Leasehold REIT หรือ 
CPNREIT 
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- กองทรัสต์มีวัตถปุระสงค์ที่จะลงทุนในทรัพย์สนิหลกั โดยการซือ้ และ/หรือ เช่า 
และ/หรือ เช่าช่วง และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง
ทรัพย์สินหลกั โดยจะน าทรัพย์สินหลกัไปจัดหาประโยชน์ในรูปของรายได้ค่ า
เช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในท านองเดียวกนั ตลอดจนท าการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พฒันา และ/หรือ จ าหน่ายทรัพย์สนิต่าง ๆ เพื่อ
มุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้กองทรัสต์มีจดุมุ่งหมายที่จะลงทุน
ในทรัพย์สนิเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ 
รวมถงึการลงทนุในทรัพย์สนิอื่น และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอก
ผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวข้องก าหนด นอกจากนี ้กองทรัสต์ยังได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของ
กองทรัสต์ไว้ดงัต่อไปนี ้
(1) เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์  

(1.1) กองทรัสต์จัดตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ เพื่อรองรับการแปลง
สภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ 
เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
และน าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

(1.2) ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลกัทรัพย์และตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหลงัจากที่กองทรัสต์ได้ก่อตัง้ขึน้
อย่างสมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์แล้ว ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะเข้าเป็น
ผู้จดัการกองทรัสต์ ซึง่จะด าเนินการย่ืนค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์
เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ 

(2) เพื่อลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  
ผู้จดัการกองทรัสต์จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 
1 โดยการกู้ ยืมเงิน ซึง่เงินที่ได้รับจากการกู้ ยืมเงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชี
กองทรัสต์ซึ่งอยู่ในนามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไว้และน าไปลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการ
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ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุเพิ่มเติมในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(3) เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิหลกัในอนาคต ภายหลงัจากการลงทนุในทรัพย์สินที่
จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  
(3.1) ผู้ จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินหลักใน

อนาคตโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ และ/
หรือโดยการกู้ ยืมเงิน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารที่มี
ความหมายหรือเนือ้หาสาระที่แท้จริงเข้าลักษณะเป็นการกู้ ยืม
เงิน ซึ่งเงินที่ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชี
ของกองทรัสต์ซึ่งอยู่ในนามของทรัสตีเพื่อเก็บรักษาไว้และจะ
น าไปลงทนุในทรัพย์สนิหลกัในอนาคต ทัง้นี ้ในกรณีของการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่นัน้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
น าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

(3.2) ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือการออก
และเสนอขายตราสารที่มีความหมายหรือเนือ้หาสาระที่แท้จริง
เข้าลกัษณะเป็นการกู้ ยืมเงิน ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตรา
สารดังกล่าว (ถ้ามี) ในแต่ละครัง้ อนึ่ง ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการย่ืนค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน
นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ 

การจดัหาผลประโยชน์ 
ของกองทรัสต์ 

1. กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัได้โดยการให้เช่า การ
ให้เช่าช่วง หรือการให้ใช้ หรือการให้บริการในท านองเดียวกับการให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึการให้บริการที่เก่ียวเนื่องกบัการดังกลา่วด้วย และห้าม
มิให้ด าเนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่นที่
กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เองโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยาบาล เป็นต้น   

2. กองทรัสต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์แก่บคุคลที่จะน า
อสงัหาริมทรัพย์นัน้ไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการได้เอง 
เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องมีข้อตกลงที่ให้
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ก าหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นจ านวนที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า และหากจะมีส่วนที่
อ้างอิงกบัผลประกอบการของผู้ เช่า และ/หรือผู้ เช่าช่วง จ านวนเงินค่าเช่าสูงสดุ
ที่อ้างอิงกบัผลประกอบการนัน้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเงินค่าเช่าที่
ก าหนดไว้แน่นอนลว่งหน้า 

3. กองทรัสต์จะไม่ให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าจะน าอสังหาริมทรัพย์นัน้ไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการให้เช่าในแต่ละครัง้จะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้
กองทรัสต์สามารถเลิกสญัญาเช่า และ/หรือเช่าช่วงได้หากปรากฏว่าผู้ เช่า และ/
หรือผู้ เช่าช่วงน าอสงัหาริมทรัพย์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

4. ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินหลักให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมต่อการจัดหารายได้ ซึง่รวมถงึการจัดให้มีการประกนัภัยที่เพียงพอตลอด
ระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทนุในทรัพย์สินหลกัด้วย ซึง่การประกนัภัยนีอ้ย่างน้อย
ต้องครอบคลมุถึงการประกันวินาศภัยที่อาจเกิดขึน้กับอสงัหาริมทรัพย์ และ
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจาก
อสงัหาริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสงัหาริมทรัพย์  

5. การจัดการกองทรัสต์จะกระท าโดยทรัสตีและผู้ จัดการกองทรัสต์ที่ ได้รับ
มอบหมายจากทรัสตีซึง่ได้รับการแต่งตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ โดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเก่ียวกับอ านาจ
หน้าที่ของทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ใน
การนี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่เก่ียวข้อง
กับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ และทรัสตีมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัในการก ากับดูแล
การปฏิบติัหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้ รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเก็บ
รักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ และในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่
มิใช่ทรัพย์สินหลกั การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวอาจด าเนินการ
โดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผู้ จัดการกองทรัสต์
มอบหมาย โดยจะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และสญัญาอื่นใด
ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรัสตีมีความประสงค์จะแก้ไขข้อก าหนดสิทธิแ ละ
เงื่อนไขใด ๆ ในสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกั 
และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก ทรัสตีจะกระท าได้เมื่อได้ตกลง
ร่วมกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ก่อน และในกรณีที่คู่สญัญาไม่สามารถหาข้อยุติ
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ร่วมกันได้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อหาข้อยุติ โดยให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ 
ทรัสต์ 

การลงทุนของกองทรัสต์ 
และนโยบายการลงทุนของ 
กองทรัสต์ 

การลงทุนของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่  ทจ. 
49/2555 และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ 
โดยกองท รัสต์จะมุ่ ง เ น้นกา รลงทุน ในอสังหา ริมท รัพ ย์และสิท ธิกา ร เ ช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้สิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสงู โดยเฉพาะ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า รวมทัง้การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องหรือสง่เสริมประโยชน์กบัอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า อาทิ 
ทรัพย์สนิเพื่อการพาณิชย์ อาคารส านักงาน โรงแรม และเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ เป็น
ต้น เพื่อเป็นทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่าช่วง 
และ/หรือรับโอนสทิธิการเช่า และ/หรือสทิธิการเช่าช่วงทรัพย์สนิหลกั และโดยมุ่งเน้น
การจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดใน
ท านองเดียวกัน ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ พัฒนา 
และ/หรือจ าหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่
กองทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้
กองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ของฐานรายได้ของกองทรัสต์ และเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์หลายแห่งในท าเลที่แตกต่างกัน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น 
และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 

การจ่ายผลประโยชน์ตอบ 
แทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

- ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90.0 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว18 ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่
น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้ และจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีหรือรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน แล้วแต่กรณี 

- ในกรณีที่กองทรัสต์มีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด ผู้จัดการกองทรัสต์
อาจจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

                                                             
18 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว หมายถงึก าไรท่ีปรับปรุงด้วยการหักก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินคา่หรือการสอบทานการประเมินคา่
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ และการหัก
ด้วยรายการเงินส ารองเพ่ือการช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผูกพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินท่ีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือ
ชีช้วน หรือแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แล้วแตก่รณี 
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- ในกรณีที่ผู้ จดัการกองทรัสต์ไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้ จัดการกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทราบผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

- ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

- ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทน ถ้าประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่าย
ต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างปีบัญชีหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
0.10 บาท ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้
นัน้ และให้ยกไปจ่ายประโยชน์ตอบแทนพร้อมกันในงวดถัดไปตามวิธีการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนที่ก าหนดไว้ 

- ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ ระบุไ ว้ เ ว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็น
อย่างอื่น ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้  

- ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วน
การถือหน่วยของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกิน
กว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 
เฉพาะในสว่นที่เกินหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกลา่วและให้ประโยชน์ตอบ
แทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ 

- ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน วนัปิดสมดุทะเบียน 
และอตัราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพย์ และแจ้งให้ทรัสตีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทน เป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์  

- ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายใน
อายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้จัดการ
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กองทรัสต์จะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
2) ร่างสัญญาแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
ผู้จดัการกองทรัสต์ CPNRM ในฐานะผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์ CPNREIT 

ทรัสตี SCBAM ในฐานะผู้ที่จะเข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT 

การแต่งตัง้ผู้จดัการกองทรัสต์ ทรัสตีเป็นผู้แต่งตัง้ผู้ จัดการกองทรัสต์ใหม้มีหน้าที่ในการดูแลจัดการกองทรัสต์ใน
ส่วนที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ ยืมเงิน เปลี่ยนแปลง
และก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสญัญา และการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ รวมทัง้การจดัท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ และ
การน าส่งข้อมูลให้แก่ทรัสตีซึ่งรวมถึงข้อมูลตามที่ก าหนดในมาตรา 56 และมาตรา 
57 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ และภายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าที่สัญญา
แต่งตัง้ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ระบุไว้ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามและเป็นผู้ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ ตามประกาศที่ สช. 29/2555 ก าหนด 

 

3) ร่างสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่  

ผู้จดัการกองทรัสต์ CPNRM ในฐานะผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์ CPNREIT 

ทรัสตี SCBAM ในฐานะผู้ที่จะเข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT 

การโอนสิทธิและหน้าที่ กองทุนรวม CPNRF และ กองทรัสต์ CPNREIT ตกลงรับโอนสิทธิและหน้าที่ที่
กองทุนรวม CPNRF มีอยู่ตามสญัญาที่ได้เข้าท ากับคู่สัญญาที่เก่ียวข้องและโอน
กรรมสทิธิในทรัพย์สนิต่าง ๆ ตามสญัญาดงัต่อไปนี ้
 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 

- สญัญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
- สญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 
- สญัญาก่อตัง้สทิธิและการกระท าการโครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 
- กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ เนื่องจากการที่กองทนุรวม CPNRF ได้ลงทุน

ในกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์โดยการซือ้ทรัพย์สิน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่
เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินที่มี
ลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 
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โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
- สญัญาเช่าที่ดินโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
- สัญญาเช่าอาคาร (บางส่วน) และสัญญาเช่าพืน้ที่อาคาร (บางส่วน) 

โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
- สญัญาจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 3 
- สญัญาก่อตัง้สทิธิและการกระท าการโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม 3 
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบและสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการที่กองทุนรวม 

CPNRF ได้ลงทนุในกรรมสทิธ์ิในงานระบบและสงัหาริมทรัพย์ โดยการซือ้
ทรัพย์สิน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกลา่ว 
แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สนิที่มีลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 
 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
- สญัญาเช่าช่วงที่ดินโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
- สญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
- สญัญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
- สญัญาก่อตัง้สทิธิและการกระท าการโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า 
- กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ เนื่องจากการที่กองทนุรวม CPNRF ได้ลงทุน

ในกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์โดยการซือ้ทรัพย์สิน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่
เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินที่มี
ลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 
 

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
- สญัญาเช่าที่ดิน (บางสว่น) และอาคาร (บางสว่น) โครงการเซ็นทรัลพลาซา 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
- สญัญาเช่างานระบบโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
- สญัญาก่อตัง้สิทธิและการกระท าการโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 

แอร์พอร์ต 
- กรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ เนื่องจากการที่กองทนุรวม CPNRF ได้ลงทุน

ในกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ โดยการซือ้ทรัพย์สิน รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่
เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินที่มี
ลกัษณะเป็นสว่นควบของอาคารศนูย์การค้า 
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3.2  ข้อควรพิจารณาในการแปลงสภาพ 

3.2.1 วตัถปุระสงค์และความจ าเป็นในการแปลงสภาพ 

เนื่องจากปัจจุบันกองทุนรวม CPNRF ไม่สามารถด าเนินการกู้ ยืมเงินหรือเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ภายหลงัวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กน . 11/2552 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทุนรวม 

(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แผนการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จงึจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อมีการแปลง

สภาพกองทุนรวม CPNRF ให้เป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้วเท่านัน้ เพื่อที่จะใช้สถานะของกองทรัสต์ CPNREIT ในการ

ระดมทนุโดยการกู้ ยืมเงินหรือออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและขยายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพซึง่รวมถึงการลงทุนใน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยระยะเวลาการแปลงสภาพคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 นี ้

เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์

เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2560 นีเ้ท่านัน้ ซึ่งจะท าให้เกิดสิทธิประโยชน์

ด้านภาษีและค่าธรรมเนียมที่จะได้รับหากกองทุนรวม CPNRF ด าเนินการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT ภายใน

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดงัจะกลา่วในหวัข้อถดัไป 

ทัง้นี ้หลงัการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เพื่อจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์โดยการให้เช่า เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทน

ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึง่การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นีจ้ะใช้เงินทนุจาก

การกู้ ยืมทัง้หมด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้

ที่ 1 ในสว่นที่ 4 ของรายงานฉบบันี ้

3.2.2 อตัราสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

อตัราการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF กบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT (Swap Ratio) 

ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF จะได้รับ คือ 1 หน่วยลงทุน ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้ในการด าเนินการเพื่อ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่ว จะไม่มีการรับซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF จากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าประชุมใน

การประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ครัง้ที่ 1/2560 และที่ออกเสยีงคดัค้านกบัการแปลงสภาพ  

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT เป็นการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม 

CPNRF ให้กบักองทรัสต์ CPNREIT ซึง่ท าให้กองทนุรวม CPNRF และกองทรัสต์ CPNREIT มีทรัพย์สนิและหนีส้นิจ านวน
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ใกล้เคียงกนั ดงันัน้ อตัราการสบัเปลีย่น 1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 

จงึไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนยัส าคัญในด้านทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยระหว่างกองทุนรวม CPNRF และกองทรัสต์ 

CPNREIT หากไม่นับรวมรายจ่ายในการแปลงสภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในเร่ืองการออก

เสยีงและการรับเงินปันผล 

3.2.3 สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ตารางต่อไปนีส้รุปประเด็นความแตกต่างกนัที่ส าคญัของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ 

รายการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ลักษณะทั่วไป 
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาด

ทนุ 
โครงสร้างทางกฎหมาย กองทนุรวม กองทรัสต์ 
สถานะของกอง นิติบคุคล กองทรัพย์สนิ 
ขนาดขัน้ต ่าของมูลค่า
ทรัพย์สนิหลกั 

ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท (อสงัหาริมทรัพย์ที่
ได้มาต้องมีมูลค่ารวมกนัไม่อยกว่า 500 ล้าน

บาท) 
จ านวนผู้ ถือหน่วย  ตอนจดัตัง้: ไม่น้อยกว่า 250 ราย 

หลงัจัดตัง้: ไม่น้อยกว่า 35 ราย 
ตอนจดัตัง้: ไม่น้อยกว่า 250 ราย 
หลงัจัดตัง้: ไม่น้อยกว่า 35 ราย 

การเข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หน่วยลงทุนต้องจดทะเบียน หน่วยทรัสต์ต้องจดทะเบียน 

ผู้ท าหน้าที่บริหาร
จดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม (บลจ.) ผู้จดัการกองทรัสต์โดยได้รับมอบหมาย
จากทรัสตี ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุรวมหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และมีคุณสมบติั

ตามเกณฑ์ส านกังาน ก.ล.ต. 
นายทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
การลงทุน 
ประเภททรัพย์สนิหลกัที่
ลงทนุได้ 

Positive List1 ตามเกณฑ์ 
ส านกังาน ก.ล.ต. 

ไม่ก าหนด แต่ต้องไม่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่ผู้
เช่าน าไปประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย 
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รายการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ผิดศีลธรรม หรือมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

เกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 
การลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ 

ท าไม่ได้ ท าได้ 

การพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

ท าได้/ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมลูค่าโครงการ 

ท าได้/ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สนิ
รวมของกองทรัสต์ 

การกู้ ยืม  
(Leverage limit)  

ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ 
และในกรณีที่เป็นการกู้ ยืมเงินเพื่อลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ไม่สามารถย่ืนขอ
อนมุติักู้ ยืมเพิ่มเติมได้ตัง้แต่ 31 ธันวาคม 

2556 

ไม่เกินร้อยละ 35 ของทรัพย์สนิรวม และไม่
เกินร้อยละ 60 กรณีได้รับ Credit rating 

ระดบั Investment grade 

การเสนอขายและจดัสรรหน่วย 
เกณฑ์การเสนอขาย ไม่สามารถท าได้ตัง้แต่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่ก าหนด โดยกระจายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์

รายย่อย ตามเกณฑ์การรับใบทรัสต์เข้าจด
ทะเบียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน

หน่วยทรัสต์ทัง้หมดและแต่ละชนิด  
(Tranche) (ถ้ามี) 

ข้อจ ากดัการถือหน่วย
ของบคุคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนั 

ห้ามเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมด 

ห้ามเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดและแต่ละชนิด (Tranche) 

(ถ้ามี) 
แนวทางการก ากบัดแูล คล้ายกองทนุรวม คล้ายบริษัทจดทะเบียน 

การจัดประชมุผู้ ถือ
หน่วยประจ าปี 

ไม่ก าหนด จดัทกุปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่ 
วนัสิน้รอบปีบัญชี 

เกณฑ์การได้มา
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ 
/ รายการที่เก่ียวโยงกนั 

ตัง้แต่ 100 ล้านบาท หรือตัง้แต่ร้อยละ 3 
ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม

แล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่าต้องได้รับมติจาก
ผู้ ถือหน่วย โดยนบัรายการกบับคุคลที่
เก่ียวข้องตามประกาศที่เก่ียวข้อง 

ก าหนดการด าเนินการตามขนาดของการท า
รายการ โดยจะต้องขอมติจากผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์กรณีขนาดรายการมีนยัส าคญั 

การด ารงสถานะ  
(Free float) 

ไม่ก าหนด มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยรวมกนัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยทรัสต์
ทัง้หมดและแต่ละชนิด (Tranche) (ถ้ามี) 
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รายการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ภาษี - กองทนุไม่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล เเต่

ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิ่ม2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ2 
และอากรแสตมป์2 

- ผู้ ถือหน่วยบางกรณีไม่เสยีภาษีเงินปันผล 
เช่น กรณีบริษัทจดทะเบียนที่ลงทนุใน
หน่วยลงทุน โดยถือหน่วยลงทนุ 3 เดือน
ก่อนหน้า และ 3 เดือนหลงัจากวนัที่

จ่ายเงินปันผล  

- กองทรัสต์ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เเต่
ต้องเสยีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ

อากรแสตมป์ 
- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทุกประเภทเสยีภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลจากสว่นแบ่ง

ก าไรจากกองทรัสต์ 

 

 

 

จากตารางข้างต้น คณุลกัษณะที่ส าคญัของกองทรัสต์คือ ความสามารถในการระดมทนุโดยการกู้ ยืมเงินที่เพดาน

สูงกว่ากองทุนรวมและออกเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และความสามารถในการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่

หลากหลายกว่ากองทนุรวม  ซึง่ข้อดีและข้อด้อยของการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสงัหาริมทรัพย์จะกลา่วถงึในสว่นต่อไปของรายงานฉบบันี ้

3.2.4 ข้อดี ข้อด้อยและความเสี่ยงของการแปลงสภาพจากกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

ข้อดีของการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์: 

1. สามารถเพิ่มทุนและ/หรือกู้ยืมเงนิเพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมเติมได้ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถด าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทนุ

รวมอสงัหาริมทรัพย์ (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ที่ กน. 11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการ

ก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทุนรวม (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดงันัน้ การแปลงสภาพกองทุนรวม 

CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT จะท าให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และ/หรือกู้ ยืม

เงินเพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ภายหลงัวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้าง

ผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้มากกว่ากองทุนรวม 

ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ : 1 Positive list ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารศูนย์การค้า อาคารโรงงานให้เช่าในนิคมอตุสาหกรรม อาคารโกดังสินค้า อาคารท่ีพักอาศยั 
อาคารโรงแรม อาคารศนูย์ประชุมหรือศนูย์นิทรรศการ ศนูย์จ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ และส่ิงกอ่สร้างอื่นท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมลูคา่เพ่ิม (ฉบับท่ี 608) วา่ด้วยการก าหนดกิจการท่ีได้รับ
การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ  (ฉบับท่ี 609) และว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ ท่ี 610) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 และค าชีแ้จงของ
กรมสรรพากร ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหน้าท่ีต้องเสีย
ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตัง้แตว่นัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
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2. สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายขึน้ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์สามารถลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้ภายในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ในขณะที่ทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ทัง้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ 

นอกจากนี ้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ยังสามารถลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ได้ทุกประเภทเพื่อจัดหา

ประโยชน์ในรูปค่าเช่า รวมทัง้ลงทุนในโครงการที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จได้ (Green Field Project) ซึ่งส่งผลให้

กองทรัสต์สามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทนุและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทรัสต์และผู้

ถือหน่วยลงทนุได้หลากหลายมากกว่ากองทนุรวม 

3. เพิ่มเพดานการกู้ยืมเงนิ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์สามารถกู้ ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 10.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ และไม่สามารถย่ืนขอ

อนุมัติกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ได้ภายหลงั 31 ธันวาคม 

2556 ดงัที่ได้กลา่วไปแล้ว ขณะที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์สามารถกู้ ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 35.0 ของ

มลูค่าทรัพย์สนิรวม และในกรณีที่กองทรัสต์มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทนุได้ (Investment 

grade) สามารถกู้ ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 60.0 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวม ทัง้นี ้ความสามารถในการกู้ ยืมที่เพิ่มขึน้ท า

ให้กองทรัสต์สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนและศักยภาพในการลงทุนได้มากขึน้  ส่งผลให้

ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยกองทรัสต์สงูขึน้ 

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในขัน้ตอนแปลงสภาพ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่ด าเนินการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภายในวันที่      

31 ธันวาคม 2560 จะได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีและค่าธรรมเนียม ดงันี ้

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติ
บคุคลส าหรับเงินได้และรายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไป
เป็นใบทรัสต์ อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ส าหรับเงินได้และรายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์เป็นใบทรัสต์ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 635) พ.ศ. 2560   

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 
เนื่องมาจากการโอนหรือก่อทรัพยสทิธิหรือสทิธิใดๆ ในทรัพย์สนิ อนัเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทุน
รวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ส าหรับการแปลงสภาพกองทุนรวม
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อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่             
31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบบัที่ 635) พ.ศ. 2560  

 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทมีทุนทรัพย์อัน
เนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน เฉพาะการจดทะเบียนที่ด าเนินการภายในวันที่                 
31 ธันวาคม 2560 จะถกูคิดในอตัราร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทัง้นี ้ตามกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการแปลงสภาพกองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์ไปเป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2559 

ทัง้นี ้เนื่องจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ไม่ได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากร 

ดังนัน้ กองทุนรวมจึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการโอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สิน   

อนัเนื่องมาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

5. แนวทางการก ากับดูแลท่ีเข้มงวดมากขึน้ 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบัการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยประจ าปีและการด ารงสถานะ (Free 

float) อย่างไรก็ตาม หากแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์กองทรัสต์จะต้องจัดประชุมผู้ ถือ

หน่วยเป็นประจ าทุกปีและก าหนดให้มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  15 ของ

จ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดและแต่ละชนิด (Tranche) สง่ผลให้การก ากับดแูลของกองทรัสต์มีความเข้มงวดมาก

ขึน้  

นอกจากนี ้ในปัจจบุนักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์สามารถเข้าท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิได้โดย

ไม่ต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยส าหรับรายการที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนรวม อย่างไรก็ตาม หากแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว จะต้อง

ด าเนินการตามขนาดของการท ารายการ โดยจะต้องขอมติจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์กรณีขนาดรายการมีนัยส าคญั

ดงัต่อไปนี ้

ขนาดรายการ ระดับการอนุมัติ 
< ร้อยละ10 ของทรัพย์สนิรวม ผู้จดัการกองทรัสต์ 

> ร้อยละ 10 แต่ < ร้อยละ 30 ของทรัพย์สนิรวม คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 > ร้อยละ 30 ของทรัพย์สนิรวม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

                 ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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นอกจากนี ้กรณีที่แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ต้องได้รับการอนุมัติตาม

ขนาดของรายการดงัต่อไปนี ้

ขนาดรายการ* ระดับการอนุมัติ 
< 1 ล้านบาท หรือ < 0.03% ของทรัพย์สนิสทุธิ ผู้จดัการกองทรัสต์ 

> 1 ล้านบาท แต่ < 20 ล้านบาท หรือ 
> ร้อยละ 0.03 แต่ < ร้อยละ 3 ของทรัพย์สนิสทุธิ 

คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ 

> 20 ล้านบาท หรือ > ร้อยละ 3 ของทรัพย์สนิสทุธิ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

หมายเหต ุ: *เลือกอยา่งใดอยา่งหนึ่งท่ีจ านวนสูงกวา่ 
ท่ีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จงึมีสทิธิออกเสยีงและแสดงความคิดเห็นในการประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ สง่ผลให้การท ารายการ

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิและรายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์มีความเข้มงวดมากขึน้  

6. สัญญาต่าง ๆ ที่กองทุนรวม CPNRF เข้าท ากับบุคคลอ่ืนยังมีผลใช้บังคับอยู่  

ในการแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จะมีการเปลี่ยน

คู่สญัญาจากกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ซึง่กองทรัสต์จะคงสทิธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขในสญัญาเดิม 

ข้อด้อยและความเสีย่งของการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์: 

1. ภาระภาษีท่ีเพ่ิมขึน้ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์บางประเภท(19) 

ภาระภาษีจากเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร อัตราภาษีของประโยชน์ตอบแทน 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิล าเนาในไทย 
:  ผู้ รับต้องน ามารวมค านวณเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา หากไม่ยินยอมให้ผู้ จ่ายหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิล าเนาในไทย 
:  ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10  

                                                             
19 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมไ่ด้ให้ค าปรึกษาหรือความเห็นด้านภาษีอากร ผู้ ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรท าความเข้าใจเก่ียวกบัภาระ
ภาษีอันเกิดจากการแปลงสภาพของกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์และการลงทุนในกองทรัสต์ด้วยตนเอง เพ่ือการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุ น
และ/หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของแตล่ะบุคคล 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร อัตราภาษีของประโยชน์ตอบแทน 

: ผู้ รับไม่ต้องน ามารวมค านวณเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา หากยินยอมให้ผู้จ่ายหักภาษี
เงินได้ ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 10  

 มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ 
: ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่ต้องหกัภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  

 มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ 
: ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10  

นิติบุคคล 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
: ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทัง้จ านวน (หากถือ
หน่วยลงทุน  3 เ ดือนก่อนและหลังวันที่ มี
รายได้)  

นิติบุคคล 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
: ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ  10 และผู้ รับต้องน าไปรวมค านวณ
ก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จ านวนกึง่หนึ่ง (หากถือ
หน่วยลงทุน  3 เ ดือนก่อนและหลัง วันที่ มี
รายได้)  

 ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10 และผู้ รับต้องน าไปรวมค านวณ
ก าไรสทุธิเพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 ต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย 
: ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่หกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

 ต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทย 
: ผู้ จ่ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายใน
อตัราร้อยละ 10  

   ท่ีมา: กรมสรรพากร 

ภาระภาษีจากสว่นเกินมลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน อัตราภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิล าเนาในไทย 
: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้บคุคลธรรมดา 

บุคคลธรรมดา 

 มีภูมิล าเนาในไทย 
: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ 
: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้บคุคลธรรมดา 

 มีภูมิล าเนาในต่างประเทศ 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน อัตราภาษีจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

: ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา หากขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นิติบุคคล 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
: ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบคุคล 

นิติบุคคล 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
: ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบคุคล 

 ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบคุคล 

 ไทย (บริษัทจ ากดั) 
: ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบคุคล 

 ต่างประเทศ  
(ประกอบกิจการในไทย) 
: ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบคุคล 

 ต่างประเทศ 
(ประกอบกิจการในไทย) 
: ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินได้นิติบคุคล 

 ต่างประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
: ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่หกัภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 

 ต่างประเทศ  
(มิได้ประกอบกิจการในไทย) 
: ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 15 หรือตามอัตราที่ระบุใน
อนสุญัญาภาษีซ้อน 

   ท่ีมา: กรมสรรพากร 

จากตารางข้างต้น ภายหลงัการแปลงสภาพนกัลงทนุรายย่อยต่างชาติและนกัลงทนุสถาบนัไทยและต่างชาติจะมี

ภาระภาษีเพิ่มมากขึน้ในกรณีที่ได้รับเงินปันผล นอกจากนี ้นักลงทุนสถาบันต่างชาติที่มิได้ประกอบกิจการใน

ประเทศไทยจะมีภาระภาษีเพิ่มมากขึน้จากก าไรที่เกิดจากการขายหน่วยทรัสต์ 

2. ความเสี่ยงจากเพดานกู้ยืมเงนิท่ีสูงขึน้ 

การแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์จะท าให้เพดานการกู้ ยืมเงินสงูขึน้ จากไม่เกินร้อยละ 10.0 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ 

เป็นไม่เกินร้อยละ 35.0 ของทรัพย์สนิรวม หรือไม่เกินร้อยละ 60.0 ของทรัพย์สนิรวมในกรณีที่กองทรัสต์มีอันดับ

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลงทุนได้ ถงึแม้ว่าการเพิ่มอัตราการกู้ ยืมเงินจะเพิ่มศักยภาพในการลงทุน



  

62 
 

ของกองทรัสต์และเพิ่มผลตอบแทนต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แต่หากมีการกู้ ยืมเงินเพื่อขยายการลงทุนที่มากเกิน

ความสามารถในการช าระคืน อาจสง่ผลให้กองทรัสต์ไม่สามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้แก่ผู้ให้กู้ ได้ 

3. ความเสี่ยงในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ มีความหลากหลายมากขึน้ 

การที่กองทรัสต์สามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้หลากหลายขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศและในโครงการ

ที่อยู่ระหว่างการพัฒนานัน้อาจท าให้กองทรัสต์สามารถกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ได้ แต่ก็อาจจะท าให้กองทรัสต์ต้องเผชิญความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม เช่น ความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เข้าไปลงทุน และความเสี่ยงเก่ียวกับการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการแปลงสภาพและท่ีอาจเพ่ิมขึน้ภายหลังการแปลงสภาพจากการก ากับดูแลท่ี

เข้มงวด 

ขัน้ตอนการแปลงสภาพจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านภาษีและค่าธรรมเนียมการแปลงสภาพ นอกจากนี ้ ภายหลงั

จากแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์แล้ว กองทรัสต์ CPNREIT อาจมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากการก ากับดูแลที่

เข้มงวด ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปีและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์เพื่อขอมติในการท ารายการต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น  

3.3  ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม CPNRF ก่อนและหลังการแปลงสภาพและ

ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อกองทุนรวม CPNRF หากมีการแปลง

สภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของกองทุนรวม CPNRF 

เป็นระยะเวลา 78 ปี 3 เดือน นับตัง้แต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2638 ซึ่งเป็นวันที่สญัญาเช่า

สดุท้ายจะหมดอายุ ตามสมมติฐานที่ว่ามีการต่อสญัญาสิทธิการเช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จ านวน 2 

คราว คราวละ 30 ปี 

ทัง้นี ้เนื่องจากเงื่อนไขในการลงมติและการเข้าท ารายการที่ก าหนดไว้ในจดหมายขอเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุน CPNRF ครัง้ที่ 1/2560 ได้ระบุไว้ว่าหากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะถือว่ามติที่ได้รับการอนุมติัในวาระก่อนหน้าทัง้หมด ซึง่รวมถงึการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็น

กองทรัสต์ CPNREIT  เป็นอนัยกเลกิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึได้จดัท าประมาณการดงักลา่วขึน้ใน 2 กรณี ดงัต่อไปนี ้
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กรณีที่ 1 กองทนุรวม CPNRF ไม่เข้าท ารายการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT 

กรณีที่ 2 กองทนุรวม CPNRF เข้าท ารายการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่

จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

โครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงินทัง้ 2 กรณี สามารถเปรียบเทียบได้

ดงัตารางต่อไปนี ้

กรณีที่ 1 ไม่แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ กรณีที่ 2 แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์และลงทนุเพิ่มเติม 
รายได้ 
- รายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการ

ของโครงการที่มีอยู่ทัง้ 4 โครงการ 

รายได้ 
- รายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการของโครงการที่มี

อยู่ทัง้ 4 โครงการ 
- รายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการของโครงการ

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  
- รายได้จากการจดัเก็บค่าเช่าโรงแรมฮิลตนั พทัยา จาก SPV 

รายได้อื่น รายได้อื่น 
ต้นทุนเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 

ต้นทุนเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวม
ตน้ทนุของโครงการเซ็นทรัลพทัยาเฟสติวลั พทัยา บีช) 

ค่าใช้จ่ายในการจดัการกองทุน 
- ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์  
- ค่าธรรมเนียมจดัการกองทนุ 
- ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
- ค่าธรรมเนียมรายปีตลาดหลกัทรัพย์ 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกบั

กองทนุรวม CPNRF 

ค่าใช้จ่ายในการจดัการกองทรัสต์ 
- ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
- ค่าธรรมเนียมจดัการกองทรัสต์ 
- ค่าธรรมเนียมทรัสตี 
- ค่าธรรมเนียมรายปีตลาดหลกัทรัพย์ 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เ ก่ียวข้องกับกองทรัสต์ 

CPNREIT 
- ไม่มี - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพ 

- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา 
- ค่าธรรมเนียมการโอน 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ (ส าหรับ

การลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าซือ้ทรัพย์สิน (ส าหรับทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1) 
ต้นทุนทางการเงนิ ต้นทุนทางการเงนิ (รวมตน้ทนุการกู้ยืมเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่

จะลงทนุเพ่ิมเติมคร้ังที ่1) 



  

64 
 

กรณีที่ 1 ไม่แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ กรณีที่ 2 แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์และลงทนุเพิ่มเติม 
รายจ่ายฝ่ายทุน (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมโครงการทีมี่อยู่ทัง้ 4 โครงการ) 

รายจ่ายฝ่ายทุน (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม
โครงการที่มีอยู่เดิม 4 โครงการและทรัพย์สินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม
คร้ังที ่1) 

รายละเอียดของสมมติฐานหลกัที่ใช้ในการจดัท าประมาณการทางการเงินของกรณีกองทุนรวม CPNRF ไม่เข้า

ท ารายการแปลงสภาพมีดงันี ้

 สมมติฐานในการประมาณการ 
รายได้ 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการของโครงการที่มี
อยู่ทัง้ 4 โครงการ 

 
อตัราการเติบโตค่าเช่าเฉลีย่ระหว่าง ร้อยละ 2.0 ถงึ ร้อยละ 5.0 ต่อปี 

รายได้อื่น  
- รายได้จากการใช้พืน้ที่สง่เสริมการขาย 

 
- ประมาณ ร้อยละ 15.0 ถึง ร้อยละ 35.0 ของรายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการก่อนหักส่วนลดค่าเช่า และปรับเพิ่มเฉลี่ยปีละ ร้อยละ 
4.0 ถงึ ร้อยละ 5.0 

- รายได้จากพืน้ที่สว่นกลาง - ประมาณ ร้อยละ 10.0 ถึง ร้อยละ 30.0 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการก่อนหักส่วนลดค่าเช่า และปรับเพิ่มเฉลี่ยปีละ ร้อยละ 
4.0 ถงึ ร้อยละ 5.0 

- รายได้อื่น - ประมาณ ร้อยละ 5.0 ถึง ร้อยละ 13.0 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการก่อนหกัสว่นลดค่าเช่า 

ต้นทุนเช่าและบริการ  
- ต้นทนุเช่าและบริการ  - ประมาณ ร้อยละ 2.0 ถงึ ร้อยละ 6.0 ของรายได้รวม 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 
- ประมาณ ร้อยละ 0.1 ถงึ ร้อยละ 3.2 ของรายได้รวม 

เงนิปันผล  อตัราจ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิประจ าปี ทัง้นีก้ าไรสทุธิ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นก าไรสทุธิที่ไม่รวมก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการ
ประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ประจ ารอบระยะเวลาบัญชีนัน้ รวมทัง้การปรับปรุง
ด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทนุรวม CPNRF 

 

ทัง้นี ้สมมติฐานหลกัที่ใช้ในการจัดท าประมาณการทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT จะประกอบไปด้วย 2 

ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของทรัพย์สินเดิมของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งจะใช้สมมติฐานเดียวกันกับกองทุนรวม CPNRF และ
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ส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยรายละเอียดของสมมติฐานที่ใช้ส าหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

สามารถดูรายละเอียดได้ในหวัข้อ 4.2.1 ความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ในรายงานฉบบันี ้

นอกจากนี ้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุน/ กองทรัสต์ และการแปลงสภาพจากกองทุนรวม 

CPNRF ไปเป็นกองทรัสต์ CPNREIT พร้อมทัง้เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึง่มีสมมติฐานที่ใช้ในการ

จดัท าประมาณการดงัแสดงในตารางต่อไปนี ้

 กรณีที่ 1 ไม่แปลงสภาพเป็น
กองทรัสต์ 

กรณีที่ 2 แปลงสภาพเป็น
กองทรัสต์และลงทุนเพิ่มเติม 

ค่าใช้จ่ายในการจดัการกองทุน / กองทรัสต์ 
ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า 
(ส าหรับทรัพย์สนิส่วนที่เป็น
ศนูย์การค้าและอาคารส านกังาน) 

อตัราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของรายได้ค่า
เช่าสทุธิ 

เช่นเดียวกบักรณีที่ 1 

ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้าง
แรงจงูใจในการบริหาร (Incentive 
Fee) (ส าหรับทรัพย์สนิส่วนที่เป็น
ศนูย์การค้าและอาคารส านกังาน) 

ไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์  

เช่นเดียวกบักรณีที่ 1 

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ (ส าหรับทรัพย์สนิ
สว่นที่เป็นศนูย์การค้าและอาคาร
ส านกังาน) 

ไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ  

ไม่เกินร้อยละ 0.28 ต่อปีของมลูค่า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

ค่านายหน้า (Commission) ใน
การหาผู้ เช่าพืน้ที่ศนูย์การค้า 

ค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผู้
เช่ารายนัน้ ๆ 
- กรณีผู้ เช่ารายเดิมต่อสญัญา เรียก

เก็บ 0.5 เดือน  
- กรณีผู้ เช่ารายใหม่  

 สญัญาเช่าไม่ถงึ 1 ปี เรียกเก็บ 
0.5 เดือน 

 สญัญาเช่า 1 ถงึ 3 ปี เรียกเก็บ 
1.0 เดือน 

 สญัญาเช่าตัง้แต่ 3 ปี เรียกเก็บ 
1.5 เดือน 

เช่นเดียวกบักรณีที่ 1 
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ค่านายหน้า (Commission) ใน
การจัดหาผู้ เช่าพืน้ที่อาคาร
ส านกังาน 

ค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผู้
เช่ารายนัน้ ๆ 
- กรณีผู้ เช่ารายเดิมต่อสญัญา เรียก

เก็บ 0.5 เดือน  
- กรณีผู้ เช่ารายใหม่  

 สญัญาเช่าไม่ถงึ 3 ปี เรียกเก็บ 
0.5 เดือน 

 สญัญาเช่าตัง้แต่ 3 ปี เรียกเก็บ 
1.0 เดือน 

เช่นเดียวกบักรณีที่ 1 

ค่าธรรมเนียมในการควบคมุงาน
ด้านการปรับปรุง และ/หรือพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่าต้นทนุใน
การปรับปรุงและ/หรือพฒันาทัง้หมดของ
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีการปรับปรุงและ/
หรือพฒันา 

เช่นเดียวกบักรณีที่ 1 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีของ
บริษัทจดัการ/ค่าธรรมเนียมของ
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิรวม โดยมีขัน้ต ่า 15 ล้าน
บาทต่อปีในปี 2561 และขัน้ต ่าจะ
เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.0 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์
หรือทรัสตี 

ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 

ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิรวม และมีจ านวนเงินขัน้ต ่า 
20 ล้านบาทต่อปี  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 

ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้จ่าย
ในการด ารงสถานะเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ตามอตัราที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด 

ตามอตัราที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ 
ค่าธรรมเนียมค าขออนญุาตเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ 

ไม่มี 100,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการเข้าจดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

ไม่มี ได้รับยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายการแปลงสภาพ ไม่มี  
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- ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสทิธิการเช่า1 

 
 
 

- ร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน
ทนุทรัพย์ หรือราคาซือ้ขาย 
อย่างใดอย่างหนึง่ที่ราคาสงูกว่า 
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

- ภาษีมลูค่าเพิ่ม1 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ1 
- อากรแสตมป์1 

 - ได้รับยกเว้น 
- ได้รับยกเว้น  
- ได้รับยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการลงทนุ
เพิ่มเติมในทรัพย์สนิที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา 

ไม่มี  
 
 

- ตามจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบียนสทิธิการเช่า 
 - ร้อยละ 1.0 ของราคาประเมินทนุ

ทรัพย์หรือราคาซือ้ขายของ
อสงัหาริมทรัพย์ 

- ภาษีมลูค่าเพิ่ม  - ร้อยละ 7.0 ของราคาประเมินทนุ
ทรัพย์หรือราคาซือ้ขาย
สงัหาริมทรัพย์ 

- อากรแสตมป์  - ร้อยละ 0.1 ของราคาประเมินทนุ
ทรัพย์หรือราคาซือ้ขายของ
อสงัหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ: 1 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ้างอิงตามนโยบายรัฐบาลส าหรับการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่นัน้ 

(รายละเอียดตามข้อ 3.2 วตัถุประสงค์และความจ าเป็นในการแปลงสภาพ) 
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จากข้อมูลและสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถประมาณการอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือ

หน่วยลงทุนทัง้ 2 กรณี ได้ดงันี ้

 
กรณีที่ 1 กองทนุรวม 

CPNRF ไม่เข้าท ารายการ
แปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ 

กรณีที่ 2 กองทนุรวม CPNRF เข้าท ารายการแปลง
สภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และเข้าลงทนุใน

ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
อตัราผลตอบแทนเฉลีย่ของผู้
ถือหน่วยลงทนุ (IRR) (ร้อยละ) 

ร้อยละ 7.0 ร้อยละ 8.7 

การจ่ายเงินคืนให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุต่อหน่วยในปี 2561 – 
2563 (บาท/หน่วย/ปี)1 

1.27 - 1.34 ต่อปี 1.65 – 1.80 ต่อปี 

การจ่ายเงินคืนให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุต่อหน่วยในปี 2561 – 
2565 (บาท/หน่วย/ปี)2 

1.27 – 1.45 ต่อปี 1.65 – 2.03 ต่อปี 

หมายเหต ุ  1 ประมาณการเงินสดท่ีคาดวา่จะสามารถจ่ายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 ปี 
 2 ประมาณการเงินสดท่ีคาดวา่จะสามารถจ่ายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 ปี 

หากมีการเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และลงทนุเพิ่มในทรัพย์สินที่

จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉลี่ยตลอดระยะเวลาประมาณการ สงูขึน้จาก

ร้อยละ 7.0 ต่อปี เป็น ร้อยละ 8.7 ต่อปีโดยประมาณ รวมทัง้ประมาณการรายจ่ายเงินคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน (Cash 

contribution to unitholder) ส าหรับ 3 ถงึ 5 ปี ในอนาคตสงูขึน้ 

3.4  ความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ 

ในการแปลงสภาพกองทุนรวมนี ้อัตราการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF เป็นหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ CPNREIT ก าหนดไว้ที่ 1 ต่อ 1 ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า อตัราการสบัเปลี่ยน 1 หน่วยลงทุน

ของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT มีความเหมาะสมเนื่องจากอัตราดังกล่าวจะไม่

ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมีสาระส าคัญในด้านทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยระหว่างกองทุนรวม CPNRF และกองทรัสต์ 

CPNREIT หากไม่นบัรวมรายจ่ายในการแปลงสภาพ และจะไม่สง่ผลกระทบต่อสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในเร่ืองการออก

เสยีงและการรับเงินปันผล เป็นต้น 

การแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT นี ้มีเงื่อนไขในการลงมติว่า หากที่ประชุมผู้ ถือ

หน่วยลงทุนไม่อนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระนี ้บริษัทจัดการจะไม่เสนอวาระอื่น ๆ  ที่เหลือเพื่อพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่

ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนอนุมัติเร่ืองที่เสนอในวาระนี ้ บริษัทจัดการจะด าเนินการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามล าดับ

ต่อไป โดยบริษัทจดัการ และ/หรือผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และ/หรือผู้จดัการกองทรัสต์ จะเข้าท ารายการต่าง  ๆ
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ในวาระนีต่้อเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติตามเร่ืองที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระอื่น ๆ ทกุวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 

(เร่ืองการพิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินและการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT) 

เงื่อนไขนีม้ีความเหมาะสม เนื่องจากวตัถปุระสงค์หลกัของการแปลงสภาพก็เพื่อให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถลงทุนใน

ทรัพย์สนิเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างย่ิงทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  

3.5  ความคิดเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการแปลงสภาพ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ร่วมกับการ

เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เนื่องจากรายการทัง้สองเป็นรายการที่เก่ียวเนื่องกัน หากรายการหนึ่ง

ได้รับการอนมุติัอีกรายการหนึ่งก็จ าเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมติัด้วย จงึจะด าเนินการท ารายการได้  ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม CPNRF ในกรณีที่มีการแปลงสภาพและลงทุนเพิ่มเติมใน

ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยมลูค่าในการลงทุนเป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท โดยมีแหลง่เงินทนุจากการกู้ ยืม

เงินจากสถาบันการเงิน และพบว่า อัตราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (IRR) เฉลี่ยตลอดระยะเวลาประมาณการ จะ

เพิ่มขึน้จากร้อยละ 7.0 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.7 ต่อปี โดยประมาณ ซึง่แสดงให้เห็นว่าการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม

ครัง้ที่ 1 จะสามารถเพิ่มผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในภาพรวม  นอกจากนี ้มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุ

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ยงัมีความเหมาะสม (ดงัที่จะกลา่วถงึในสว่นถดัไป) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้พิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ เก่ียวกับกองทุนรวม CPNRF และกองทรัสต์ 

CPNREIT และพบว่าการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์จะมีผลท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบางกลุ่มมีภาระภาษีเพิ่มมากขึน้ อย่างไร

ก็ตาม ในระยะยาวการแปลงสภาพจะสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมในการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ ๆ  นอกจากนี ้   

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราการสบัเปลีย่น 1 หน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ CPNREIT ที่ก าหนดไว้มีความเหมาะสมเนื่องจากอตัราดังกลา่วจะไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างในด้านทรัพย์สิน

สทุธิต่อหน่วยระหว่างกองทนุรวม CPNRF และกองทรัสต์ CPNREIT เมื่อแปลงสภาพ หากไม่นบัรวมรายจ่ายในการแปลง

สภาพ และจะไม่สง่ผลกระทบต่อสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในเร่ืองการออกเสยีงและการรับเงินปันผล เป็นต้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็น

กองทรัสต์ CPNREIT และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 ด้วยมูลค่าในการลงทุนจ านวน 

11,908 ล้านบาท มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับนโยบายของกองทุนรวม CPNRF ดังนัน้ ผู้ถือหน่วย

ลงทุนควรอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว 
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4.    รายการความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT 
และการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

4.1  ลักษณะของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา
อนมุติัการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และพิจารณาอนมุติัการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยในการด าเนินการที่เก่ียวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF รวมทัง้การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นี ้SCBAM จะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่         
ทจ. 34/2559 และประกาศที่ ทจ. 49/2555 รวมทัง้ประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่จะเข้าลงทนุประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี ้

1. สิทธิการเช่าพืน้ที่บางส่วนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และพืน้ที่จอดรถภายในอาคาร 

(บางสว่น) จ านวน 70,095 ตารางเมตร จากพืน้ที่ใช้สอยและพืน้ที่จอดรถยนต์รวมทัง้หมดจ านวน 114,685 ตารางเมตร20 

สทิธิการเช่าในงานระบบ และกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ 

2. สิทธิการเช่าพืน้ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งมีห้องพักรวมทัง้สิน้จ านวน 302 ห้อง โดยคิดเป็นพืน้ที่ใช้สอยและ

พืน้ที่จอดรถยนต์ที่จะลงทนุประมาณ 49,686 ตารางเมตร สทิธิการเช่าในงานระบบ และกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ 

มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 คิดเป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท โดยมูลค่าการลงทุน
ดงักลา่ว มีการพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงันี ้

1. ราคาประเมินของทรัพย์สนิที่จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  
2. ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่คาดว่าจะลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  
3. อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ  
4. ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ 
5. อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศไทยและในตลาดโลก 
6. อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทุน

ทางเลอืกอื่น ๆ 
7. มลูค่าที่ผู้ เช่าและผู้ให้เช่าตกลงร่วมกนั 

 
 

                                                             
20 CPNREIT ไมไ่ด้เข้าลงทุนในพืน้ท่ีบางส่วนของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ซึ่งได้แก ่พืน้ท่ีท่ีได้มีการช าระคา่ตอบแทนสิทธิการเช่าในลักษณะ
ของสัญญาเช่านะยะยาว (คา่เซ้ง) และพืน้ท่ีท่ีอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง หรือมีแผนท่ีจะปรับปรุง รวมถงึพืน้ท่ีจอดรถในส่วนท่ีเป็นไปตามสิทธิของซีพีเอ็นพทัยา 
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นอกจากนี ้แหล่งเงินทุนที่กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นัน้มา
จากการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือ สถาบนัการเงิน  หลงัจากที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทนุในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 แล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะแต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับโครงการเซ็นทรัล  
เฟสติวัล พัทยา บีช อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานะของ CPNREIT สามารถหารายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เท่านัน้  
CPNREIT จึงไม่สามารถด าเนินกิจการโรงแรมได้21 CPNREIT จึงจะน าทรัพย์สินหลกัในส่วนที่เป็นโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
ออกให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน (“SPV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ที่จะมีการจัดตัง้ขึน้ในอนาคต โดย SPV จะ
แต่งตัง้กลุ่มฮิลตัน (Hilton) ซึ่งเป็นเครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดับนานาชาติ ให้ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั 
พัทยา ต่อไปตามเดิม ตามเงื่อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที่มีอยู่ในปัจจุบนั ทัง้นี ้รายการดังกล่าวจะท าให้ SPV กลายเป็น   
ผู้ เช่าหลกัของโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน 
จาก SPV 

การเข้าท ารายการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ร่วมกับการเข้าท าสัญญาที่เก่ียวข้อง ถือเป็น
รายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT และเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนักบับุคคลเก่ียวโยงกันกบัผู้จัดการ
กองทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (บจ/ป 22-01) 
เนื่องจาก ซีพีเอ็นพทัยาซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  SPV ซึง่เป็นผู้ เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา ต่อจากกองทรัสต์ CPNREIT และ CPNRM ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทรัสต์ ต่างมี CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
เช่นกัน โดย CPN เป็นยังผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์และเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่อีกด้วย ดังนัน้รายการดังกล่าวจึงถือ
เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ 

4.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

ขนาดของรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT 

ขนาดของการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 มีมูลค่าเป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น     
ร้อยละ 36.0 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม CPNRF ตามงบการเงินสอบทานสิน้สดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
ตามการค านวณขนาดของรายการตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เร่ืองข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและ
ข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อที่ 11 เร่ืองวิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดการค านวณขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ดงัต่อไปนี ้

         ขนาดของรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ = 
มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช าระให้

มลูค่าทรัพย์สนิรวมของกองทนุรวม
 ×100 =                            ×100 = ร้อยละ 36.0 

                                                             
21 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 35/2559 เร่ืองการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีท่ี
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีกองทรัสต์ไมส่ามารถประกอบธุรกิจเองได้ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล 

33,110,218,000 

11,908,000,000 
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ทัง้นี ้เนื่องจากรายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิของกองทรัสต์ CPNREIT หรือกองทนุรวม CPNRF ในปัจจบุนัข้างต้นมี
ขนาดเกินร้อยละ 30.0 ของทรัพย์สนิรวมของกองทุนรวม CPNRF จงึต้องด าเนินการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF โดยจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสยี 

ขนาดของรายการที่เก่ียวโยงกนัระหว่างกองทรัสต์กบับุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ 

รายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์และเก่ียวข้องกับการเข้า
ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีดงัต่อไปนี ้

1.  การเข้าลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึง่เป็นการท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
CPNREIT โดยมีขนาดของรายการเท่ากบั 11,908 ล้านบาท นัน้ เป็นการเข้าท ารายการระหว่าง SCBAM ใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT และซีพีเอ็นพทัยาซึง่เป็นบริษัทย่อยของ CPN ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ร้อยละ 99.9) ของ CPNRM ซึง่เป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จดัการกองทรัสต์ จงึถือได้ว่าซีพีเอ็นพทัยาเป็นบุคคล
ที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์  

2.  กองทรัสต์ CPNREIT จะให้ SPV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN ที่จะมีการจัดตัง้ขึน้ในอนาคต จะเช่าช่วง
โรงแรมฮิลตนั พทัยา ภายหลงัการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึง่
เป็นการท ารายการระหว่าง SCBAM ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ
ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยมลูค่าของรายการค านวณมาจากมูลค่าการให้เช่าช่วงแบบคงที่ตลอดระยะเวลาการ
เช่า 

3. การแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เป็นการท ารายการระหว่าง 
SCBAM ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT กบั CPN ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
โดยมีมูลค่าประมาณ 4,620 ล้านบาท ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการนีจ้ะแสดง
ในสว่นที่ 5 ของรายงานฉบบันี ้

ตารางต่อไปนีแ้สดงการค านวณมูลค่าขนาดของรายการเก่ียวโยงกนั 

มลูค่าของรายการเก่ียวโยงกนัที่คาดว่าจะเกิดขึน้                                                                               หน่วย: ล้านบาท 
(อ้างอิงจากประมาณการทางการเงินระหว่างปี 2560 ถงึ 2570) 
รายการ 1 2 3 

การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

การให้เช่าช่วงโรงแรมฮิล
ตนั พทัยา 

การแต่งตัง้ผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์(3) 

มลูค่าที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึน้ 11,908 ไม่เกิน 2,400(2) ไม่เกิน 4,620(4) 
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
CPNRF(1) 

29,521 
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ขนาดของรายการเปรียบเทียบ
กบัทรัพย์สนิสทุธิ (ร้อยละ) 

40.3 8.1 15.6 

หมายเหตุ:  (1) จากงบการเงินสอบทานของกองทุนรวม CPNRF ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
(2) ค านวณจากเช่าคงท่ี โดยไมร่วมคา่เช่าแปรผัน ตัง้แตว่นัเข้าท าสัญญา ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งเป็นวนัสุดท้ายของสัญญา 
(3) การแตง่ตัง้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกบัผู้จัดการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะกล่าวถงึในส่วนท่ี 5 ของรายงานฉบับนี ้
(4) ค านวณจากประมาณการคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 10 ปี  

ขนาดของรายการเก่ียวโยงกันทัง้ 3 รายการ มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.0 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
CPNRF โดยการค านวณจากงบการเงินระหว่างกาลที่ได้สอบทานจากผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม CPNRF ส าหรับงวด 3 
เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2560 ดงันัน้ จงึต้องด าเนินการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุติัจากที่ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF โดยจะต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสีย 

เนื่องจากรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิและรายการเก่ียวโยงกนัข้างต้นเป็นรายการที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่ง
กันและกัน การท ารายการใดรายการหนึ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เข้าท าทุก
รายการซึ่งรวมถึงการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์ด้วย ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณารายการ
เหล่านีร่้วมกัน โดยมิได้แบ่งแยกเป็นรายการใดรายการหนึ่ง  โดยความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะแบ่งเป็น 2 ส่วน  
สว่นที่ 4 ของรายงานฉบบันีจ้ะเน้นการพิจารณารายการได้มาซึ่งทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ร่วมกนัการให้เช่าช่วง
โรงแรมฮิลตัน พัทยาแก่ SPV และส่วนที่ 5 ของรายงานฉบับนีจ้ะเน้นการพิจารณารายการแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกันกบั
ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

4.1.2 วนัที่เกิดรายการ 

การลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 คาดว่าจะเกิดขึน้ในระยะเวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียงกันกับการ
แปลงสภาพของกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT ซึง่คาดว่าการแปลงสภาพจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 ดงัที่
ได้กล่าวมาแล้ว ทัง้นี ้การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะไม่เกิน 1 ปี นับจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
มติอนมุติัการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1   

อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ของกองทรัสต์ CPNREIT จะขึน้อยู่กบัเงื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้

(1)  การอนมุติัของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม CPNRF เพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF และ
การลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

(2)  การได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF จากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

(3)  ความส าเร็จในการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF โดยการก่อสทิธิในทางทรัพย์สนิแก่ทรัสตี และเมื่อได้มีการลง
นามในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์แล้ว  
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(4)  ความส าเร็จในการเข้าท าและการปฏิบติัตามสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

(5)  การได้รับเงินทุนที่เพียงพอจากการกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

 

4.1.3 คู่สญัญาที่เก่ียวข้องและลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างกนั 

 การได้มาซึ่งทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ผู้ให้สิทธิการเช่า: ซีพีเอ็นพทัยาซึง่เป็นบริษัทย่อยของ CPN 
ผู้ได้รับสทิธิการเช่า: SCBAM ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT 

การให้เช่าโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
ผู้ให้เช่า: SCBAM ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT 
ผู้ เช่า: บริษัทย่อยของ CPN หรือ SPV 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างกนั  

1. CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม CPNRF และกองทรัสต์ CPNREIT เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน
รายใหญ่ของกองทุนรวม CPNRF โดยถือหน่วยลงทุนทางตรงจ านวน 590,521,686 หน่วย คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 26.69 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และจะยังเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์รายใหญ่ของกองทรัสต์ CPNREIT หลงัจากการแปลงสภาพกองทุนรวมCPNRF เป็นกองทรัสต์ 
CPNREIT แล้วเสร็จ 

2. CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPNRM ซึ่งถูกจัดตัง้ขึน้เพื่อเป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ของ
กองทรัสต์ CPNREIT โดยถือหุ้ นทางตรงใน CPNRM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้ นที่จด
ทะเบียน ณ วนัที่ 27 มิถนุายน 2560 

3. CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของซีพีเอ็นพทัยาซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

โดยถือหุ้นทางตรงในซีพีเอ็นพัทยาจ านวน 24,999,989 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.9 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ณ วนัที่ 28 เมษายน 2560 

4. CPN เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ SPV ซึง่เป็นผู้ เช่าโรงแรมฮิลตนั พทัยาจากกองทรัสต์ CPNREIT  
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ความสมัพนัธ์หลงัแปลงสภาพและลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมคร้ังที ่ 1 ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบับุคคลที่
เก่ียวโยงกนั 
 

 
 
4.1.4 รายละเอียดของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ข้อมลูทัว่ไปของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

  ทรัพย์สินในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
พทัยา บีช (บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา (ทัง้หมด) สทิธิการเช่าในงานระบบของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา 
บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา และกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
(บางสว่น) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา (ทัง้หมด) ซึง่ปัจจบุนัมี CPN เป็นผู้บริหารจดัการโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช 
และกลุม่โรงแรมฮิลตนัเป็นผู้บริหารจดัการโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช เป็นศนูย์การค้าริมชายหาดพทัยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทัง้นี  ้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เร่ิมเปิด
ให้บริการตัง้แต่วนัที่ 23 มกราคม 2552 ภายในศนูย์การค้าประกอบไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารหลากหลายประเภท อีก
ทัง้ยังมีสถานให้บริการด้านความบนัเทิงขนาดใหญ่หลากหลายชนิด เช่น โรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง สวนสนุก และเคร่ือง
เล่นส าหรับเด็ก เป็นต้น ส าหรับอาคารศูนย์การค้ามีลักษณะเป็นอาคารสูง  6 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ โดยแบ่งเป็น
ศูนย์การค้าซึ่งมีพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมดประมาณ  52,611 ตารางเมตร และพืน้ที่จอดรถภายในอาคารซึ่งมีพืน้ที่ทัง้หมด
ประมาณ 26,713 ตารางเมตร อัตราการเช่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2559) เท่ากับร้อยละ 98 และในงวด 3 
เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 อตัราการเช่าพืน้ที่ของศนูย์การค้าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 97 
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โรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นโรงแรมนานาชาติระดับห้าดาวซึ่งเร่ิมเปิดให้บริการตัง้แต่ปี 2557 โดยตัง้อยู่ภายใน
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และมีจ านวนห้องพกัรวมทัง้หมด 302 ห้องและอตัราการเข้าพกัเฉลีย่ 4 ปี ย้อนหลงั
เท่ากับร้อยละ 87.0 ทัง้นี  ้ภายในโรงแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องประชุมสัมมนา สปา ฟิตเนส 
ห้องอาหาร และบาร์ลอยฟ้า เป็นต้น 

ท าเลที่ตัง้ 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตัง้อยู่บนที่ดินจ านวนประมาณ 22 ไร่ บนถนนพัทยาสาย 1 เลียบชายหาด

พัทยา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิง และพัทยายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงทัง้ในกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ทัง้นี ้ตัวเมืองพัทยาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยนักท่องเที่ยวสามารถ

เดินทางด้วยรถยนต์จากสนามบินสุวรรณภูมิมายังเมืองพัทยาในระยะเวลาเพียงหนึ่งถึงสองชั่วโมง รวมทัง้มีโครงการ

ก่อสร้างที่ส าคัญของภาครัฐในอนาคตซึง่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพัทยา ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง 

เส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง โครงการก่อสร้างอุโมงค์รอดทางแยกพัทยากลาง และสนามฟุตบอลโครงการสนามกีฬาภาค

ตะวนัออกขนาด 20,000 ที่นัง่ นอกจากนี ้บริเวณที่ตัง้ของโครงการยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงมากมาย เช่น เมืองจ าลอง อาร์ตอินพาราไดซ์ (Art in Paradise) พิพิธภัณฑ์ริบลีส์เชื่อหรือไม่ (Ripley’s 

Believe It or Not) เป็นต้น 

ภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม 

ในปี 2559 นกัท่องเที่ยวต่างชาติมีจ านวนทัง้หมด 32.6 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.9 จากจ านวน 29.9 ล้านคนใน

ปี 2558 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป รัสเซีย และจีน 22 ส าหรับการเพิ่มขึน้ของ

นกัท่องเที่ยวชาวจีนมีปัจจัยสนับสนนุมาจากการที่หลายสายการบิน โดยเฉพาะสายการบินต้นทนุต ่า เปิดเส้นทางบินใหม่

และเพิ่มจ านวนเที่ยวบินเข้าประเทศไทย เพื่อรองรับจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง23 โดยในปี 

2559 นกัท่องเที่ยวชาวจีนยงัคงเป็นกลุม่หลกัของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึง่คิดเป็นร้อย

ละ 27.0 ของนกัท่องเที่ยวต่างชาติทัง้หมด อย่างไรก็ตาม จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 หดตวัโดยมี

สาเหตุหลกัมาจากผลของการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายราคาถูก โดยมีผลกระทบอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของ

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้น้อย  ได้แก่ กรุงเทพฯ และพัทยา ท าให้จ านวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนในไตรมาสที่ 4           

ปี 2559 ลดลงกว่าร้อยละ 21.0 เมื่อเทียบกบัจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนในไตรมาสที่ 4 ของปีก่อนหน้า24 ทัง้นี ้โรงแรมและ

ที่พกัขนาดเลก็ซึง่บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้น้อยเป็นหลกัได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั โดยยอดของห้องพัก

                                                             
22 สถิตินักท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ กรมการท่องเท่ียว มีนาคม 2560 และผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครัง้ท่ี 2/2560 ธปท. 
23 รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ธปท. 
24 CBRE MARKETVIEW Bangkok Luxury Hotel Q4 2016 บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) และรายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 ธปท. 
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จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย  

ท่ีมา: กรมการท่องท่ียว มิถนุายน 2560 
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จ านวนนกัทอ่งเท่ียว

ของโรงแรมขนาดเล็กในพืน้ที่พัทยาที่ ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นหลักมียอดของห้องพักลดลง อย่างไรก็ตาม         

การปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมระดับสูงมากเนื่องจากโรงแรมดังกล่าวมีฐาน

ลกูค้าที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีรายได้ที่อยู่ในระดบัปานกลางถงึสงู  

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2559 จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกับจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีปัจจัยสนับสนุน

จากมาตรการสนับสนนุการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ อาทิ มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการท่องเที่ยวและจดัอบรม

สมัมนาภายในประเทศ25 ประกอบกับการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในระหว่างปี 2559 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ปี 

2559 กิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการงดหรือเลือ่นการจัดกิจกรรมร่ืนเริงในช่วงเทศกาลต่าง ๆ แต่คาดว่าเป็น

เพียงผลกระทบระยะสัน้26 ทัง้นี ้ภาคธุรกิจโรงแรมในปี 2559 ยงัคงแข็งแกร่ง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ

กิจกรรมในภาคท่องเที่ยวในไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 โดยอตัราการเข้าพกัเฉลีย่ทัว่ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 66.6 โดยเพิ่มขึน้

จากอตัราการเข้าพักในปี 2558 ที่ร้อยละ 61.7 27 28 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ภาคการท่องเที่ยวคาดการณ์ว่าจะปรับตัว

ดีขึน้ ซึง่ศกัยภาพของการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวไทยยังอยู่ในเกณฑ์สงู โดยมีมาตรการกระตุ้นของภาครัฐเป็นปัจจัย

สนับสนุนหลกัที่จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและบรรยากาศการท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมาจากไตรมาสที่ 4       

ปี 2559 ทัง้นี  ้การฟื้นตัวดังกล่าวของภาคการท่องเที่ยวได้ถูกสะท้อนจากการที่ผู้ ประกอบการโรงแรมหลายรายใน

                                                             
25 รายงานแนวโน้มธุรกิจในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ธปท. 
26 รายงานแนวโน้มธุรกิจในไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 ธปท. 
27 รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
28 รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ล้า
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น 
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หลากหลายภูมิภาคมียอดการของที่พักล่วงหน้าเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ได้หันมาเน้นการ

ให้บริการที่มีคณุภาพมากขึน้และเร่ิมท าการตลาดเพื่อดงึดูดกลุม่นกัท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพในการใช้จ่าย29 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดทรัพย์สนิที่เข้าลงทนุ 

กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยการ (1) เช่าอาคารศูนย์การค้า 

(บางส่วน) อาคารโรงแรม (ทัง้หมด) รวมทัง้พืน้ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (2) เช่างานระบบ ซึ่งได้แก่ ระบบ

ไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบบ าบัดน า้เสยี 

และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลกูสร้างในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และ (3) ซือ้และ/หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิใน

สงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อปุกรณ์อื่นใดที่

ใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการอาคารหรือผู้พักอาศัย และสิง่ปลกูสร้าง

ในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึง่ตัง้ และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ที่ของอาคารและสิ่ง

ปลกูสร้าง หรือบนพืน้ผิวของตัวอาคารและสิ่งปลกูสร้างในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และ/หรือ บริเวณภายใน

พืน้ที่เช่าของผู้ เช่าพืน้ที่ในอาคารและสิง่ปลกูสร้างในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึง่ซีพีเอ็นพทัยาเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ 

รวมทัง้สทิธิใด ๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกัษณะเป็นส่วน

ควบของอาคารและสิง่ปลกูสร้างในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

ทัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่ได้ลงทุนในที่ดินและพืน้ที่บางส่วนอันเป็นที่ตัง้ของอาคารและสิ่งปลกูสร้างใน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และพืน้ที่บางส่วนในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งเป็นสิทธิของซีพีเอ็น

                                                             
29 รายงานแนวโน้มธุรกิจ ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 ธปท. 
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ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย มิถนุายน 2560 
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พัทยา แต่ซีพีเอ็นพัทยาจะให้สิทธิแก่กองทรัสต์ CPNREIT ในการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้า

ลงทุนแต่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าได้ เช่น พืน้ที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของ

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยไม่มีค่าตอบแทนโดยถือประโยชน์ของการด าเนินกิจการทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นส าคญั 

รายละเอียดของทรัพย์สินข้างต้นที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของซีพีเอ็นพัทยาใน
ปัจจบุนั แยกตามประเภทของทรัพย์สนิ แสดงในตารางต่อไปนี ้
(1) รายละเอียดของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช  

รายละเอียดพืน้ทีข่องโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ทีก่องทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุ เทียบกบัพืน้ทีร่วม 

อาคาร 
จ านวน
ชัน้ 

พืน้ที่ที่กองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้าลงทุน

โดยประมาณ (ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะ
เข้าลงทุน คิดเทียบกับพืน้ที่รวม

โดยประมาณของอาคารศูนย์การค้า 
(ร้อยละ) 

พืน้ที่ใช้สอยของอาคาร
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช (1) แบ่งเป็น 

6 ชัน้ และ
ชัน้ใต้ดิน 

1 ชัน้ 

55,165 ร้อยละ 63  
(เทียบกบัพืน้ที่ใช้สอยรวมของทัง้อาคาร

ศนูย์การค้า) 
- พืน้ที่ให้เช่า (2)  29,404  
- พืน้ที่สว่นกลาง (3)  14,706  
- พืน้ที่สว่นให้บริการ (4)  11,055  

พืน้ที่จอดรถยนต์ภายใน
อาคาร 

8 ชัน้ 14,930 
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ 774 

คนั) 

ร้อยละ 56  
(เทียบกบัพืน้ที่จอดรถภายในอาคารรวมใน

สว่นที่เป็นอาคารของศนูย์การค้า) 
รวมพืน้ที่ทัง้หมดที่จะ
ลงทุน 

 70,095 ร้อยละ 61  
(เทียบกับพืน้ที่รวมของทัง้อาคาร
ศูนย์การค้าและพืน้ท่ีจอดรถยนต์
ภายในอาคารในส่วนที่เป็นของ

ศูนย์การค้า) 
หมายเหต:ุ  (1) พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) หมายถงึ พืน้ท่ีให้เช่า พืน้ท่ีส่วนกลาง และพืน้ท่ีส่วนให้บริการ 
 (2) พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) หมายถงึ พืน้ท่ีท่ีให้เช่าแกผู่้ เชา่หลักและผู้ เชา่ประเภทร้านค้าเท่านัน้ 
 (3) พืน้ท่ีส่วนกลาง (Common Area) หมายถงึ พืน้ท่ีในส่วนท่ีผู้ เชา่และผู้ เข้ามาใช้บริการในโครงการสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งรวมถงึพืน้ท่ี

ส่วนกลางท่ีสามารถน าออกให้เช่าและ/หรือให้บริการได้ 
 (4) พืน้ท่ีส่วนให้บริการ (Service Area) หมายถงึ พืน้ท่ีติดตัง้งานระบบ เช่น ลิฟท์ บันไดเล่ือน และห้องเคร่ือง เป็นต้น 
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ทัง้นี ้การลงทนุในสทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช ดงักลา่วข้างต้นนัน้ ไม่รวมถงึพืน้ที่ดงันี  ้

- พืน้ที่ในสว่นที่ซีพีเอ็นพัทยาได้ให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ที่ที่ได้มีการช าระค่าตอบแทนสทิธิการเช่าในลกัษณะของสัญญา
เช่าระยะยาว (ค่าเซ้ง) และพืน้ที่ที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุง หรือมีแผนที่จะปรับปรุงในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั พทัยา บีช และ 

- พืน้ที่จอดรถยนต์ในสว่นที่เป็นไปตามสทิธิของซีพีเอ็นพทัยา 

รายละเอียดของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

รายละเอียดพืน้ทีข่องโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทีก่องทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทนุเทียบกบัพืน้ทีร่วม  

อาคาร 
จ านวน
ชัน้ 

พืน้ที่ที่กองทรัสต์ 
CPNREIT จะเข้าลงทุน

โดยประมาณ 
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพืน้ที่ที่กองทรัสต์CPNREIT จะเข้า
ลงทุนคิดเทียบกับพืน้ที่รวมโดยประมาณของ

อาคารโรงแรม (ร้อยละ) 

พืน้ที่ใช้สอยของ
อาคารโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา (1) แบ่งเป็น 

21 ชัน้ 49,114 ร้อยละ 100 
(เทียบกบัพืน้ที่ใช้สอยรวมของทัง้อาคารโรงแรม) 

- พืน้ที่ห้องพกั (2)  15,182  
- พืน้ที่อื่น ๆ (3)  33,932  
พืน้ที่จอดรถยนต์
ภายในอาคาร 

1 ชัน้ 572 
(จอดรถยนต์ได้ประมาณ 29 

คนั) 

ร้อยละ 100 
(เทียบกบัพืน้ที่จอดรถภายในอาคารรวมในส่วนที่

เป็นของโรงแรม) 
รวมพืน้ที่ทัง้หมดที่
จะลงทุน 

 49,686 ร้อยละ 100 
(เทียบกับพืน้ที่รวมของทัง้อาคารโรงแรมและ
พืน้ที่จอดรถยนต์ภายในอาคารในส่วนที่เป็น

ของโรงแรม) 
หมายเหต:ุ  (1) พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) หมายถงึ พืน้ท่ีห้องพกัและพืน้ท่ีอื่น ๆ 

(2) พืน้ท่ีห้องพกั (Room Area) หมายถงึ พืน้ท่ีในส่วนท่ีเป็นห้องพกัเพ่ือให้บริการแกผู่้มาพกัอาศยั 
(3) พืน้ท่ีอื่น ๆ (Other Area) หมายถงึ พืน้ท่ีในส่วนท่ีผู้พกัอาศยัสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกนั เช่น พืน้ท่ีในส่วนของห้องอาหาร ทางเดิน สระวา่ยน า้ 
ห้องประชุม สปา ห้องฟิตเนส เป็นต้น 
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พืน้ที่ห้องพกัของโรงแรมฮิลตนั พทัยา สามารถแบ่งเป็นลกัษณะของห้องพกัประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปนี  ้

ประเภทของห้องพัก จ านวนห้อง 
พืน้ที่ต่อห้องโดยประมาณ 

(ตารางเมตร) 
รวมพืน้ที่ห้องพัก

โดยประมาณ (ตารางเมตร) 
Deluxe 212 46 9,752 
Executive 45 46 2,070 
Executive Plus 26 65 1,690 
Ocean Suite 8 78 624 
Deluxe Ocean Suite 7 78 546 
Grand Ocean Suite 4 125 500 
รวม 302  15,182 

นอกจากนี ้ การลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT ในโรงแรมฮิลตันพทัยายงัรวมถงึ ห้องจดัเลีย้ง (Grand 
Ballroom) 1 ห้อง ห้องจดัประชุม (Meeting Room) 3 ห้อง สิง่อ านวยความสะดวกอื่นเช่น สปา สระว่ายน า้ และห้อง
ออกก าลงักาย (Fitness) ในโรงแรมฮิลตนั พทัยา และพืน้ที่ในส่วนห้องอาหารของโรงแรมฮิลตนั พทัยา จ านวน 5 
ห้องอาหาร โดยมีห้องอาหารที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น 

- เอจจ์ (Edge) : ห้องอาหารแนวร่วมสมัยที่น าเสนอรายการอาหารนานาชาติและเอเชียน ห้องอาหารมี
ห้องครัวแบบเปิด ซึง่ผู้มาใช้บริการสามารถเลือกที่จะนั่งได้ทัง้ในอาคารโรงแรมหรือภายนอกระเบียงเพื่อชื่น
ชมทศันียภาพจากอ่าวพทัยา 

- ฮอไรซัน (Horizon) : ห้องอาหาร Rooftop บนโรงแรมฮิลตัน พัทยา ด้วยทัศนียภาพของอ่าวพัทยา และมี 
Infinity Bar ที่น าเสนอรายการเคร่ืองด่ืมที่หลากหลาย 

ตารางสรุปรายละเอียดการเข้าลงทนุในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช พืน้ที่ทัง้หมด พืน้ที่ลงทุนโดย CRNREIT 
พืน้ที่ใช้สอย (ตารางเมตร) 87,972 55,165 
พืน้ที่ให้เช่า (ตารางเมตร) 52,611 29,404 
พืน้ที่จอดรถ (ตารางเมตร) 26,713 14,930 
สดัสว่นพืน้ที่ให้เช่าเฉพาะสว่นที่กองทรัสต์ 
CPNREIT จะลงทนุคิดเทียบกบัพืน้ที่ให้เช่าของทัง้
อาคารศนูย์การค้า (ร้อยละ) 

55.9 

ลกัษณะการได้สทิธิครอบครองของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

เช่าอสงัหาริมทรัพย์และงานระบบระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึง่สญัญา
จะสิน้สดุในวนัที่ 31 สงิหาคม 2580 และซือ้สงัหาริมทรัพย์ 

โรงแรมฮิลตัน พัทยา พืน้ที่ทัง้หมด พืน้ที่ลงทุนโดย CRNREIT 
พืน้ที่ใช้สอย(1) (ตารางเมตร) 49,114 49,114 
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พืน้ที่ห้องพกั(3) (ตารางเมตร) 15,182 15,182 
พืน้ที่จอดรถ (ตารางเมตร) 572 572 
สดัสว่นพืน้ที่ห้องพกัเฉพาะสว่นที่กองทรัสต์ 
CPNREIT จะลงทนุคิดเทียบกบัพืน้ที่ห้องพักของ
ทัง้อาคารโรงแรม (ร้อยละ) 

100.0 

ลกัษณะการได้สทิธิครอบครองของกองทรัสต์ 
CPNREIT 

เช่าอสงัหาริมทรัพย์และงานระบบระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึง่สญัญา
จะสิน้สดุในวนัที่ 31 สงิหาคม 2580 และซือ้สงัหาริมทรัพย์ 

หมายเหตุ:  (1) พืน้ท่ีใช้สอย (Gross Area) หมายถึง พืน้ท่ีให้เช่าในกรณีของศูนย์การค้า พืน้ท่ีห้องพกัในกรณีของโรงแรม พืน้ท่ีสว่นกลาง และ
พืน้ท่ีส่วนให้บริการ 
(2) พืน้ท่ีให้เช่า (Leasable Area) หมายถึง พืน้ท่ีให้เช่าแก่ผู้เช่าหลกัและผู้เช่าประเภทร้านค้าเทา่นัน้ 
(3) พืน้ท่ีห้องพกั (Room Area) หมายถึง พืน้ท่ีในส่วนท่ีเป็นห้องพกัเพ่ือให้บริการแก่ผู้มาพกัอาศยั 

 
อย่างไรก็ดี แม้กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่ได้ลงทุนในที่ดินและพืน้ที่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 

บางส่วนดังกล่าวข้างต้น แต่ภายใต้สญัญาที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าท ากับซีพีเอ็นพัทยา ซีพีเอ็นพัทยาจะให้สิทธิแก่
กองทรัสต์ CPNREIT ในการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทุนแต่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินที่เช่าได้ 
อาทิ พืน้ที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 
และโรงแรมฮิลตนั พทัยาโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการด าเนินกิจการของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้
ที่ 1 เป็นส าคญั 

อายขุองสญัญาเช่า 

 กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ และสญัญาซือ้ขายทรัพย์สินของทรัพย์สนิที่
จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยจะท าสญัญาเช่าระยะยาวจากซีพีเอ็นพทัยาซึ่งเป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิของทรัพย์สนิข้างต้น ทัง้นี ้
ระยะเวลาของสญัญาเช่ามีก าหนดระยะเวลาประมาณ 20 ปีนับตัง้แต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารตามสญัญาเช่า
อาคาร โดยสทิธิการเช่าจะหมดอายลุงในวนัที่ 31 สงิหาคม 2580 

ผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

(1) โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์(Property 
Income) (ล้านบาท) 

572 566 575 

รายได้สทุธิของอสงัหาริมทรัพย์ (Net 
Income from Property Level) (ล้านบาท) 

545 543 553 
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  ท่ีมา: ข้อมลูจากผู้บริหารของ CPN 
 

(2) โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

หน่วย: ล้านบาท ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม (ล้านบาท) 754 793 804 
ก าไรก่อนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
ดอกเบีย้และภาษีเงินได้ หกัเงินส ารอง
ส าหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง (FF&E 
Reserve Deduction) ตามที่ระบใุนสญัญา
จ้างบริหารโรงแรม (ล้านบาท) 

271 286 307 

จ านวนห้องพกั (ห้อง) 302 302 302 
อตัราการเข้าพกัเฉลี่ย 
(ร้อยละของจ านวนห้องทัง้หมด) 

83 89 89 

อตัราค่าห้องพกัเฉลี่ย (บาทต่อคืน) 5,458 5,494 5,586 
ท่ีมา: ข้อมลูจากผู้บริหารของ CPN 

  

อตัราการเช่าพืน้ที่ (ร้อยละ) 98 99 98 
พืน้ที่ให้เช่า (Leasable Area)  
(ตารางเมตร) 

29,335 29,404 29,404 

อตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลีย่ 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

1,370 1,410 1,480 
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4.1.5 สรุปสาระส าคญัของการเข้าท ารายการที่เก่ียวข้อง 

1. การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  1 โดยการ (1) เช่าอาคาร

ศูนย์การค้า (บางส่วน) อาคารโรงแรม (ทัง้หมด) รวมทัง้พืน้ที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (บางส่วน) (2) เช่างานระบบ ซึ่ง

ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม ระบบ

บ าบดัน า้เสีย และสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซึง่ติดตัง้และใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลกูสร้างในศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา รวมทัง้สิทธิใด ๆ ที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว (แล้วแต่

กรณี) และ (3) ซือ้และ/หรือรับโอนกรรมสทิธ์ิในสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ได้แก่ อปุกรณ์ตกแต่ง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ทัง้ที่ติดตรึงตรา

และไม่ติดตรึงตราถาวร รวมทัง้อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถปุระสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้

พักอาศัยหรือผู้ ใช้บริการอาคาร และสิ่งปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งตัง้ 

และ/หรือ ติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพืน้ที่ของอาคารและสิ่งปลกูสร้าง หรือบนพืน้ผิวของตัวอาคารและสิ่ง

ปลกูสร้าง และ/หรือ บริเวณภายในพืน้ที่เช่าของผู้ เช่าพืน้ที่ในอาคารและสิ่งปลกูสร้าง ซึ่งซีพีเอ็นพัทยาเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิ 

รวมทัง้สทิธิใด ๆ ที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลกัษณะเป็นส่วน

ควบของอาคารและสิง่ปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา จาก ซีพีเอ็นพทัยา 

กองทรัสต์ CPNREIT จะพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในส่วนที่เป็นการลงทุนในสิทธิ

การเช่าเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยสทิธิการเช่าจะหมดอายุลงในวนัที่ 31 สงิหาคม 2580 โดยการลงทนุในทรัพย์สิน

ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้เงินจากการกู้ ยืมเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,570,000,000 

บาท ทัง้นี ้มลูค่าการลงทุนสดุท้ายสทุธิหลงัหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่กองทรัสต์ CPNREIT จะลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นี ้จะเป็นจ านวน 11,908,000,000 บาท โดยที่ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม

การจดทะเบียน และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวเนื่องกับการลงทนุในทรัพย์สินที่

จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT จะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

ทัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT จะไม่ได้ลงทนุในที่ดินอนัเป็นที่ตัง้ของอาคารและสิง่ปลกูสร้างในโครงการเซ็นทรัลเฟส

ติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา และพืน้ที่บางสว่นในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช ซึง่เป็นสทิธิของซีพีเอ็น

พทัยา แต่ภายใต้สญัญาที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าท ากบัซีพีเอ็นพทัยา ซีพีเอ็นพทัยาจะให้สทิธิแก่กองทรัสต์ CPNREIT 

ในการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้เข้าลงทนุแต่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินที่เช่าได้ อาทิเช่น พืน้ที่สว่นกลาง 

ที่จอดรถ และถนนรอบอสงัหาริมทรัพย์และทางเข้าออกของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พทัยา 

โดยไม่มีค่าตอบแทน โดยถือประโยชน์ของการด าเนินกิจการโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

เป็นส าคญั  
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นอกจากนี ้CPN ตกลงให้สิทธิแก่กองทรัสต์ CPNREIT สามารถใช้ชื่อ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือ

เคร่ืองหมายบริการ ที่เก่ียวเนื่องกับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พัทยา บีช โดยไม่มีค่าตอบแทน และซีพีเอ็นพัทยาตกลงให้

สทิธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์ CPNREIT ส าหรับพืน้ที่ที่กองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ลงทุน

ในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช 

2. การให้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

ส าหรับทรัพย์สนิหลกัสว่นที่เป็นโรงแรมฮิลตนั พทัยา ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สนิ

สว่นนีแ้ล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วงทรัพย์สนิดงักลา่ว (โดยมีลกัษณะเป็นการให้เช่าเหมา) แก่ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สิน 

ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ CPN ที่จะมีการจดัตัง้ขึน้ในอนาคต โดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิจะยงัคงแต่งตัง้บริษัทในกลุ่มฮิลตนัซึ่งเป็น

เครือข่ายการบริหารโรงแรมในระดบันานาชาติ ตามเงื่อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที่มีอยู่ในปัจจบุนั ให้ท าหน้าที่เป็น

ผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไปตามเดิม โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับประโยชน์ในรูปของค่าเช่าคงที่และค่าเช่า

แปรผนั จากผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญา โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้น ดงันี  ้

เว้นแต่กรณีที่มีการเลือ่นการช าระค่าเช่าและการยกเว้นค่าเช่าอนัเนื่องมาจากเหตสุดุวิสยั หรือการเลือ่นช าระค่า

เช่ากรณีปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation) ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเช่าช่วง ผู้ เช่าช่วงตกลงช าระค่าเช่าให้แก่

กองทรัสต์ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาเช่าช่วง โดยค่าเช่าภายใต้สญัญาเช่าช่วงประกอบด้วยค่าเช่า 2 สว่น ได้แก่ 

ค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผนั โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริง โดยใช้วิธีการค านวณ ซึง่มี

รายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

(1)  การค านวณค่าเช่าตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคบัจนถึงสิน้ปี 2560 

(1.1) ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าคงที่ส าหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และ

สงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่า

ช่วงจริงส าหรับช่วงเวลาตัง้แต่วันที่สญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคับถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยค่าเช่า

คงที่ต่อปีของปี 2560 ค านวณจากค่าเช่าคงที่ต่อปีของปี 2561 ปรับลดด้วยอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี โดย

แบ่งช าระจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส ยกเว้นไตรมาสแรกของการเร่ิมระยะเวลาการเช่าช่วงตาม

สัญญาเช่าช่วง ให้ใช้หลักเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าจริง โดยไตรมาสแรกของการเร่ิม

ระยะเวลาการเช่าช่วงจะคิดตามอตัราสว่นของจ านวนวนั จากค่าเช่าคงที่รายไตรมาส หารด้วยจ านวน

วนัในไตรมาสนัน้ ๆ คณูด้วยจ านวนวนันบัจากวนัที่สญัญาเช่าช่วงมีผลใช้บงัคบัจนถงึวนัที่สิน้ไตรมาส 
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(1.2) ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงที่จะช าระค่าเช่าแปรผันส าหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลกูสร้าง และงานระบบ 

ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริงส าหรับ

ช่วงเวลาตัง้แต่วันที่สัญญาเช่าช่วงมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยใช้วิธีการค านวณที่

ก าหนดในข้อ (2,2) ด้านลา่งนี ้

(2) การค านวณค่าเช่าตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 จนถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

(2.1) ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าคงที่ส าหรับทรัพย์สินประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้าง งานระบบ และ

สงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่า

ช่วงจริงส าหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 จนถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราต่อปีตามที่

ระบใุนตารางด้านลา่ง โดยแบ่งช าระเป็นจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงที่รายปี (บาท) 
2561 210,000,000 
2562 217,350,000 
2563 224,957,250 

 

(2.2) ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าแปรผนัส าหรับทรัพย์สนิประเภทอาคาร สิง่ปลกูสร้าง และงานระบบ 

ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริงส าหรับ

ช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 จนถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะค านวณโดยใช้เกณฑ์ยอด

สะสม กลา่วคือ ในรอบปีบญัชีใด ๆ ค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสปัจจุบนั ค านวณจาก ค่าเช่าแปรผนัสะสม 

ณ วนัที่สิน้สดุไตรมาสปัจจบุนั หกัด้วย ค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วันที่สิน้สดุไตรมาสที่แล้วของปีเดียวกนั 

โดยค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวค านวณได้ดงันี  ้

ค่าเช่าแปรผนั =  ร้อยละ 90 x ( ก – ข – ค – ง ) 

โดยที่ 



  

87 
 

ก    = รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในรอบไตรมาสสะสมนัน้ 

ทัง้นี ้ ไม่รวมถงึภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน ค่าบริการ (Service 

Charge) ที่เรียกเก็บจากผู้ รับบริการ รายได้หรือเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สนิ ค่าสนิไหมทดแทนที่

ได้รับจากการประกนัภัย (ยกเว้นค่าสนิไหมทดแทนซึง่ได้รับจากการประกนัภัยธุรกิจหยุดชะงัก หรือ 

Business Interruption Insurance) เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ และดอกเบีย้รับ  

ข     = ต้นทนุและค่าใช้จ่ายรวมจากการประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ได้แก่ 

ต้นทนุและค่าใช้จ่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม ต้นทนุวตัถุดิบและของใช้ในการด าเนินงาน (Operating 

Supplies) ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการจัดหาอปุกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานทดแทนของเดิมหรือเพิ่มเติม 

ต้นทนุเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

ฝึกอบรมลกูจ้างและพนกังาน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ต้นทนุและ

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และตกแต่งโรงแรมฮิลตนั พัทยา ให้อยู่ในสภาพดี ค่าเบีย้

ประกนัภัย ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล) ค่าธรรมเนียมในการ

บริหารงานและค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา เรียกเก็บ และต้นทนุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน

การด าเนินงานและประกอบธุรกิจโรงแรมฮิลตนั พทัยา ทัง้นี ้ไม่รวมถงึภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมโดยใช้เงินทนุที่กนัไว้ในอดีตของ

ซีพีเอ็นพทัยาในฐานะเจ้าของทรัพย์สนิเดิม ต้นทนุทางการเงิน และดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องกบัค่าเช่าที่ค้าง

ช าระ (ถ้ามี) 

ค    = เงินส ารองส าหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาเพื่อทดแทนหรือจดัหาเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และ

พาหนะต่าง ๆ ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา (FF&E Reserve Deduction) ตามที่ระบใุนสญัญาจ้างบริหาร

โรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึง่ท าระหว่างผู้ เช่าช่วงกบัผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา  

ง      = ค่าเช่าคงที่ในรอบไตรมาสสะสมนัน้ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.1 หรือ ข้อ 2.1 (แล้วแต่กรณี) บวกด้วยค่า

เช่าตามสญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ 

หากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที่สิน้สดุไตรมาสปัจจบุันที่ค านวณตามสตูรดงักล่าวมีจ านวนน้อยกว่า

ศนูย์ ให้ถือว่าค่าเช่าแปรผนัดงักลา่วเท่ากบัศนูย์ และหากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที่สิน้สดุไตรมาส

ปัจจบุนัที่ค านวณตามสตูรดงักลา่วมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่สะสม ณ วนัที่สิน้สดุไตร

มาสปัจจบุนั ค่าเช่าแปรผนัดงักล่าวจะถูกปรับลดให้มีจ านวนร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่สะสม ณ วนัที่

สิน้สดุไตรมาสนัน้ ๆ 
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ทัง้นี ้ หากค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที่สิน้สดุไตรมาสที่แล้วที่ผู้ เช่าช่วงได้ช าระแก่กองทรัสต์ มีจ านวน

มากกว่าค่าเช่าแปรผนัสะสม ณ วนัที่สิน้สดุไตรมาสปัจจบุนัที่ผู้ เช่าช่วงควรจะช าระตามผลลพัธ์ที่ได้จาก

การค านวณตามสตูรในข้อ 2.2 ตามข้อมลูทางการเงินของผู้ เช่าช่วงที่ปรากฏในรายงานทางการเงินที่

จดัท าโดยผู้ เช่าช่วงส าหรับการค านวณค่าเช่าแปรผนัรายไตรมาส กองทรัสต์ตกลงจะน าค่าเช่าแปรผนั

ในสว่นที่ได้รับช าระเงินไว้เกินดงักล่าวไปหกักลบกบัค่าเช่าแปรผนัของไตรมาสถดัไปที่กองทรัสต์มีสทิธิ

ได้รับจากผู้ เช่าช่วงจนกระทัง่ยอดค่าเช่าแปรผนัดงักลา่วที่กองทรัสต์รับช าระเกินจะคงเหลอืเป็นศนูย์ 

อย่างไรก็ดี ในไตรมาสสดุท้ายของรอบปีบัญชี กองทรัสต์ตกลงจะน ายอดคงเหลอืของค่าเช่าแปรผนัที่

กองทรัสต์ได้รับช าระเกินทัง้หมดที่เหลอือยู่ดงักล่าวไปหกักลบกบัค่าเช่าคงที่ของไตรมาสสดุท้ายที่

กองทรัสต์มีสทิธิได้รับจากผู้ เช่าช่วง อย่างไรก็ดี หากค่าเช่าคงที่ในไตรมาสสดุท้ายมีจ านวนเงินน้อยกว่า

ค่าเช่าแปรผนัที่กองทรัสต์ได้รับช าระเกินทัง้หมดที่เหลอือยู่ กองทรัสต์ตกลงจะน าเงินค่าเช่าแปรผนัที่

ได้รับไว้เกินทัง้หมดคืนให้แก่ผู้ เช่าช่วงภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่ผู้สอบบญัชีรับรองรายงานทางการเงิน

ส าหรับรอบปีบญัชีของผู้ เช่าช่วง  

นอกจากนี ้ หากค่าเช่าแปรผนัที่กองทรัสต์ได้รับส าหรับรอบปีบญัชีใด ๆ มีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่า

ค่าเช่าแปรผนัส าหรับรอบปีบญัชีเดียวกนัที่กองทรัสต์ควรจะได้รับตามผลลพัธ์ที่ได้จากการค านวณตาม

สตูรในข้อ 2.2 ตามข้อมลูทางการเงินของผู้ เช่าช่วงที่ปรากฏในรายงานทางการเงินที่รับรองโดยผู้สอบ

บญัชีของผู้ เช่าช่วงส าหรับปรับปรุงค่าเช่าแปรผนัประจ ารอบปีบัญชี โดยกองทรัสต์จะช าระคืนค่าเช่าที่

ได้รับไว้เกิน หรือผู้ เช่าช่วงจะจ่ายช าระค่าเช่าที่ช าระไว้ขาด (แล้วแต่กรณี) ภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่

ผู้สอบบัญชีรับรองรายงานทางการเงินส าหรับรอบปีบญัชีของผู้ เช่าช่วง  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ข้อก าหนดของกฎเกณฑ์ทางกฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัการช าระค่าเช่า

คงที่ และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนัมีการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงไป กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงตกลงจะพิจารณา

และหารือข้อก าหนดและเงื่อนไขเก่ียวกบัการช าระค่าเช่าคงที่ และ/หรือ ค่าเช่าแปรผนั ต่อไป  

ในกรณีที่ผู้ เช่าช่วงไม่มีความสามารถในการช าระค่าเช่าดงักลา่วได้เต็มจ านวนเมื่อถงึก าหนดช าระแล้ว 

ให้ถือว่าค่าเช่าในจ านวนที่กองทรัสต์ไม่ได้รับช าระเป็นค่าเช่าค้างช าระ (Accrued Rental Revenue) 

และให้ผู้ เช่าช่วงช าระค่าเช่าค้างช าระให้แก่กองทรัสต์ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ถงึก าหนดช าระ ทัง้นี ้

เว้นแต่เป็นกรณีการเลือ่นการช าระค่าเช่าหรือการยกเว้นค่าเช่าบางสว่นหรือทัง้หมดอนัเนื่องมาจากเหตุ

สดุวิสยั หรือการเลือ่นการช าระค่าเช่าในเดือนที่มีปรับปรุงหรือซ่อมแซมใหญ่ (Renovation)  
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อนึง่ การค้างช าระค่าเช่าดงักลา่ว ผู้ เช่าช่วงจะต้องช าระดอกเบีย้จากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 

โดยค านวณตามจ านวนเงินที่ค้างช าระและจ านวนวนันบัตัง้แต่วนัที่ถงึก าหนดช าระจนถงึวนัที่ช าระ

เสร็จสิน้ เว้นแต่การค้างช าระค่าเช่าครัง้แรกต่อปีและผู้ เช่าช่วงได้ช าระค่าเช่าค้างช าระดังกลา่วแล้ว

ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ถงึก าหนดช าระ ทัง้นี ้ หากผู้ เช่าช่วงช าระค่าเช่าค้างช าระครัง้แรกต่อปีเกิน

ก าหนดระยะเวลา 30 วนัดงักลา่ว ผู้ เช่าช่วงจะต้องช าระดอกเบีย้จากการผิดนดัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 

โดยค านวณตามจ านวนเงินที่ค้างช าระและจ านวนวนันบัตัง้แต่วนัที่ถงึก าหนดช าระจนถงึวนัที่ช าระ

เสร็จสิน้ 

(3) การค านวณค่าเช่าในกรณีที่มีการต่ออายุสญัญาเช่าช่วงเมื่อสญัญาเช่าช่วงครบก าหนด 

เนื่องจากสญัญาเช่าช่วงฉบบัแรกหลงัจากที่กองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทนุมีอายุสญัญา ตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่า

ช่วงมีผลบังคบัใช้จนถงึสิน้ปี 2560 (ถ้ามี) โดยเมื่อสิน้สดุอายุสญัญาเช่าช่วงดงักลา่ว ทัง้กองทรัสต์และผู้ เช่าช่วงสามารถใช้

สทิธิในการต่ออายสุญัญาได้อีก 3 คราว ๆ 3 ปี ซึง่ค่าเช่าของสญัญาเช่าช่วงฉบบัต่ออายคุรัง้ที่ 1 (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 

2561 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2563) จะเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 2 โดยในกรณีที่มีการต่ออายุสญัญาเช่าช่วงดังกลา่วอีก 

เมื่อสญัญาเช่าช่วงครบก าหนด คู่สญัญาตกลงให้ค่าเช่าคงที่ส าหรับสญัญาเช่าช่วงฉบับต่ออายุครัง้ที่ 2 (ตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2566) และสญัญาเช่าช่วงฉบับต่ออายคุรัง้ที่ 3 (ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2567 ถงึวนัที่ 

31 ธันวาคม 2569) มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

(3.1) ค่าเช่าคงที่ (Fixed Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าคงที่ส าหรับทรัพย์สนิประเภทอาคาร สิง่ปลกูสร้าง งานระบบ และ

สงัหาริมทรัพย์ ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่า

ช่วงจริงส าหรับช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 จนถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2569 ในอตัราต่อปีตามที่

ระบใุนตารางด้านลา่ง โดยแบ่งช าระเป็นจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละไตรมาส  

ปี ค่าเช่าคงที่รายปี (บาท) 
2564 232,830,754 
2565 240,979,830 
2566 249,414,124 
2567 258,143,619 
2568 267,178.645, 
2569 276,529,898 
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(3.2) ค่าเช่าแปรผนั (Variable Rent) 

ผู้ เช่าช่วงตกลงจะช าระค่าเช่าแปรผนัส าหรับทรัพย์สนิประเภทอาคาร สิง่ปลกูสร้าง และงานระบบ 

ภายใน 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส โดยใช้หลกัเกณฑ์ค านวณตามระยะเวลาการเช่าช่วงจริงส าหรับ

ช่วงเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยใช้วิธีการค านวณที่ก าหนดในข้อ 

2.2  

ทัง้นี ้ ค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผนัจะถกูแบ่งสดัสว่นในสญัญาเช่าที่เก่ียวข้องตามที่กองทรัสต์ 

CPNREIT และผู้ เช่าช่วงจะตกลงกนั 
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4.2  ความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าท ารายการและเงื่อนไขของรายการ 

4.2.1 ความเหมาะสมของมลูค่าในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม

ครัง้ที่ 1 จากข้อมลูที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไปและข้อมูลที่ได้รับจาก CPN SCBAM กองทนุรวม CPNRF และที่ปรึกษา

ที่เก่ียวข้อง เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงสรุปข้อสารสนเทศของกองทุนรวม CPNRF และรายงานการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าท ารายการของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวมีความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน และตัง้อยู่บน

สมมติฐานของภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม ณ ขณะที่ จัดท ารายงานฉบับนี ้ทัง้นี  ้หากปัจจัยข้างต้นมีการ

เปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญัอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระอาศยัสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

► ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาข้อมูลที่ได้รับและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
รวมถงึผลประกอบการในอดีตของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และกองทนุรวม CPNRF และความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐานที่ว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน ทัง้นี ้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ใช้ประกอบการจัดท า
รายงาน และไม่มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล หรือการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง 
ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลนิเล่อหรือกรณีอื่นใด อนัเป็นเหตมุาจากการกระท าของกองทุนรวม CPNRF และ/
หรือผู้บริหารของกองทนุรวม CPNRF นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีภาระผกูพนัในการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจบุนัหรือเปลีย่นแปลงรายงานฉบบันี ้ ให้สะท้อนถงึผลกระทบจากเหตกุารณ์ ใด ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

► ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ข้อมูลทางการเงินของกองทุนรวม  CPNRF และทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
จนถงึวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ตามล าดบั ในการวิเคราะห์ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ใช้สมมติฐานที่ว่า หลงัจากวนัที่ได้รับข้อมูลดังกลา่ว จนถงึวนัที่ 4 สงิหาคม 2560 ไม่มีเหตกุารณ์หรือข้อเท็จจริงใด ที่
จะมีผลต่อการด าเนินงานของกองทนุรวม CPNRF และทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อย่างมีสาระส าคญั เว้น
แต่เหตกุารณ์หรือข้อเท็จจริงที่ได้มีการระบถุึงในรายงานฉบบันี ้

► ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอาศัยข้อมูลประมาณการผลประกอบการของกองทุนรวม CPNRF และทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากกองทุนรวม CPNRF ผู้ บริหารของ CPN และผู้ ประเมินอิสระ โดยอยู่บนพืน้ฐานที่ว่า 
ประมาณการดังกล่าวเป็นมุมมองที่ดีที่สดุของผู้บริหารในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรมในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์อาจไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ ซึง่จะสง่ผลให้ประมาณการมีความแตกต่างจากผลประกอบการที่เกิดขึน้จริง ซึง่ความแตกต่างดังกล่าว
อาจมีสาระส าคญั 
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► ไม่มีเหตกุารณ์ใดที่ได้เกิดขึน้ หรือก าลงัจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด รวมถงึการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของ
ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่อาจจะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อรายได้ การด าเนินธุรกิจ สถานะ (ด้าน
การเงิน ด้านประเด็นกฎหมาย หรืออื่นใด) หรือโอกาสทางธุรกิจของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 รวมถึงไม่มี
เหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ 
สถานะทางการเงิน หรือการประกาศใช้กฎหมายที่สง่ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานฉบบันี ้

► สญัญาทางธุรกิจต่าง ๆ ของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีผลผูกพันและสามารถใช้บังคับต่อคู่สญัญาตาม
กฎหมายได้ ไม่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้สญัญาทางธุรกิจ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสญัญาทางธุรกิจของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นโมฆะ โมฆียะ ถกูยกเลิก อาจถกูยกเลิก หรือเพิก
ถอน ไม่ว่าสว่นหนึง่สว่นใดโดยคู่สญัญาที่เก่ียวข้อง 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่าของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ดงัต่อไปนี ้

1. มลูค่าทรัพย์สนิของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

2. มลูค่าทรัพย์สนิของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยวิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ 

ทัง้นี ้การประเมินมลูค่า มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. มูลค่าทรัพย์สินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล จ ากัด และ บริษัท ซิมส์ พร็อพ

เพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จ ากัด ซึ่งได้ท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ณ วันที่                

1 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ ทัง้นี ้ผู้ประเมินราคาอิสระได้ใช้วิธี

รายได้ (Income approach) แบบวิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted cash flow method หรือ DCF) ในการประเมิน

มลูค่าทรัพย์สิน เนื่องจากทรัพย์สินที่ประเมินเป็นสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช บางสว่น และสทิธิการ

เช่าโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสด โดยกระแสเงินสดที่ใช้ในการประเมินมูลค่า

ค านวณมาจากประมาณการรายได้หกัด้วยค่าใช้จ่าย และส ารองการเรียกคืนค่ามัดจ า และค่าปรับปรุงตกแต่ง และคิดลด

ด้วยอตัราคิดลด  
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สมมติฐานที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการประเมินทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 สรุปได้ในตารางดงัต่อนี ้

สมมติฐานที่ส าคญัในการประเมินราคาสทิธิการเช่าศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช (บางสว่น) 

 บริษัท ควอลตีิ ้แอพไพรซัล จ ากดั 
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ 

จ ากดั 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีรายได้ (Income Approach) แบบวิธี

คิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow Approach) โดยประมาณการ
รายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ รวมถงึอัตรา
การเช่าอัตราการเติบโตของรายได้และ

อื่น ๆ 

วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 
โดยอาศัยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของกระแสรายได้/รายจ่ายที่จะเกิดขึน้
ภายในช่วงระยะเวลาหนึง่ในอนาคต
แล้วคิดลดกลบัเป็นมูลค่าปัจจบุนัโดย
การเลอืกใช้ค่าอตัราคิดลดกระแสเงิน

สดที่เหมาะสม 
ระยะเวลาประมาณการ 20 ปี 2 เดือน 

(1 กรกฎาคม 2560 – 31 สงิหาคม 2580) 
พืน้ที่ค้าปลีก ประกอบด้วย  

- ร้านค้าผู้ เช่าขนาดเล็ก ที่มีค่าเช่าคงที่  
- ร้านค้าผู้ เช่าขนาดเล็ก ที่มีค่าเช่าแปรผนัตามรายได้  
- ร้านค้าผู้ เช่าขนาดใหญ่ ที่มีค่าเช่าแปรผนัตามรายได้  
โดยมีพืน้ที่ให้เช่าสทุธิรวม 29,404 ตารางเมตร 

อตัราการเช่าพืน้ที่ค้าปลกี ร้านค้าประเภทค่าเช่าคงที่ 
ร้อยละ 96 - ร้อยละ 100 
ร้านค้าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย 
ร้อยละ 96 - ร้อยละ 100 
ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) 
ร้อยละ 100 

ร้านค้าประเภทค่าเช่าคงที่ 
ร้อยละ 97 - ร้อยละ 99 
ร้านค้าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย 
ร้อยละ 97 - ร้อยละ 100 
ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) 
ร้อยละ 100 

อตัราค่าเช่าเฉลีย่ ร้านค้าประเภทค่าเช่าคงที่ 
2,390 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึน้เฉลีย่ปีละ ร้อยละ 5.0  
ร้านค้าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย 
2,061 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึน้เฉลีย่ปีละ ร้อยละ 6.0  
ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) 

ร้านค้าประเภทค่าเช่าคงที่ 
2,500 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึน้เฉลีย่ปีละ ร้อยละ 5.0  
ร้านค้าประเภทค่าเช่าตามยอดขาย 
2,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึน้เฉลีย่ปีละ ร้อยละ 5.0  
ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenant) 
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 บริษัท ควอลตีิ ้แอพไพรซัล จ ากดั 
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ 

จ ากดั 
155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับขึน้
เฉลีย่ปีละ ร้อยละ 3.5 

155 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยปรับ
ขึน้เฉลีย่ปีละ ร้อยละ 5.0 

รายได้อื่น ประมาณ ร้อยละ 18.5 ของรายได้ค่าเช่า ประมาณ ร้อยละ 18.0 ของรายได้ค่าเช่า 

ต้นทนุเช่าและบริการ ต้นทนุเช่าและบริการประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาดและโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

โดยคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 3.6 ของ

รายได้ทัง้หมด และค่าใช้จ่ายบาง

รายการปรับเพิมขึน้ปีละ ร้อยละ 2.5 

ต้นทนุเช่าและบริการประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าใช้จ่าย

ด้านการตลาดและโฆษณา และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคิดเป็นประมาณ 

ร้อยละ 3.5 ของรายได้ทัง้หมด 

ค่าเงินส ารองส าหรับปรับปรุง
อาคาร (CAPEX) 

ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้ทัง้หมด ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้ทัง้หมด 

ค่าบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
- ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บค่าเช่า (Rental collection fee) ร้อยละ 3.0 ของ

รายได้ค่าเช่า รายได้พืน้ที่โปรโมรชัน่ และรายได้ค่าเช่าพืน้ที่สว่นกลาง 
- ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจงูใจในการบริหาร (Incentive fee) ร้อยละ 

2.35 ของรายได้ทัง้หมดหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและบริการ 
- ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ (Property management fee) 

ร้อยละ 0.28 ของมลูค่าประเมินของทรัพย์สนิ 
- ค่าคอมมิชชัน่ 

- ผู้ เช่ารายใหม่ อตัรา 1.5 เดือนของสญัญา 3 ปี โดยจ านวนผู้ เช่าใหม่ที่
จะเช่าพืน้ที่ประมาณ ร้อยละ 10.0 

- ผู้ เช่ารายเก่าต่อสญัญาใหม่ อตัรา 0.5 เดือนของสญัญา 3 ปี โดย
จ านวนผู้ เช่าใหม่ที่จะเช่าพืน้ที่ประมาณ ร้อยละ 90.0 

- พืน้ที่เช่าสว่นกลางและพืน้ที่เช่าโปรโมชัน่ (Common area) อตัรา 0.5 
เดือนของสญัญา 3 ปี 

อตัราคิดลด ร้อยละ 9.5 ร้อยละ 9.5 
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สมมติฐานที่ส าคญัในการประเมินมูลค่าสทิธิการเช่าโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

 บริษัท ควอลตีิ ้แอพไพรซัล จ ากดั 
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ 

จ ากดั 
วิธีการประเมินมูลค่า วิธีรายได้ (Income Approach) แบบ

วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) โดยประมาณ
การรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ รวมถงึ
อตัราการเช่า อตัราการเติบโตของ
รายได้และอื่น ๆ ตามโครงสร้างการ
จดัหาผลประโยชน์จากโรงแรมฮิลตนั 
พทัยา แล้วคิดลดกลบัเป็นมลูค่า
ปัจจบุนัโดยการเลอืกใช้ค่าอัตราคิดลด
กระแสเงินสดที่เหมาะสม 

วิธีรายได้/วิเคราะห์คิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 
โดยอาศัยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของกระแสรายได้/รายจ่ายที่จะเกิดขึน้
ภายในช่วงระยะเวลาหนึง่ในอนาคต
ตามโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์
จากโรงแรมฮิลตนั พทัยา แล้วคิดลด
กลบัเป็นมูลค่าปัจจบุนัโดยการเลอืกใช้
ค่าอตัราคิดลดกระแสเงินสดที่เหมาะสม 

ระยะเวลาประมาณการ 19 ปี 8 เดือน 
(1 มกราคม 2561 – 31 สงิหาคม 2580) 

รายได้ค่าเช่า (1) ค่าเช่าคงที่ ปีละ 210 ล้านบาท และปรับเพิ่มอตัราร้อยละ 3.5 ต่อปี  
(2) ค่าเช่าแปรผนั กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับค่าเช่าแปรผนัในอัตราร้อยละ 90 

ระหว่างสว่นต่างของรายได้สทุธิหลงัหกัเงินส ารองส าหรับการซ่อมแซม 
ปรับปรุง เพื่อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และยานพาหนะ (FF&E Reserve 
Deduction) และค่าเช่าคงที่ โดยต้องไม่สงูกว่าร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่ 

อตัราคิดลด ร้อยละ 9.5 ร้อยละ 9.5 

โดยสมมติฐานหลกัในการค านวณค่าเช่าแปรผันมีดงัต่อไปนี ้

 บริษัท ควอลตีิ ้แอพไพรซัล จ ากดั 
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ 

จ ากดั 
อตัราการเข้าพกั ร้อยละ 85.0 ตลอดระยะเวลาประมาณ

การ 
ร้อยละ 87.0 ในปีที่ 1-3 และคงที่ร้อยละ 
85.0 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อตัราค่าห้องพกัเฉลี่ย 6,042 บาท ต่อคืน ปรับเพิ่มเฉลีย่ร้อยละ 
4.0 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

6,120 บาท ต่อคืน ปรับเพิ่มเฉลีย่ร้อย
ละ 4.0 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

รายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 45.0 ของรายได้จากห้องพกั ร้อยละ 30.0 ของรายได้รวมทัง้หมด 
(เทียบเป็นประมาณร้อยละ 44.8 ของ
รายได้ค่าห้องพัก) 
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 บริษัท ควอลตีิ ้แอพไพรซัล จ ากดั 
บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ 

จ ากดั 
รายได้อื่น รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก 

สปาการจัดเลีย้ง ห้องประชุม ฯลฯ โดย
คิดเป็นร้อยละ 4.0 ของรายได้จาก
ห้องพกั 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จาก 
สปาการจัดเลีย้ง ห้องประชุม ฯลฯ โดย
คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของรายได้รวม
ทัง้หมด (เทียบเป็นประมาณร้อยละ 4.5 
ของรายได้ค่าห้องพกั) 

ต้นทนุขาย - ต้นทนุแผนกห้องพกั ร้อยละ 17.5 
ของรายได้จากห้องพกั 

- ต้นทนุแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ร้อยละ 60.0 ของรายได้ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

- ต้นทนุแผนกอื่น ๆ ร้อยละ 58.0 
ของรายได้อื่น ๆ 

- ต้นทนุแผนกห้องพกั ร้อยละ 18.0 
ของรายได้จากห้องพกั 

- ต้นทนุแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ร้อยละ 60.0 ของรายได้ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 

- ต้นทนุแผนกอื่น ๆ ร้อยละ 58.0 
ของรายได้อื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์ ค่าพลงังาน ค่า

ซ่อมแซม ค่าบริหารจดัการทรัพย์สนิ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคิดเป็น

ประมาณ ร้อยละ 31.5 ของรายได้รวม 

และค่าใช้จ่ายบางรายการปรับเพิ่มขึน้ปี

ละ ร้อยละ 3.0 – ร้อยละ 4.0  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและ

ประชาสมัพนัธ์ ค่าพลงังาน ค่าซ่อมแซม 

ค่าบริหารจัดการทรัพย์สนิ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยคิดเป็นประมาณ 

ร้อยละ 31.5 ของรายได้รวม และ

ค่าใช้จ่ายบางรายการปรับเพิ่มขึน้ปีละ 

ร้อยละ 3.5 – ร้อยละ 4.0 

การค านวณค่าเช่าแปรผนั ค่าเช่าแปรผนั ร้อยละ 90.0 ของก าไรก่อนภาษีหลงัหกัเงินส ารองส าหรับการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อจดัหาเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และยานพาหนะ (FF&E 
Reserve Deduction) และค่าเช่าคงที่ แต่ไม่เกินร้อยละ 50.0 ของค่าเช่าคงที่ 

ค่าเงินส ารองส าหรับปรับปรุง
อาคาร (CAPEX) 

ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้ทัง้หมด ประมาณร้อยละ 2.0 ของรายได้ทัง้หมด 
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มลูค่าทรัพย์สนิที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย สามารถสรุปได้ดงัตารางต่อไปนี ้

ผู้ประเมินราคาอิสระ 

มลูค่าทรัพย์สนิ
ของโครงการ

เซ็นทรัลเฟสติวัล 
พทัยา บีช 

มลูค่าทรัพย์สนิ
ของ 

โรงแรมฮิลตนั 
พทัยา 

มลูค่า
ทรัพย์สนิรวม 

วนัที่ประเมิน 

บริษัท ควอลตีิ ้แอพไพรซัล จ ากดั 7,207 ล้านบาท 3,403 ล้านบาท 
10,610 ล้าน

บาท 
1 กรกฎาคม 

2560 

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จ ากัด 7,137 ล้านบาท 3,286 ล้านบาท 
10,423 ล้าน

บาท 
1 กรกฎาคม 

2560 

ทัง้นี ้มลูค่าทรัพย์สินรวมของทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระด้วย

วิธีคิดจากรายได้แบบวิธีกระแสเงินสดคิดลด อยู่ในช่วงระหว่าง 10,423 ล้านบาท – 10,610 ล้านบาท 

2. มูลค่าทรัพย์สินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยวิธีกระแสเงนิสดคิดลดโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระ 

วิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted cash flow method หรือ DCF)  เป็นวิธีที่พิจารณาถึงความสามารถในการ

สร้างกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการ

กระแสเงินสดอิสระ ด้วยอตัราคิดลด (Discount rate) ที่เหมาะสม ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณอตัราต้นทุนทาง

การเงินเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (Weighted average cost of capital หรือ WACC) ของทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เพื่อ

ใช้เป็นอตัราคิดลดดงักลา่ว 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานของทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นระยะเวลา 19 ปี 8 เดือน (ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 – 31 สงิหาคม 2580) โดยมีสมมติฐานว่าการ

ลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จะเกิดขึน้วันที่ 1 มกราคม 2561 ภายหลงัการแปลงสภาพและจะสิน้สดุใน

วนัที่ 31 สงิหาคม 2580 เพื่อให้สอดคล้องกบัระยะเวลาของสทิธิการเช่าทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยแบ่งเป็น 2 

สว่น คือกระแสเงินสดจากสทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช และกระแสเงินสดจากสิทธิการเช่าโรงแรมฮิล

ตัน พัทยา ทัง้นี ้สมมติฐานในการจัดท าการประมาณการนีเ้ป็นสมมติฐานที่เก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งอ้างอิงจาก

สญัญาเช่าระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบัผู้ เช่าพืน้ที่โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช สญัญาเช่าระหว่างกองทรัสต์ 

CPNREIT กบั SPV ซึง่เป็นผู้ เช่าพืน้ที่โรงแรมฮิลตนั พทัยา แต่เพียงผู้ เดียว ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและที่ปรึกษา

ต่าง ๆ ของกองทุนรวม CPNRF/CPN และผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดย 

สมมติฐานดังกล่าวอยู่บนพืน้ฐานของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และข้อมูลในปัจจุบัน ณ ขณะที่จัดท ารายงาน
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ฉบบันีเ้ท่านัน้ หากปัจจยัดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจบุนัอย่างมีนัยส าคัญและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  ประมาณการทางการเงินที่คาดการณ์ในรายงานฉบับนีอ้าจแตกต่างจากผลการ

ด าเนินงานที่เกิดขึน้จริงอย่างมีนยัส าคญั  

สมมติฐานที่ส าคญัที่ใช้ในการประมาณการทางการเงินและประเมินมลูค่าของทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

มีดงัต่อไปนี ้

ก. ประมาณการสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 

► รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการประกอบด้วยรายได้จากผู้ เช่าหลกั (“Anchor tenants”) ซึ่งรวมถึงร้านค้าที่มีขนาด
พืน้ที่ตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ไปหรือร้านค้าที่มีการเช่าพืน้ที่ขนาดใหญ่ และผู้ เช่าประเภทร้านค้า ( “Shop 
tenants”) ซึ่งรวมถึงร้านค้าที่มีขนาดพืน้ที่ต ่ากว่า 1,000 ตารางเมตรที่มีพืน้ที่ เป็นลักษณะห้องถาวร ทัง้นี  ้
กองทรัสต์ CPNREIT มีพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมดในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จ านวน 29,404 ตารางเมตร 
โดยแบ่งเป็นพืน้ที่เช่าของผู้ เช่าหลกัจ านวน 10,666 ตารางเมตร และผู้ เช่าประเภทร้านค้า 18,738 ตารางเมตร 
ตามล าดับ ทัง้นี ้ในการประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้สมมติฐานซึ่ง
อ้างอิงมาจากข้อมูลจากสญัญาเช่าปัจจบุันระหว่างโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช กบัผู้ เช่าหลกัและผู้ เช่า
ประเภทร้านค้า รวมทัง้ข้อมูลจากผู้บริหารของ CPN โดยสมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประมาณการรายได้ค่าเช่า
และค่าบริการแสดงในตารางดงัต่อไปนี ้

หมายเหตุ ทัง้นีท่ี้ปรึกษาการเงินอิสระได้ประมาณการ ค่าเผ่ือช่วงเวลาพืน้ท่ีให้เช่าว่างลงไว้ 2 เดือนส าหรับสัญญาเช่าและบริการเดิมท่ีจะ
หมดอายลุงภายในช่วงเวลาท่ีประมาณการและคาดวา่จะไมม่ีการตอ่สัญญา 

สมมติฐานหลัก หน่วย ผู้เช่าหลัก ผู้เช่าประเภทร้านค้า 

ค่าเช่าคงที่ ค่าเช่าตาม
ยอดขาย  

ค่าเช่าคงที่ ค่าเช่าตาม
ยอดขาย 

พืน้ที่เช่า  
ระหว่างปี 2561 – 2580 

ตารางเมตร - 10,666 15,613 3,125 

อตัราการเช่าพืน้ที่เฉลีย่ 
ระหว่างปี 2561 – 2580 

ร้อยละ - 100.0 96.0 - 99.3 100.0 

อตัราค่าเช่าพืน้ที่เฉลีย่ 
ในปี 2561 

บาท/ตาราง
เมตร/เดือน 

- 161 2,542 2,214 

อตัราการปรับเพิ่มขึน้ของอตัรา 
ค่าเช่าพืน้ที่เฉลีย่ 

ร้อยละต่อปี - 3.3 5 5 

อตัราการต่อสญัญาค่าเช่า ร้อยละต่อปี - 90 90 90 
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► รายได้อื่น 

รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้จากการใช้พืน้ที่ส่งเสริมการขาย รายได้จากพืน้ที่ส่วนกลาง รายได้ชดเชยค่าเบีย้

ประกัน รายได้ชดเชยค่าภาษีโรงเรือน รายได้ชดเชยค่าบ ารุงรักษาพืน้ที่ส่วนกลาง และรายได้อื่น ๆ โดยในการ

ประมาณการรายได้อื่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้สมมติฐานซึ่งอ้างอิงมาจากผลการด าเนินงานในอดีตและ

งบประมาณปี 2560 ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ทัง้นี ้สมมติฐานหลกัที่ใช้ในการประมาณการ

รายได้อื่นแสดงในตารางดงัต่อไปนี ้

รายได้อื่น รายละเอียด สมมติฐานในการประมาณการ 
รายได้จากการใช้พืน้ที่สง่ 
เสริมการขาย 

รายได้จากการใช้พืน้ที่จัดงานแสดง
สนิค้า นิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ 

ร้อยละ 3.9 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการก่อนหกัสว่นลดค่าเช่า และ
ปรับเพิ่มปีละ ร้อยละ 5.0 

รายได้จากพืน้ที่สว่นกลาง รายได้ค่าเช่าพืน้ที่สว่นกลางซึง่มี
ลกัษณะเป็นพืน้ที่เปิด เช่น บธู รถเข็น 
ตู้ เอทีเอ็ม และตู้ เกมหยอดเหรียญ 
เป็นต้น 

ร้อยละ 10.0 ของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการก่อนหกัสว่นลดค่าเช่า และ
ปรับเพิ่มปีละ ร้อยละ 5.0 

รายได้อื่น รายได้อื่น ประมาณ ร้อยละ 5.2 ถงึ ร้อยละ 5.3 
ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการก่อน
หกัสว่นลดค่าเช่า 

 

► ต้นทุนเช่าและบริการ 

ต้นทนุเช่าและบริการประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเบีย้ประกนั เงินเดือน ค่าเช่าอื่น และค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ทัง้นี ้ต้นทนุค่าเช่าและบริการคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 2.7 ของรายได้รวม ระหว่างปี 2561 ถงึ 2580 

► ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการจดัการ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายใน

การบริหารอื่น ๆ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 1.5 ของรายได้รวมระหว่างปี 2561 

ถงึปี 2580 

► ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทนุรวม (Rental collection fee) ค่าธรรมเนียมพิเศษ
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เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร  (Incentive fee) ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property 

management fee) และค่านายหน้าจากการจัดหาผู้ เช่าและการบริหารจัดการผู้ เช่า  (Commission fee) ทัง้นี ้

สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์แสดงในตารางต่อไปนี  ้

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ สมมติฐานในการประมาณการ 
ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของ
กองทนุรวม 

ร้อยละ 3.0 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสทุธิของ
กองทนุรวม ซึง่รวมรายได้จากการใช้พืน้ที่สง่เสริมการ
ขายและรายได้จากพืน้ที่สว่นกลาง 

ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจงูใจในการบริหาร ร้อยละ 2.35 ของรายได้สทุธิจากอสงัหาริมทรัพย์ 
ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0.28 ของมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

(Investment Properties) ในแต่ละปี 
ค่านายหน้าจากการจดัหาและการบริหารจัดการผู้ เช่า 
 

คิดจากอัตราเช่ารายเดือนของผู้ เช่า  
ค านวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผู้ เช่ารายนัน้ ๆ 

- ผู้ เช่ารายใหม่ - สญัญาเช่าไม่ถงึ 1 ปี เรียกเก็บ 0.5 เดือน  
- สญัญาเช่า 1 ถงึ 3 ปี เรียกเก็บ 1.0 เดือน 
- สญัญาเช่าตัง้แต่ 3 ปี เรียกเก็บ 1.5 เดือน 

- ผู้ เช่ารายเดิม - เรียกเก็บ 0.5 เดือน ของทกุอายุสญัญา 
- ผู้ เช่าพืน้ที่สว่นกลาง - เรียกเก็บ 0.5 เดือน ของสญัญา 1 ปี 
ค่าธรรมเนียมในการควบคมุงานด้านการปรับปรุง 
และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่าต้นทนุในการปรับปรุง
และ/หรือพฒันาทัง้หมดของอสงัหาริมทรัพย์ที่มีการ
ปรับปรุงและ/หรือพฒันา 

 

► เงนิลงทุน  

สมมติฐานในการประมาณการก าหนดให้กองทรัสต์จดัเงินส ารองเพื่อการลงทนุ (capital expenditure) จากก าไร

จากการด าเนินงานบางสว่นส าหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุในช่วงเวลาประมาณการจ านวน 895 ล้านบาท  
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► ค่าธรรมเนียมการจดัการทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี และค่าใช้จ่ายกองทรัสต์อื่นๆ  

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทรัสต์ สมมติฐานในการประมาณการ 
ค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิรวม 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิรวม 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 

ข. ประมาณการสิทธิการเช่าโรงแรมฮิลตัน พัทยา 

► รายได้ค่าเช่าช่วงทรัพย์สิน 

ภายหลงัจากที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าลงทนุในโรงแรมฮิลตนั พทัยา แล้ว กองทรัสต์ CPNREIT จะให้เช่าช่วง

ทรัพย์สนิดงักลา่วแก่ SPV โดย SPV จะยงัคงแต่งตัง้บริษัทในกลุม่ฮิลตนั เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตนั พทัยา ต่อไป

ตามเดิม ตามเงื่อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที่มีอยู่ในปัจจุบนั โดยกองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับผลประโยชน์ใน

รูปของค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผนั จาก SPV ตามเงื่อนไขในสญัญา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 ค่าเช่าคงที่ 

สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงระบบงาน มีการก าหนดค่าเช่าคงที่รายปีตัง้แต่วนัที่เข้าท าสัญญา 

จนถงึสิน้ปี 2560 และในกรณีที่มีการต่ออายสุญัญาเช่าช่วงจนถงึ 31 ธันวาคม 2569 ดงัต่อไปนี ้

 

ปี ค่าเช่าคงที่รายปี (บาท) 
2561 210,000,000 
2562 217,350,000 
2563 224,957,250 
2564 232,830,754 
2565 240,979,830 
2566 249,414,124 
2567 258,143,619 
2568 267,178,645 
2569 276,529,898 

โดยค่าเช่าคงที่ภายหลงัจากที่ระบใุนสญัญา จะก าหนดให้เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.5 ต่อปี ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ 
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 ค่าเช่าแปรผัน 

ค่าเช่าแปรผัน เป็นรายได้ซึ่งแปรผันไปตามผลประกอบการของโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยทางกองทรัสต์ 

CPNREIT จะได้รับค่าเช่าแปรผันในอัตราร้อยละ 90 ระหว่างส่วนต่างของรายได้สทุธิหลงัหักเงินส ารอง

ส าหรับการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อจดัหาเฟอร์นิเจอร์ อปุกรณ์ และยานพาหนะ (FF&E Reserve Deduction) 

และค่าเช่าคงที่ โดยต้องไม่สงูกว่าร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่ ซึง่รายละเอียดสมมติฐานหลกัของรายได้และ

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการค านวณค่าเช่าแปรผนั มีดงัต่อไปนี ้

 

 รายได้ค่าที่พัก 

สิทธิการเช่าโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกอบด้วย ห้องพักแบบ Deluxe จ านวน 212 ห้อง ห้องพักแบบ 

Executive จ านวน 71 ห้อง และห้องพกัแบบ Suit จ านวน 19 ห้อง รวมจ านวนห้องพกัทัง้หมด 302 ห้อง  

- ราคาห้องพักเฉลี่ย 5,787 บาทต่อคืน อ้างอิงจากราคาเฉลี่ยห้องพักทัง้หมดของโรงแรมฮิลตัน 

พทัยา ในปี 2560 และมีการประมาณอตัราการเติบโตของห้องพกัเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.0 ต่อปี อ้างอิง

จากค่าเฉลีย่การเพิ่มขึน้ของราคาห้องพกัในโรงแรมฮิลตนั พทัยา ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2556 – 2559  

- อัตราการเข้าพัก อ้างอิงจากอัตราเข้าพักเฉลี่ยที่เกิดขึน้จริงของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ย้อนหลัง

ตัง้แต่ปี 2556 – 2559 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้อัตราการเข้าพักในอัตราร้อยละ 87.0 

ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 

 รายได้อื่น 

- รายได้จากค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ประมาณการโดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.7 ของรายได้ค่าที่พัก คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณ

การ ซึ่งอ้างอิงจากสดัส่วนของรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อรายได้ห้องพักที่เกิดขึน้จริงของ

โรงแรมฮิลตนั พทัยาย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2556 – 2559 

- รายได้อื่น 

เช่น รายได้ค่าโทรศพัท์ รายได้ค่าบริการซักรีด รายได้ค่ารับ-สง่แฟกซ์ เป็นต้น ประมาณการโดยคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 ของรายได้ค่าที่พัก คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งอ้างอิงจาก

สดัส่วนของรายได้อื่นต่อรายได้ห้องพักที่เกิดขึน้จริงของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 

2556 – 2559 
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 ต้นทุนขายและบริการ 

ประมาณการเป็นสดัส่วนต่อรายได้แต่ละประเภทอ้างอิงจากสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่เกิดขึน้จริงใน

โรงแรมฮิลตนั พทัยา ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2556 – 2559 

รายการต้นทนุขายและบริการ สมมติฐานที่ใช้ประมาณการ 

ต้นทนุค่าห้องพัก ร้อยละ 17.6 ของรายได้ค่าห้องพกั 

ต้นทนุค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 59.9 ของรายได้ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม 

ต้นทนุอื่น ร้อยละ 57.9 ของรายได้อื่น 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับพนักงาน

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ 

รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน สมมติฐานที่ใช้ประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ร้อยละ 4.4 ของรายได้รวมทัง้หมด 

รายจ่ายหมวด POMEC ร้อยละ 8.6 ของรายได้รวมทัง้หมด 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น ร้อยละ 14.5 ของรายได้รวมทัง้หมด 

รายจ่ายในการบ ารุงดแูลรักษาเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ ร้อยละ 5.0 ของรายได้รวมทัง้หมด 
หมายเหต ุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายด้านเงินเดือน คา่จ้างพนักงาน คา่ใช้จ่ายคา่บริหารโรงแรม คา่จูง
ใจผู้บริหาร และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนหมวด POMEC ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายด้านพลังงาน คา่บริหารจัดการและซ่อมบ ารุง และคา่
ภาษีโรงเรือน 
 
 

► เงนิลงทุน  

สมมติฐานในการประมาณการก าหนดให้กองทรัสต์จดัเงินส ารองเพื่อการลงทนุ (capital expenditure) จากก าไร

จากการด าเนินงานบางสว่นส าหรับค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุในช่วงเวลาประมาณการจ านวน 624 ล้านบาท  

► ค่าธรรมเนียมการจดัการทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสต ีและค่าใช้จ่ายกองทรัสต์อื่นๆ  

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทรัสต์ สมมติฐานในการประมาณการ 
ค่าธรรมเนียมของผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิรวม 
ค่าธรรมเนียมทรัสตี ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิรวม 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ตามที่นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ก าหนด 
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การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณอัตราคิดลด จากต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Weighted average 

cost of capital หรือ WACC) ของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยการพิจารณาจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่

มีการลงทนุในทรัพย์สนิที่คล้ายคลงึกบัทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (WACC ที่ค านวณได้อาจจะไม่เท่ากบั WACC 

ของกองทนุรวม CPNRF) การค านวณ WACC แสดงในตารางต่อไปนี ้

WACC = Ke(
E

D + E
) + Kd(1 − T)(

D

D + E
) 

Cost of equity (Ke) = อ้างอิงตารางการค านวณด้านลา่งที่ร้อยละ 10.2 ถงึ 11.2 

Cost of debt (Kd) = MLR – 2.5% 

Tax rate = อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 0 

Debt to equity ratio = เพดานการกู้ ยืมเงินของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  
ซึง่เท่ากบัร้อยละ 35.0 

WACC = ร้อยละ 7.9 ถงึ 8.6 

Ke = Rf + ß(Rm – Rf) + Specific risk 

Risk free rate (Rf) = อตัราดอกเบีย้ปราศจากความเสี่ยง อ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร

รัฐบาลอายุ 10 ปี ซึง่มีค่าเท่ากบัร้อยละ 2.56 (1) 

Unlevered beta  = ค่าเฉลีย่ของค่าสมัประสทิธ์ิผลตอบแทนต่อความเสีย่งระหว่างผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และราคาปิดของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเทียบเคียง ซึง่มี

ค่าเท่ากบั 0.63 (2) 

Market risk premium  

(Rm - Rf) 

= ผลต่างของอัตราผลตอบแทนของตลาด และอตัราดอกเบีย้ปราศจากความเสีย่ง 

ซึง่มีค่าเท่ากบัร้อยละ 7.96 (3) 

Specific risk = ค่าความเสีย่งจ าเพาะของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.0 

ถงึ 1.0 (4) 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผู้ถอืหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10.2 ถงึ 11.2 
ท่ีมา: (1) สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (www.thaibma.or.th) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

  (2) S&P Capital IQ อ้างอิงจากคา่มธัยฐาน Unlevered beta ของกองทุนรวมเทียบเคียงท่ีท าธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าและโรงแรมท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(3) Damodaran online (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) 
(4) การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระโดยพิจารณาคณุลักษณะของทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 เทียบกบักองทุนรวมเทียบเคียงท่ีท า
ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าและโรงแรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   

 

http://www.thaibma.or.th/
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 ทัง้นี ้รายละเอียดของกองทนุรวมเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ศนูย์การค้าและโรงแรมที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถงึค่า Unlevered beta ที่ใช้ในการค านวณผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น แสดงดงัต่อไปนี ้

(1) Unlevered beta ท่ีใช้ค านวณมาจาก unlevered beta จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม และ  unlevered beta จากกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า ซึ่งถัวเฉล่ียโดยการถ่วงน า้หนักของ  EBITDA ของโรงแรมฮิลตนั พัทยา และ EBITDA ของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั 

พทัยา บีช ในอตัราส่วน 31:69 

1. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (SET: CPNRF) เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและระบุเฉพาะเจาะจงชนิดอสงัหาริมทรัพย์ที่จะซือ้หรือเช่า และไม่มีการก าหนดอายุ

โครงการ ซึง่จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2548 โดยทรัพย์สนิของกองทนุรวมประกอบด้วย สทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัล

พลาซา พระราม 2 สทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สทิธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และสทิธิ

การเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท  (SET: TLGF) เป็นกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่ รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและระบุเฉพาะเจาะจงชนิด

อสงัหาริมทรัพย์ที่จะซือ้หรือเช่า และไม่มีการก าหนดอายโุครงการ ซึง่จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2555 โดยทรัพย์สนิของ

กองทุนรวมประกอบด้วยกรรมสิทธ์ิและสิทธ์ิการเช่าศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัสในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ใน

ประเทศ 

ชื่อกองทุนรวม ประเทศ 
ชื่อย่อ

หลักทรัพย์ 
Unlevered 

beta 
1. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ไทย SET:CPNRF 0.67 

2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ไทย SET:TLGF 0.71 

3. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ไทย SET:FUTUREPF 0.48 

4. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตส์ ไทย SET:MJLF 0.58 

5. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ

เซ็นทารา 

ไทย SET:CTARAF 0.74 

6. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดุสติธานี ไทย SET:DTCPF 0.54 

7. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ควอลิตี  ้เฮ้าส์ โฮเทล 

แอนด์ เรซิเดนซ์ 

ไทย SET:QHHR 0.50 

8. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ควอลิตี ้ฮอสพิทอลลิตี  ้ ไทย SET:QHOP 0.84 

ค่า Unlevered beta ที่ใช้(1)  0.63 
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3. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (SET: FUTUREPF) เป็นกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและระบุเฉพาะเจาะจงชนิดอสงัหาริมทรัพย์ที่จะซือ้หรือเช่า และไม่มีการก าหนดอายุ

โครงการ ซึ่งจัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 โดยทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่ สิทธิการเช่าโครงการ ฟิวเจอร์ 

พาร์ค รังสติ ซึง่รวมถงึสทิธิการเช่าอาคารศนูย์การค้าและสทิธิในการน าพืน้ที่บางสว่นของพืน้ที่สว่นกลางออกหาประโยชน์ 

4. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์  (SET: MJLF) เป็นกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและระบเุฉพาะเจาะจงชนิดอสงัหาริมทรัพย์ที่จะซือ้หรือเช่า และไม่มีการ

ก าหนดอายุโครงการ ซึ่งจัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2550 โดยทรัพย์สินของกองทุนรวมประกอบด้วย สิทธิการเช่า

อาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพลก็ซ์ ขนาดใหญ่ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 

และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และสิทธิการเช่าโครงการไลฟ์สไตล์ คอมมูนิตีม้อลล์ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 

โครงการศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

5. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  (SET: CTARAF) เป็นกองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและระบเุฉพาะเจาะจงชนิดอสงัหาริมทรัพย์ที่จะซือ้หรือเช่า และไม่มี

การก าหนดอายุโครงการ ซึ่งจัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 โดยทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดิน

และสิ่งปลกูสร้าง และกรรมสิทธ์ิในเฟอร์นิเจอร์พร้อมทัง้อุปกรณ์ที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจของโรงแรมเซ็นทารา แก

รนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ 

6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (SET: DTCPF) เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและระบเุฉพาะเจาะจงชนิดอสงัหาริมทรัพย์ที่จะซือ้หรือเช่า และไม่

มีการก าหนดอายโุครงการ ซึง่จดัตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 โดยทรัพย์สนิของกองทุนรวมประกอบด้วย กรรมสิทธ์ิ

ในโครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต กรรมสิทธ์ิในโครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสิทธิการเช่าโครงการ

โรงแรมดสุติธานี หวัหิน  

7. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี ้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (SET: QHHR) เป็นกองทนุ

รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและระบุเฉพาะเจาะจงชนิด

อสงัหาริมทรัพย์ที่จะซือ้หรือเช่า และไม่มีการก าหนดอายุโครงการ ซึง่จดัตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยทรัพย์สิน

ของกองทนุรวมประกอบด้วย กรรมสทิธ์ิในโครงการเซนเตอร์พอยต์ โฮเทล ประตนู า้ กรรมสทิธ์ิในโครงการเซนเตอร์พอยต์ 

โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สขุมุวิท และสทิธิการเช่าโครงการเซนเตอร์พอยต์ โฮเทล ชิดลม 

8. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี ้ฮอสพิทอลลิตี  ้(SET: QHOP) เป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและระบุเฉพาะเจาะจงชนิดอสงัหาริมทรัพย์ที่จะซือ้หรือเช่า และไม่มีการก าหนดอายุ
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โครงการ ซึง่จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2551 โดยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ได้แก่ สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงแรมอ

มารีบเูลอวารด์ 

สรุปมูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยวิธีกระแสเงินสดคิดลดของ

ผู้ประเมินราคาอิสระ และวิธีกระแสเงินสดคิดลดของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทัง้นี ้สามารถสรุปเปรียบเทียบมูลค่า

ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในตารางดงัต่อไปนี ้

หน่วย: ล้านบาท 
มลูค่าทรัพย์สนิที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

มลูค่าทรัพย์สนิที่ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 10,423 – 10,610 11,262 – 12,141 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีกระแสเงินสดคิดลดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เนื่องจากการประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเป็นการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยใช้อัตราคิดลดที่สะท้อนความเสี่ยง

ของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ภายใต้โครงสร้างทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ โดยเทียบเคียงกบักองทุน

รวมอสงัหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินและโครงสร้างการบริหารทรัพย์สนิที่คล้ายคลงึกนั เช่น การคดัสรรท าเลชัน้ดี

พร้อมกับสญัญาผู้ เช่า การจัดการโครงสร้างการบริหารโดยผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งโครงสร้างการบริหารเช่นนีจ้ะช่วยลด

ความเสี่ยงของทรัพย์สินเมื่อเทียบกับทรัพย์สินชนิดเดียวกันที่ไม่ได้มีโครงสร้างการบริหารดังกล่าว อีกทัง้สะท้อนมุมมอง

ของนักลงทุนในการลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกับทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นอกจากนี ้การประเมินมูลค่าของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังค านึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่ง

รวมถงึค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เมื่อทรัพย์สนิดงักลา่วเข้ามาอยู่ภายใต้ทรัสต์

เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจดัการกองทรัสต์ เป็นต้น  

 มลูค่าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ระหว่าง 11,262 ล้าน

บาท – 12,141 ล้านบาท ทัง้นี ้มูลค่าในการเข้าท ารายการเป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท อยู่ในช่วงของมูลค่าดังกล่าว 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะเป็นการเพิ่มอตัรา

ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม CPNRF ที่ได้รับ ดังแสดงให้เห็นในส่วนที่ 3 ของรายงานฉบับนี ้ว่าหาก

กองทนุรวม CPNRF มีการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ CPNREIT และเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วย

มูลค่า 11,908 ล้านบาทโดยการกู้ ยืมเงิน อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับของผู้ ถือหน่วยลงทุน (IRR) จะเพิ่มขึน้จาก  
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ร้อยละ 7.0 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.7 ต่อปี โดยประมาณ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ามูลค่าของการเข้าท า

รายการดงักลา่วเป็นมลูค่าที่เหมาะสม 

 

1.2.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของ SCBAM เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนดเงื่อนไขหลกัของการท า
รายการว่า การเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะกระท าได้ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

(1) การอนมุติัของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF 
และการลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่นได้เสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสทิธิออกเสยีง 

(2) การได้รับอนญุาตให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF จากส านักงาน 
ก.ล.ต. 

(3) ความส าเร็จในการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF โดยการก่อสิทธิในทางทรัพย์สนิแก่ทรัสตี และเมื่อได้มี
การลงนามในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์แล้ว 

(4) ความส าเร็จในการเข้าท าและการปฏิบติัตามสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 

(5) การได้รับเงินทุนที่เพียงพอจากการกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ทัง้นี ้เงื่อนไขดงักล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิม
ของกองทนุรวม CPNRF  

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากสรุปเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎในส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.5 ของรายงานฉบับนี ้ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เงื่อนไขในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีความเหมาะสม เนื่องจาก
เงื่อนไขและ/หรือข้อก าหนดหลายประการของสรุปเอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 เป็นเงื่อนไขและ/หรือข้อก าหนดที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิซึ่งมีสภาพ
เป็นไปตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกันก่อนเข้าท ารายการ รวมทัง้เป็นเงื่ อนไขและ/หรือข้อก าหนดที่จะเอือ้ให้กองทรัสต์ 
CPNREIT ได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อันได้แก่ การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์โดยรวม และ /หรือเงื่อนไขปกติทั่วไปของการซื อ้ขาย
อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือเป็นเงื่อนไขที่คู่สญัญาตกลงกนัตามความสมคัรใจ  
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4.3  ความสมเหตุสมผลของการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และการท ารายการระหว่าง

กองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

4.3.1 วตัถปุระสงค์ของกองทรัสต์และเหตุผลในการเข้าท ารายการ 

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ CPNREIT คือการระดมเงินที่ ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ไปซือ้หรือเช่า

อสังหาริมทรัพย์ รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรัพย์โดยการให้เช่าและจัดการผลประโยชน์ที่เก่ียวเนื่องกบัการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนท าการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทุนหรือมีไว้ หรือ

ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ CPNREIT และผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ 

การลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ของ

กองทรัสต์ CPNREIT เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและการพัฒนาในระยะยาวและมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนใน

ระดบัที่เหมาะสมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้โดยมลูค่าที่จะเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จ านวน 11,908 

ล้านบาท จะอยู่ในช่วงมูลค่าทรัพย์สินที่เหมาะสมระหว่าง 11,262 ล้านบาท – 12,141 ล้านบาท ที่ค านวณโดยที่ปรึกษา

การเงินอิสระ ดงันัน้ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สนิดงักล่าวเป็นมูลค่าที่เหมาะสมและสามารถยอมรับ

ได้เนื่องจากทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อยู่ในสภาพที่ดีและตัง้อยู่ในท าเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ  ของ

ประเทศ นอกจากนี ้การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ยังสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของ

กองทรัสต์ CPNREIT หรือกองทนุรวม CPNRF ในปัจจบุนั เนื่องจากการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็น

การได้มาซึง่ทรัพย์สนิจาก CPN ซึง่เป็นผู้จดัตัง้ของทนุรวม CPNRF อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิปัจจบุนัทัง้หมด

ของกองทนุรวม CPNRF 

4.3.2 แหลง่ที่มาของเงินทนุ  

แหลง่เงินทนุที่กองทรัสต์ CPNREIT จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะมาจากการกู้ ยืม

เงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือสถาบันการเงิน โดยอาจรวมถึงการกู้ ยืมเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

โดยจะมีมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,570 ล้านบาท (มลูค่าที่เข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จ านวน 11,908 

ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ทรัพย์สนิ อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลูค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) ทัง้นี ้จ านวนเงินกู้ ยืมทัง้หมดจะไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ 

CPNREIT ณ สิน้วันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพ

กองทุนรวม CPNRF และการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อย่างไรก็ดี ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์จะพิจารณาจาก

ความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้นิและเงินทนุของกองทรัสต์ CPNREIT และภาวะตลาดเงินตลาดทนุในปัจจบุนั 
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ข้อก าหนดและเงื่อนไขของการกู้ ยืมเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญากู้ ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ 

CPNREIT และผู้ให้กู้  โดยเงื่อนไขเบือ้งต้นที่ได้รับ มีดงัต่อไปนี ้

 เงื่อนไขเบือ้งต้น 
ผู้ให้กู้  กลุม่ธนาคารพาณิชย์ 

ประเภทสนิเชื่อ เงินกู้ ยืม 

วตัถปุระสงค์ สนิเชื่อเพื่อการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ เพื่อการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT และเพื่อน าไปช าระภาระผกูพนัของเงินกู้ ยืมฉบบัเดิม (Refinance) 

วงเงินกู้รวมทัง้หมด ไม่เกิน 16,150 ล้านบาท 
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ BIBOR ประเภท 3 เดือน + margin 

หลกัประกนั อาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั 
ท่ีมา: ร่างวงเงินสินเช่ือและเง่ือนไขส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 จากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 

เนื่องจากแหลง่เงินทนุของกองทรัสต์ CPNREIT ส าหรับการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อาจ

รวมถึงการกู้ ยืมเงินจาก SCB ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระท าที่ขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์

และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 27/2557 เร่ือง หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการกระท าที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้กองทรัสต์ CPNREIT ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ก่อนเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจาก SCBAM ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT อาจจะกระท าการ

กู้ ยืมเงินจาก SCB ในนามของกองทรัสต์ CPNREIT เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดย SCB มี

ความสมัพันธ์กับ SCBAM ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCBAM ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.0 ของจ านวนหุ้นที่ได้

จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

ลักษณะความสัมพันธ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ให้กู้  (บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หรือ SCB 
ผู้กระท าการกู้แทนกองทรัสต์ CPNREIT (ทรัสตี) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากัด หรือ SCBAM 
ผู้ว่าจ้าง กองทรัสต์ CPNREIT 

ในการเปิดเผยข้อมูลที่เ ก่ียวข้องกับการกระท าที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 27/2557 กองทรัสต์ CPNREIT จะมีการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1) เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าท า

รายการได้อย่างทัว่ถงึ 

2) เปิดเผยข้อมูลที่สมเหตสุมผลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั 
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3) เปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคดัค้านที่ชดัเจน โดยระยะเวลาดังกลา่วต้องไม่น้อยกว่า 

14 วนั เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าท ารายการดังกลา่ว ให้การคดัค้านกระท าในการขอมติ

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

โดยในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผยตามข้อ 3) ข้างต้นใน

จ านวนที่เกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทรัสตีจะกระท าหรือยินยอมให้มีการท ารายการ

ที่เป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ CPNREIT ไม่ได้ 

ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการลงทนุของ SCBAM เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้ก าหนดเงื่อนไขหลกัของการท า

รายการว่า หากกองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าท ารายการกู้ ยืมเงินโดยการให้หลกัประกันส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะ

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับทรัสตี จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

CPNRF ครัง้ที่ 1/2560 ที่จะจัดขึน้ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการในครัง้นี ้นอกจากนี ้มติที่

ประชมุของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้

เงื่อนไขดงักลา่วข้างต้นนัน้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ที่อ้างอิงตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สร. 27/2557 เร่ือง

หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการกระท าที่เป็นการขัดแย้งกบัประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถงึเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยเดิมของกองทุน

รวม CPNRF 
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4.3.3 ข้อดีและข้อด้อยของการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ข้อดีของการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

1. ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตัง้อยู่ในท าเลท่ีดี 

ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ตัง้อยู่บริเวณริมชายหาดพทัยา ซึง่เป็นท าเลที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทัง้

ชาวไทยและชาวต่างชาติและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สงู โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช มีข้อ

ได้เปรียบเนื่องจากไม่มีคู่แข่งโดยตรงในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี ้ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช และ

โรงแรมฮิลตนั พทัยา ยงัตัง้อยู่ในบริเวณย่านชมุชนและธุรกิจที่ส าคัญโดยมีถนนสองสายตัดผ่านทัง้ด้านที่ติดกับ

ชายหาดและด้านที่ติดกับตัวเมืองพัทยา จึงท าให้สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจาก

กรุงเทพฯ หรือจงัหวดัอื่น ๆ ในภาคตะวนัออก 

2. ขยายฐานทรัพย์สินและฐานลูกค้า 

ในปัจจุบัน กองทุนรวม CPNRF มีทรัพย์สินตัง้อยู่ในบริเวณภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ ดังนัน้ หาก

กองทรัสต์ CPNREIT ท าการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะถือเป็นการขยายฐานทรัพย์สินและ

ฐานลกูค้าของกองทรัสต์ไปยังพืน้ที่ภาคตะวนัออกของประเทศ ซึง่จะสามารถกระจายความเสีย่งของรายได้ของ

กองทรัสต์ได้ ทัง้นี ้ภาคตะวนัออกของประเทศไทยมีประชากรที่มีก าลงัซือ้ โดยเฉพาะพทัยาและจังหวดัใกล้เคียง

ซึง่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคญัของประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบ และมีศกัยภาพเชิง

พาณิชย์ที่อยู่ในเกณฑ์สงู 

3. คุณภาพของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช เป็นศนูย์การค้าขนาดใหญ่ในภาคตะวนัออกของประเทศ เป็นแหล่งรวม

ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ศนูย์กิจกรรมต่าง ๆ เช่น เลเซอร์เกมส์ โบวลิง่ เป็นต้น นอกจากนี ้โรงแรมฮิลตัน 

พัทยา ยังเป็นโรงแรมระดับห้าดาว ที่เป็นตึกสูงขนาดใหญ่ (มีห้องพักจ านวน 302 ห้อง) ที่มีชื่อเสียงระดับ

นานาชาติ (International brand) โดยสามารถรองรับลูกค้าได้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทัง้นี  ้การรวม

ศูนย์การค้าและโรงแรมไว้ในพืน้ที่เดียวกัน ยังถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและเกือ้หนนุกนั 

4. เพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มารายได้ 

ในปัจจบุนั รายได้ของกองทนุรวม CPNRF มาจากรายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและอาคาร

ส านักงาน ทัง้นี  ้หากกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะท าให้
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กองทรัสต์ CPNREIT มีแหลง่ที่มาของรายได้ที่หลายหลายมากขึน้ ทัง้ในด้านของประเภทอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะ

ครอบคลมุธุรกิจศูนย์การค้า อาคารส านักงาน และโรงแรม และในด้านของโครงสร้างรายได้ โดยจะได้ค่าเช่า

โรงแรม ฮิลตนั พทัยา ในรูปแบบสญัญาเช่าระยะยาวจาก SPV แต่เพียงผู้ เดียว 

5. บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ 

หากกองทรัสต์ CPNREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT จะท าการ

แต่งตัง้ให้ CPN เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และให้เช่าช่วงโรงแรงฮิลตัน พัทยา 

แก่ SPV ทัง้นี ้CPN และบริษัทย่อยต่าง ๆ ของ CPN เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่รวมถงึศูนย์การค้า อาคารส านักงาน และโรงแรม นอกจากนี ้CPN ยงัเป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิของ

ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จงึท าให้ CPN มีความรู้และความเข้าใจในลกัษณะเฉพาะของทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และมีความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่าพืน้ที่ค้าปลีกต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลานาน 

ข้อด้อยของการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

1. อัตราส่วนหนีส้ินต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึน้ 

ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT อาจจะท าการกู้ ยืมเงินจากสถาบัน

การเงิน จ านวนไม่เกินร้อยละ 35.0 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT (หลงัการแปลงสภาพเป็น

กองทรัสต์ CPNREIT และลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 แล้วเสร็จ) ส่งผลให้อัตราส่วนหนีส้ินต่อ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มสูงขึน้ ทัง้นี  ้หากพิจารณาตามนโยบายการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ CPNREIT และ

ข้อก าหนดเร่ืองอัตราส่วนในการกู้ ยืมเงินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์ CPNREIT 

สามารถกู้ ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35.0 ของมลูค่าทรัพย์สนิรวม ซึง่ภายหลงัจากการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 นี ้อัตราการกู้ ยืมเงินต่อมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ยังคงต ่ากว่าเพดานการ

กู้ ยืมเงินของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

2. มีภาระดอกเบีย้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการกู้ยืม 

หากกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และกู้ ยืมเงินเป็นจ านวนถึง 12,570 ล้าน

บาท กองทรัสต์ CPNREIT จะมีภาระดอกเบีย้สงูสดุถึง 377 ล้านบาทต่อปี (สมมติฐานอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3 

โดยไม่มีการคืนเงินต้น)  ภาระดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้นีอ้าจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายผลตอบแทน

แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
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4.3.4 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั 

ข้อดีของการท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั: 

1. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีประสบการณ์และความช านาญในการบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย์  

การลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากซีพีเอ็นพทัยา ซึง่เป็นการลงทนุในทรัพย์สนิที่มีคณุภาพดังที่

ได้กล่าวมาแล้วนัน้ ยังรวมถึงการเข้าท ารายการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ ได้แก่ การแต่งตัง้ให้ CPN เป็นผู้บริหารโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  และการให้ SPV เช่าช่วง

โรงแรมฮิลตนั พทัยา   

การแต่งตัง้ให้ CPN ซึง่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศที่มีประสบการณ์และความช านาญในการพัฒนา

และบริหารจดัการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าเป็นผู้บริหารโครงการในสว่นของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พัทยา บีช จะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT และส่งผลให้การลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา 

บีช มีการบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ้การให้ SPV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นการจัดโครงสร้าง

เพื่อให้สอดคล้องต่อการด าเนินงานของกองทรัสต์ CPNREIT ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงาน 

ก.ล.ต.30 และ SPV จะแต่งตัง้ให้กลุ่มฮิลตัน เป็นผู้บริหารโรงแรมต่อไป ตามเงื่อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที่มีอยู่

ในปัจจบุนั โดยกลุม่ฮิลตนัถือเป็นเครือโรงแรมนานาชาติที่มีประสบการณ์และความช านาญในการบริหารโรงแรม 

ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ CPNREIT 

2. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนโดยกองทรัสต์ CPNREIT มา

ก่อน 

ในปัจจุบัน CPN เป็นผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทัง้หมดของกองทรัสต์ CPNREIT (ยกเว้นโรงแรมฮิลตัน 

พทัยา) ซึง่ประกอบไปด้วยศนูย์การค้าและอาคารส านักงานในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ จงึท าให้มีประสบการณ์ใน

การบริหารทรัพย์สินที่ CPNREIT จะเข้าลงทนุ ทัง้นี ้หาก CPN เข้าเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พัทยา บีช และทรัพย์สินทัง้หมดที่โอนจากกองทุนรวม CPNRF จะท าให้การบริหารและประสานงานในด้าน

ต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบร่ืน นอกจากนี ้ยงัจะสง่ผลให้ระยะเวลาในการสอบทานและเจรจาต่าง ๆ ลด

น้อยลง ทัง้นี ้หากกองทรัสต์ CPNREIT เลือกที่จะท ารายการกับบุคคลภายนอกอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและ

                                                             
30 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 35/2559 เร่ืองการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีท่ี
กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีกองทรัสต์ไมส่ามารถประกอบธุรกิจเองได้ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล 
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ทรัพยากรมากกว่าในการเจรจาหรือตัดสนิใจในเร่ืองต่าง ๆ และมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ในการบริหารงานให้ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. การบริหารจดัการอสังหาริมทรัพย์ในกองทรัสต์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

อสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดที่เป็นศูนย์การค้าที่จะเข้าลงทุนโดยกองทรัสต์ CPNREIT รวมทัง้โครงการเซ็นทรัลเฟส

ติวลั พทัยา บีช จะอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของ CPN ซึง่จะสง่ผลให้เกิดความคลอ่งตวัในการก าหนดนโยบาย

การบริหารจดัการศนูย์การค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากนี ้SPV ซึง่ถกูจดัตัง้ขึน้เพื่อเช่าช่วงโรงแรมฮิล

ตนั พทัยา โดยเฉพาะยงัเป็นบริษัทย่อยของ CPN ท าให้นโยบายการบริหารจดัการโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นไปใน

ทิศทางที่เกือ้หนุนและไม่ขัดแย้งกับนโยบายการบริหารจัดการโครงการในส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พทัยา บีช 

4. เงื่อนไขในการท ารายการเป็นผลดีต่อกองทรัสต์ 

ตามสรุปรายละเอียดทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ที่ SCBAM (ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT) 

จะลงนามกับซีพีเอ็นพัทยานัน้ (1) ทางซีพีเอ็นพัทยายังให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of first refusal) แก่

กองทรัสต์ CPNREIT โดยหากซีพีเอ็นพัทยาประสงค์ให้เช่าพืน้ที่ใด ๆ ในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พทัยา บีช ที่ไม่ได้รวมอยู่ในทรัพย์สินที่เช่าภายใต้สญัญาเช่า ทางซีพีเอ็นพัทยาจะต้องแจ้งกองทรัสต์ CPNREIT 

เพื่อให้กองทรัสต์ CPNREIT พิจารณาลงทุนก่อน และ (2) CPN ยังยินยอมให้กองทรัสต์ CPNREIT ใช้ชื่อทาง

การค้าและเคร่ืองหมายการค้าที่เก่ียวข้องกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ตลอดระยะเวลาที่ CPN 

เป็นผู้ บริหารโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจ 

เนื่องจาก CPN ถือเป็นผู้น าของธุรกิจศนูย์การค้าในประเทศไทย 

ข้อด้อยของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

1. การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอาจไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของซีพีเอ็นพัทยา การแต่งตัง้ให้ CPN เป็น
ผู้บริหารโครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และการให้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตนั พทัยา แก่ SPV เป็นการท ารายการ
ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ CPNRM ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ทัง้นี ้การเข้าท า
รายการดงักลา่วอาจไม่ได้เป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม CPNRM มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต (fiducinary duty) และระมัดระวังเย่ียงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความ
ช านาญ และเป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์  มติของที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ข้อผกูพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ ยงัมีทรัสตีซึ่ง
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ไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ ท าหน้าที่ก ากบัดแูลให้การบริหารงานเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

4.3.5 ความเสีย่งของการเข้าท ารายการ 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก 

เนื่องจากทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด าเนินธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกบั

การขายสินค้าและ/หรือบริการให้กับผู้บริโภคโดยตรง ดังนัน้ ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจจึงส่งผลกระทบ

อย่างมีนยัส าคญัต่อผลประกอบการของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ทัง้นี ้หากเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะ

ซบเซาหรือชะลอตัว อาจส่งผลให้ก าลงัซือ้และการใช้จ่ายของผู้ บริโภคในประเทศลดลง นอกจากนี ้หากภาวะ

เศรษฐกิจต่างประเทศซบเซาและ/หรือเงินบาทปรับตัวแข็งค่ามากขึน้ อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อก าลังซือ้

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าที่ส าคัญของทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะใช้จ่ายลดน้อยลง 

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจยัมหภาคอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ยังมีปัจจัยมหภาคอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เช่น ความไม่สงบทางการเมือง การก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงของ

โครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงของผังเมือง การโยกย้ายของชุมชน และ /หรือนโยบายการท่องเที่ยวของ

ภาครัฐ เป็นต้น ทัง้นี ้ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการใช้จ่ายของผู้ บริโภค และ/หรือจ านวน

นกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้าที่ส าคัญของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันท่ีสูงขึน้ 

ธุรกิจค้าปลกีและธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัสงู ทัง้จากผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ที่ทยอยเปิด

กิจการใหม่และ/หรือปรับปรุงกิจการเดิมของตนเอง โดยเฉพาะในท าเลที่มีศกัยภาพในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ 

และจงัหวดัที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยว และ/หรือเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญ แต่เนื่องจากพทัยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ

ในภาคตะวนัออกของประเทศ จงึมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่อาจเพิ่มขึน้จากผู้ประกอบรายอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา

ลงทุนในพืน้ที่ ทัง้นี ้อาจส่งผลให้อัตราการเช่าและค่าเช่าพืน้ที่ศูนย์การค้าไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ส าหรับ

ธุรกิจโรงแรม ปัจจบุนัโรงแรมฮิลตนั พทัยา เป็นโรงแรมแนวหน้าในพทัยาที่มีจดุขายหลกัคือคุณภาพการให้บริการ

ที่สงูกว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายรายที่เร่ิมปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและกลายมาเป็น

คู่แข่งในธุรกิจโรงแรม เช่น เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์รายวัน เป็นต้น ดังนัน้ การเพิ่มขึน้ของคู่แข่งของทรัพย์สินที่จะ



  

117 
 

ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ทัง้ในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจโรงแรมจึงส่งผลให้มีอปุทานในตลาดมากขึน้ โดยอาจส่งผล

กระทบในทางลบต่อผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT และผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค 

พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสสงัคม ทัง้นี ้

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค และ

นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึง่อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความต้องการและวิธีการเลือกซือ้

สนิค้าและ/หรือบริการ โดยในปัจจบุนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลอืกซือ้สนิค้าอุปโภค

บริโภค โดยผู้บริโภคจ านวนมากหันมาเลือกซือ้สินค้าผ่านระบบสื่อสารหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แทนการซือ้

ขายผ่านศนูย์การค้าและ/หรือร้านค้าปลีก นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลงในกระแสสงัคมอาจสง่ผลให้นักท่องเที่ยว

ชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจเดินทางมา

ท่องเที่ยวในประเทศไทยลดน้อยลง ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผล

กระทบต่อการด าเนินการของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT และ

ผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ทัง้นี ้กองทรัสต์ CPNREIT ได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยท าการการ

ส ารวจและวิจัยตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง พฒันาและปรับปรุงศูนย์การค้าและโรงแรมให้มีความแตกต่างและแปลก

ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่า 

รายได้ที่ส าคัญของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช คือรายได้ค่าเช่าพืน้ที่ศนูย์การค้า ดงันัน้ ความสามารถ

ในการด าเนินธุรกิจของผู้ เช่าพืน้ที่จงึเป็นสิง่ส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการช าระค่าเช่า การ

ต่อสญัญาเช่า และ/หรือการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนก าหนด ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ

ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT และผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็

ตาม กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยท าการเรียกเก็บเงินมัดจ าค่าเช่าพืน้ที่จากผู้

เช่าลว่งหน้า ซึง่สามารถใช้น ามาชดเชยในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้ เช่ารายนัน้ ๆ ได้ รวมทัง้ มีการ

ก าหนดให้สญัญาเช่าสว่นใหญ่มีอายปุระมาณ 3 ปี ซึง่ท าให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถปรับเปลีย่นผู้ เช่าได้ 

6. ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลักและการท่ีผู้เช่าไม่ต่อสัญญาเช่าเม่ือครบอายุสัญญา 

ผู้ เช่าหลกัของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร และร้านค้าปลีก 

ชัน้น าต่าง ๆ โดยผู้ เช่าหลักดังกล่าวมีความส าคัญในการดึงดูดผู้ บริโภคและนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ทัง้นี ้หากผู้ เช่าหลกัไม่ท าการต่อสญัญาเช่ากับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช อาจส่งผลให้
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จ านวนผู้ซือ้สินค้าและบริการลดน้อยลง โดยอาจมีผลต่อความสามารถในการรักษาผู้ เช่ารายอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อรายได้ค่าเช่าของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT 

และผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้ในการจดัหาผลประโยชน์จากการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าท าสญัญาเช่าระยะยาวกบั SPV ซึง่จะเป็นผู้ เช่าโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

เป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปี (อายุสญัญา 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสญัญาได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยไม่นับ

รวมสญัญาฉบบัแรกที่สญัญาเช่าช่วงจะมีผลบังคบัใช้จนถึงสิน้ปี 2560) ทัง้นี ้หาก SPV ไม่ท าการต่อสญัญาเช่า

โรงแรมฮิลตนั พทัยา ภายหลงัสญัญาปัจจบุันสิน้สดุลง อาจท าให้กองทุน CPNREIT จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ

หาผู้ เช่ารายใหม่ ซึง่อาจก่อให้เกิดความลา่ช้าและความเสี่ยงต่อการด าเนินการของโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยอาจ

สง่ผลในทางลบแก่ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT และผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

7. ความเสี่ยงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทรัสต์ CPNREIT จะด าเนินการเข้าท าสญัญาต่าง ๆ กบั

หลากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น สญัญาเช่าอาคาร สญัญาเช่าช่วงพืน้ที่ สญัญาบริหารจดัการกองทรัสต์ สญัญา

บริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น ทัง้นี ้การท าสญัญาดังกล่าวล้วนมีความเสี่ยงที่คู่สญัญาอาจไม่สามารถปฏิบติั

ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ  ของสญัญานัน้ ๆ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบในทางลบโดยตรงต่อ

การด าเนินการของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT นอกจากนี ้

การที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาอาจก่อให้เกิดคดีฟ้องร้อง ซึ่งไม่ สามารถ

คาดการณ์ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง และความเสยีหายต่าง ๆ ได้  

8. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการกู้ยืมเงนิ 

กองทรัสต์ CPNREIT อาจกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยจะ

กู้ ยืมในจ านวนไม่เกินร้อยละ 35.0 ของทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ CPNREIT ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงของ

ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ และ/หรือความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้ เช่า อาจส่งผลในทางลบต่อการ

ด าเนินการและสภาพคล่องของกองทรัสต์ CPNREIT โดยกองทรัสต์ CPNREIT อาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้น

และดอกเบีย้เงินกู้ ยืมแก่สถาบนัการเงิน ซึง่อาจเป็นผลให้กองทรัสต์ CPNREIT ไม่สามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ได้ 

9. ความเสี่ยงจากการที่ผลการด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนงานที่คาดการณ์ไว้ 

แผนธุรกิจและ/หรือประมาณการทางการเงินของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ขึน้อยู่กบัข้อสมมติฐานและ

การคาดการณ์เก่ียวกับปัจจยัต่าง ๆ ในอนาคต ซึง่มีความไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่น อตัราการเช่า
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พืน้ที่ อตัราค่าเช่าพืน้ที่ จ านวนนกัท่องเที่ยว หรือปัจจยัมหภาคอื่น ๆ เป็นต้น ทัง้นี ้ความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจ

ท าให้ผลการด าเนินงานจริงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของ

กองทรัสต์ CPNREIT และผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

10. ความเสี่ยงจากการลงทุนปรับปรุงตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ 

การปรับปรุงตกแต่งอสงัหาริมทรัพย์เป็นสิ่งจ าเป็นในการบริหารจัดการศูนย์การค้าและโรงแรมให้อยู่ในสภาพดี

และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและผู้ เข้าพัก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงตกแต่งอาคารนี ้ มีความ

จ าเป็นที่จะต้องปิดพืน้ที่บางส่วน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืน้ที่ให้เช่าของศูนย์การค้าและพืน้ที่ที่ก่อให้เกิดรายได้

ของโรงแรม  นอกจากนี ้งานก่อสร้างอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ เข้ามาใช้บริการ  ซึ่งอาจท าให้ผลการ

ด าเนินงานของอสงัหาริมทรัพย์ต ่ากว่าที่คาดการณ์ 

11. ความเสี่ยงท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงแรม 

สญัญาเช่าช่วงโรงแรมฮิลตนัพทัยาระหว่าง CPNREIT กบั SPV มีระยะเวลา 9 ปี (อายสุญัญา 3 ปี และมีสทิธิต่อ

อายสุญัญาได้อีก 2 คราว คราวละ 3 ปี โดยไม่นบัรวมสญัญาฉบบัแรกที่สญัญาเช่าช่วงจะมีผลบังคับใช้จนถึงสิน้

ปี 2560) โดย SPV จะด าเนินการให้กลุ่มฮิลตนัเป็นผู้บริหารโรงแรมต่อไป ตามเงื่อนไขสัญญาบริหารโรงแรมที่มี

อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สญัญาการเป็นผู้บริหารโรงแรมของกลุ่มฮิลตันอาจหมดอายุก่อนสญัญาเช่าช่วง

ระหว่าง CPNREIT กบั SPV  ซึง่อาจมีความเป็นไปได้ที่กลุม่ฮิลตนัอาจไม่ต่อสญัญาเป็นผู้บริหารโรงแรม  ในกรณี

นี ้การเปลีย่นแปลงผู้บริหารโรงแรมและแบรนด์ของโรงแรมอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของโรงแรม และ

สง่ผลต่อค่าเช่าสว่นแปรผนัที่ CPNREIT จะได้รับด้วย 

12. ความเสี่ยงจากกรณีการถกูเวนคืนท่ีดิน 

การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 อาจมีความเสี่ยงจากการถูกเวนคืนที่ดินโดยหน่วยงานของ

ภาครัฐเพื่อน าที่ดินไปพฒันาสาธารณปูโภคต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาสทิธิการเช่า ซึง่จะท าให้ทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ไม่สามารถด าเนินธุรกิจตามที่คาดการณ์ไว้ และอาจไม่ได้รับค่าชดเชยหรือได้รับค่าชดเชยความ

เสียหายจากการเวนคืนที่ดินต ่ากว่ามูลค่าที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  

ทัง้นี ้การเวนคืนที่ดินจะท าให้ผลประกอบการของกองทรัสต์ CPNREIT และผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่

เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้การเวนคืนที่ดินเป็นนโยบายและความจ าเป็นในการใช้พืน้ที่ของทางภาครัฐ จงึ

ไม่สามารถประเมินความเป็นไปได้ในการถกูเวนคืนได้ 
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13. ความเสี่ยงจากการภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม และโรคระบาด 

ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การก่อวินาศกรรม โรคระบาด และ เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ อาจเกิดขึน้ในบริเวณที่ตัง้ของ

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน  และ/หรือความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลทางลบต่อผลประกอบการของทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ทัง้ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ CPNREIT ได้มีการก าหนดให้

มีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละพืน้ที่ และก าหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง เช่น ตรวจสภาพความ

แข็งแรงของอาคารสถานที่อย่างสม ่าเสมอ เชิญผู้ เชี่ ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารประเมินผลกระทบจาก

แผ่นดินไหว รวมทัง้มีการทบทวนและจดัท าแผนรองรับเหตุการณ์วิกฤต ให้ครอบคลมุเหตกุารณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

4.4  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

และการท ารายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความสมเหตุสมผลของการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และการท ารายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จัดการกองทรัสต์ และ

พบว่ามูลค่าในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท มีความเหมาะสม

เนื่องจากมูลค่าดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่าที่ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเท่ากับ 11,262 ล้านบาท – 12,141 

ล้านบาท นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีความ

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เนื่องจากการลงทนุดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการ

ลงทุนและวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ CPNREIT โดยจะเป็นการขยายฐานทรัพย์สินและฐานลกูค้าให้กว้างขึน้ 

และกระจายความเสี่ยงของรายได้ค่าเช่า นอกจากนี ้ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ยังเป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพที่

ตัง้อยู่ในท าเลที่ดีและมีศกัยภาพเชิงพาณิชย์สงู 

นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าท ารายการให้เช่าช่วงและเก็บค่าเช่าพืน้ที่โรงแรมฮิลตัน 

พทัยากบั SPV ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต์ มีความสมเหตุสมผล และยงัเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์

และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เนื่องจาก CPNREIT สามารถให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ได้ โดยต้องไม่ประกอบธุรกิจอื่น เช่น โรงแรม 

ดังนัน้ SPV จะเป็นผู้ เช่าช่วงโรงแรมฮิลตัน พัทยา กับ CPNREIT โดยผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินจะยังคงแต่งตัง้กลุ่มฮิลตันให้ท า

หน้าที่เป็นผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน พทัยา ต่อไปตามเดิม ตามเงื่อนไขสญัญาบริหารโรงแรมที่มีอยู่ในปัจจุบนั ทัง้นี ้เงื่อนไขค่า

เช่าจะประกอบไปด้วยส่วนคงที่ในสดัส่วน 2 ใน 3 ของค่าเช่าทัง้หมด ซึง่เป็นการป้องกันความเสี่ยงบางส่วนจากความผัน

ผวนของการด าเนินงานของโรงแรม และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็น

จ านวน 11,908 ล้านบาทที่จะจ่ายให้กับซีพีเอ็นพัทยา และการท ารายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ SPV 

ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ดังนัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนควรอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว  
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5.1  ลักษณะของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม CPNRF มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณา

อนุมัติการแต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ่งปัจจุบัน CPN ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  CPNRF  ทัง้นี  ้สัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่ระหว่างกองทรัสต์ 

CPNREIT และ CPN จะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญทัง้หมดเหมือนกบัสญัญาที่ได้ท ากบักองทนุรวม CPNRF ยกเว้น

ฐานการค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ โดยฐานของค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่เสนอใหม่นีจ้ะ

ค านวณโดยใช้มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (Investment properties) (ไม่รวมมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประเภทโรงแรม) จากรายงานมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT (ภายหลงัการแปลงสภาพกองทนุรวม CPNRF) 

ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT ในแต่ละเดือน ซึ่งค านวณ ณ วันสดุท้ายของเดือน แทนค่าธรรมเนียมบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ที่ค านวณจากมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม CPNRF ซึง่การแก้ไขเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะสะท้อนถึง

มูลค่าทรัพย์สินหลกักองทรัสต์ CPNREIT ที่ได้บริหารจัดการโดยผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ และจะท าให้ค่าธรรมเนียม

บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่เสนอใหม่นีม้ีความสมเหตสุมผลและเหมาะสมแก่คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย  

ทัง้นี  ้ นอกจากค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวถึงในข้างต้น ค่าตอบแทนในการบ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะจ่ายให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส่วนที่เป็นศนูย์การค้า และอาคารส านกังาน ยงั

ประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่า ค่านายหน้า (Commission) ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ

บริหาร (Incentive fee) ค่าธรรมเนียมในการควาบคมุงานด้านการปรับปรุง และ/หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

5.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 

การแต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT และภายใต้สญัญาการแต่งตัง้ผู้บริหาร

อสังหริมทรัพย์ ถือเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ ตามประกาศ

ส านักงาน ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2555 เร่ืองข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ

ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อที่ 19 เร่ืองรายการเก่ียวกับการ

ท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ในการเข้าท ารายการดังกล่าว กองทรัสต์  CPNREIT ประมาณการค่าตอบแทนทัง้หมดในการบ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ให้แก่ CPN ตลอดระยะสญัญา 10 ปี เป็นจ านวนไม่เกิน 4,620 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของมลูค่า

5.    รายการความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการแต่งตัง้บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
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ทรัพย์สนิสทุธิของกองทุนรวม CPNRF ตามงบการเงินฉบับสอบทาน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียด

การค านวณขนาดของรายการที่เก่ียวโยงกนัดังต่อไปนี ้

ขนาดของรายการที่เก่ียวโยง = 
มลูค่าของสญัญา

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
 ×100 =                               ×100 = ร้อยละ 15.6 

*ประมาณการค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เป็นเวลา 10 ปี ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กบั ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ซึ่งมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม CPNRF กองทรัสต์ CPNREIT จึงต้องด าเนินการ

แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF โดยจะต้องได้รับ

อนมุติัด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไม่นบัรวมผู้ ถือหน่วย

ลงทนุที่มีสว่นได้เสยี 

ทัง้นี ้สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT จะเกิดขึน้ใหม่เฉพาะเมื่อมีการแปลงสภาพ

กองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และมีการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1  

5.1.2 วนัที่เกิดรายการ 

การแต่งตัง้  CPN เ ป็นผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT และสัญญาแต่งตัง้ผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จะมีผลทนัทีที่กองทรัสต์ CPNREIT มีการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 

5.1.3 บคุคลที่เก่ียวข้องและลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างกนั 

การแต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT เป็นการเข้าท าธุรกรรมระหว่าง SCBAM 

ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT  ซึ่ง CPN 

เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ CPNRM ซึ่งเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ และยังเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทรัสต์  

CPNREIT หลงัการแปลงสภาพจากกองทนุรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT แล้วเสร็จ ดงันัน้ การท ารายการนีจ้ึงถือ

ว่าเป็นการท ารายการระหว่างกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ลักษณะความสัมพันธ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ CPN ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 
ผู้ว่าจ้าง SCBAM ในฐานะผู้ที่จะเข้าเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT 

 

  

29,521,286,923 

4,620,000,000* 
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แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลที่เก่ียวข้องเป็นดงันี ้

 
 

5.1.4 สรุปร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัจากสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัปัจจบุนั 

การค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ของกองทุนรวม CPNRF 

การค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ของกองทรัสต์ CPNREIT 

คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิ ซึง่ค านวณ ณ วนัสดุท้ายของเดือน 

คิ ด ในอัต รา ไม่ เ กิ น ร้ อยละ  0.28 ต่ อ ปี ขอ งมูล ค่ า
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ (Investment Properties) 
จากรายงานมูล ค่าท รัพ ย์สินสุท ธิของกอ งท รั ส ต์  
CPNREIT ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT 
ในแต่ละเดือน ซึ่งค านวณ ณ วันสดุท้ายของเดือน ทัง้นี  ้
ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภท
โรงแรม 

 

นอกจากนี ้สญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัใหม่ก าหนดให้มีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 10 ปี และใน

กรณีที่คู่สญัญาไม่ได้มีการตกลงเป็นประการอื่น ให้สญัญานีม้ีผลบังคบัใช้ต่อไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 10 ปี 

5.2  ความสมเหตุสมผลของรายการ 

5.2.1 วตัถปุระสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

การแต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้โครงการเซ็นทรัล

เฟสติวลั พทัยา บีช เป็นสว่นหนึง่ของเครือศนูย์การค้าเซ็นทรัล และเพื่อให้โครงการเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช สามารถใช้

เคร่ืองหมายทางการค้า และท าการโฆษณาภายในแบรนด์เซ็นทรัล เป็นกลุม่ค้าปลกีขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยสญัญา
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แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบับใหม่ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN จะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญ

ทัง้หมดเหมือนกับสัญญาที่ได้ท ากับกองทุนรวม CPNRF ยกเว้นฐานและอัตราการค านวณค่าธรรมเนียมบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

การแก้ไขฐานและอัตราการค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ บ ริหาร

อสงัหาริมทรัพย์นี ้ก็เพื่อให้ค่าธรรมเนียมมีความสอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบของ CPN ที่เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

มากขึน้ ทัง้นี ้ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบับปัจจุบนัที่ท าระหว่างกองทนุรวม CPNRF และ CPN มีการ

ก าหนดเงื่อนไขในการค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์โดยอ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม 

CPNRF เนื่องจากทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทุนรวม CPNRF เป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและอาคารส านักงาน

ที่บริหารจดัการโดย CPN 

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพจากกองทุนรวม  CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และเข้าลงทุนใน

ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 CPN จะยงัคงเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิเดิมของกองทนุรวม CPNRF 

(ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า และ

โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต) และจะเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมใน

ทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในสว่นของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พทัยา บีช ในขณะที่ โรงแรมฮิลตนั พทัยา จะมี

กลุ่มโรงแรมฮิลตันเป็นผู้บริหาร และมี SPV ซึ่งบริษัทย่อยของ CPN เป็นผู้ เช่าช่วงสิทธิการเช่าในโรงแรมดังกล่าว ดังนัน้ 

เนื่องจากโครงสร้างของทรัพย์สนิที่เปลี่ยนไป ท าให้เงื่อนไขในการค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสัญญา

แต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ปัจจุบันระหว่างกองทุนรวม CPNRF กับ CPN ที่ก าหนดให้ค านวณค่าธรรมเนียมบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์จากมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ ไม่สอดคล้องกบัหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

นอกจากนี ้การค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบับ

ปัจจุบัน ที่อ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม CPNRF นัน้ มีการน าส่วนโครงสร้างเงินทุนของกองทุนรวม

โดยเฉพาะส่วนของหนีส้ินมาคิดในมูลค่าทรัพย์สินสทุธิด้วย ซึ่งอาจไม่สะท้อนการท างานของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์

โดยตรง เนื่องจากไม่เก่ียวข้องกบัการบริหารโครงสร้างเงินทนุของกองทรัสต์ หากกองทนุรวม CPNRF มีการเปลี่ยนแปลง

เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยใช้เงินลงทุนจากการกู้ ยืมเงิน จะท าให้

โครงสร้างเงินทุนของกองทุนรวม CPNREIT จะเปลี่ยนไป ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค านวณค่าธรรมเนียมบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ที่อ้างอิงจากมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ 

ดังนัน้ เพื่อให้อัตราเรียกเก็บค่าตอบแทนในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ  CPN สะท้อนถึงมูลค่าและประเภท

ทรัพย์สินที่ CPN มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง จึงมีความจ าเป็นที่สัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ

ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่เสนอใหม่จะค านวณโดยใช้มูลค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ซึ่งไม่รวมมูลค่า
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ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา) จากรายงานมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT แทนมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทุน

รวมตามที่ก าหนดไว้เดิม 

5.2.2 ข้อดีและข้อด้อย/ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ 

ข้อดีของการเข้าท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์: 

1. ค่าธรรมเนียมใหม่สะท้อนประเภททรัพย์สินท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

ฐานและอัตราการค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์

สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และประเภททรัพย์สินที่ผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดยฐานการค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ของ

กองทรัสต์จะไม่รวมมูลค่าของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนและให้เช่าช่วงแก่ผู้ เช่า

ช่วงจากกองทรัสต์ CPNREIT 

2. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์มีความช านาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ CPN ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการศูนย์การค้ามาเป็นเวลานาน 

รวมทัง้ CPN ยังเป็นผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน CPNRF มาก่อน ดังนัน้ การแต่งตัง้  CPN ให้เป็น

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT ส าหรับทรัพย์สินประเภทศูนย์การค้าและอาคารส านักงาน

ต่อไปในอนาคต จะช่วยให้กองทรัสต์ CPNREIT สามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและมี

ประสทิธิภาพต่อไปในอนาคต 

3. สิทธิในการใช้ชื่อ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของ CPN 

เนื่องจาก CPN ถือเป็นผู้น าในธุรกิจศูนย์การค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย ดังนัน้ 

ตราบเท่าที่กองทรัสต์ CPNREIT มี CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ กองทรัสต์ CPNREIT จะสามารถใช้ชื่อ 

และ/หรือเคร่ืองหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของ CPN ได้ ซึง่จะช่วยรักษาสว่นแบ่งตลาดและความ

ได้เปรียบในเชิงแข่งขันในทางธุรกิจ และความน่าเชื่อถือทางการเงินของกองทรัสต์  CPNREIT รวมถึงอ านาจ

ต่อรองในการเข้าประมูลและเจรจาสัญญาเพื่อการด าเนินโครงการพัฒนาพืน้ที่เพื่อด าเนินธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ 
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ข้อด้อย/ความเสีย่งของการเข้าท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จดัการกองทรัสต์: 

1. การท ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์อาจไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หน่วยลงทุน 

CPNRM ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ มีหน้าที่บริหารจดัการกองทรัสต์ในการด าเนินงานทางธุรกิจ ก่อภาระผกูพัน

ใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT และด าเนินกิจการต่าง ๆ  เพื่อกองทรัสต์ CPNREIT ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดไว้ในสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง แต่ในขณะเดียวกนั CPNRM ก็เป็นบริษัทย่อยของ 

CPN ซึ่งถือหุ้ นของ CPNRM เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของหุ้ นที่จดทะเบียนทัง้หมด ทัง้นี ้ การที่กองทรัสต์ 

CPNREIT ท าสญัญาว่าจ้าง CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อาจไม่ได้เป็นประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 

และหากมีประเด็นขัดแย้งระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN ในอนาคต CPNRM จะตกอยู่ในสถานะที่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ CPN อย่างไรก็ตาม CPNRM มีหน้าที่ในการจัดการกองทรัสต์ด้วยความ

ซื่อสตัย์สจุริต (fiduciary duty) และระมดัระวงัเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทัง้ด้วยความช านาญ และเป็นไปตามสัญญา

ก่อตัง้ทรัสต์ วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทรัสต์ มติของที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ข้อผกูพนัที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมแก่

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ ยังมี SCBAM ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวข้องกับ CPN ท า

หน้าที่เป็นทรัสตี โดยจะช่วยดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์  CPNREIT บริหารจัดการกองทรัสต์ตามกฎระเบียบด้วย

ความโปร่งใส 

นอกจากนี ้CPN ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีหน้าที่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่รวมถงึการเปิดเผยข้อมูลในการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันเพื่อให้

เกิดความโปร่งใสในการเ ข้าท ารายการนัน้ ๆ ดังนัน้ การเข้าท ารายการแต่งตัง้ให้ CPN เป็นผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ จงึมีความเสีย่งต ่าต่อการขดัแย้งทางผลประโยชน์  

5.3 ความเหมาะสมของมูลค่าและเงื่อนไขของรายการ 

สัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่ระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT และ CPN จะมีเงื่อนไขและ

ข้อก าหนดที่ส าคัญทัง้หมดเหมือนกับสญัญาที่ได้ท ากับกองทนุรวม CPNRF ยกเว้นฐานการค านวณค่าธรรมเนียมบริหาร

อสงัหาริมทรัพย์  ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าและเงื่อนไขรายการการแก้ไขการ

ค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์เท่านัน้  

ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้ท าการเปรียบเทียบการค านวณด้วยอัตราค่าธรรมเนียมแบบปัจจุบันกับการค านวณด้วยอัตรา

ค่าธรรมเนียมแบบใหม่ ดงัต่อไปนี ้
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ตารางต่อไปนีแ้สดงประมาณการค่าธรรมเนียมแบบปัจจุบนัเทียบกบัแบบใหม่โดยมีสมมติฐานว่าไม่มีการแปลงสภาพ

กองทนุรวมเป็นกองทรัสต์ และไม่มีการเข้าลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพ่ิมเติมคร้ังที ่1 

หน่วย: ล้านบาท 2557 2558 2559 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จริง(2) 66.4 76.4 84.6 - - - - - - - - - - 

เพดานค่าธรรมเนียมตามแบบปัจจบุนั 
(ร้อยละ 0.30 ของมลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ) 

75.4 85.7 89.2 85.7 86.8 81.7 82.3 82.3 81.8 81.0 79.2 79.7 82.2 

เพดานค่าธรรมเนียมตามแบบใหม่ 
(ร้อยละ 0.28 ของมลูค่า

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ) 

71.0 87.6 89.5 89.1 89.1 83.4 81.9 79.8 76.9 73.3 68.6 68.0 69.9 

ความแตกต่างระหว่างเพดาน

ค่าธรรมเนียมปัจจบุนักับแบบใหม่ 
(4.4) 1.9 0.2 3.4 2.3 1.7 (0.3) (2.4) (4.9) (7.7) (10.5) (11.7) (12.3) 

ร้อยละของความต่างระหว่างเพดาน

ค่าธรรมเนียมปัจจบุนักับแบบใหม่ 
(5.9) 2.2 0.3 4.0 2.6 2.1 (0.4) (3.0) (6.0) (9.5) (13.3) (14.7) (15.0) 

ความแตกต่างระหว่างเพดาน

ค่าธรรมเนียมปัจจบุนักับแบบใหม่

สะสม 

- - - 3.4 5.7  7.4  7.0  4.6  (0.3) (8.0) (18.5) (30.2) (42.6) 

หมายเหต:ุ  (1) ตวัเลข 2560E ถงึ 2569F แสดงถงึการประมาณการคา่ธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์  
(2) คา่ธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้จริงในปี 2557 ถงึ 2559 มีการปรับเพ่ือให้รวมคา่ธรรมเนียมท่ีได้รับการชดเชยจาก CPN ในอดีต 

 
 จากตารางข้างต้น หากไม่มีการแปลงสภาพกองทนุรวมเป็นกองทรัสต์และไม่มีการลงทุนในทรัพย์สนิที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 กองทนุรวม CPNRF จะมเีพดานค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์แบบใหม่ในปี 2559 ที่ใกล้เคียงกับ

เพดานค่าธรรมเนียมแบบปัจจุบนั ถงึแม้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงเพดานค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์แบบ

ใหม่จะสงูกว่าเพดานค่าธรรมเนียมแบบปัจจบุัน แต่ในระยะยาวเพดานค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์แบบใหม่จะต ่า

กว่าเพดานธรรมเนียมแบบปัจจบุนั 

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเปลี่ยน

รูปแบบในการค านวณค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จากเดิมที่อ้างอิงกบัมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิมาเป็นการอ้างอิงจาก

มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมแก่คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย เนื่องจากท าให้เกิดความ

สอดคล้องในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยผลกระทบจากอัตราค่าตอบแทนผู้ บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ใหม่นัน้ ในภาพรวมจะไม่ท าให้ค่าธรรมเนียมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเทียบกับการคิดแบบปัจจุบัน 

ดงันัน้ การเข้าท ารายการดงักล่าวจงึเป็นธุรกรรมที่ไม่ท าให้กองทรัสต์ CPNREIT สญูเสยีผลประโยชน์ 
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5.4  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกองทรัสต์  CPNREIT กับ

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเหตุผลของการแต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 

CPNREIT และการเปลีย่นแปลงการค านวณค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์และวิเคราะห์การค านวณค่าธรรมเนียม

แบบใหม่เทียบกับแบบปัจจุบัน และมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก CPN มี

ประสบการณ์และเป็นผู้ ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจศูนย์การค้า และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค านวณ

ค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์เป็นการท าเพื่อให้สอดคล้องกับประเภททรัพย์สินที่ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่

รับผิดชอบโดยตรง โดยเป็นการค านวณจากมูลค่าของทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ที่บริหารจัดการโดยผู้บริหารทรัพย์สนิ

เท่านัน้ ไม่รวมถงึทรัพย์สนิอื่นที่ไม่ได้บริหารจัดการโดยผู้บริหารทรัพย์สนิ (เช่น โรงแรมฮิลตนั พทัยา) นอกจากนี ้ ฐานการ

ค านวณดังกล่าวยังมาจากมูลค่าของทรัพย์สินหลกัจากรายงานมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ CPNREIT ที่ได้รับการ

ตรวจสอบและรับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมแบบใหม่ โดยการวิเคราะห์ผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม และพบว่าค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์อัตราที่จะแก้ไขใหม่ ในภาพรวม

ไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญจากคิดค่าธรรมเนียมแบบปัจจุบนัและไม่ท าให้กองทรัสต์ CPNREIT สญูเสียผลประโยชน์

จากการเข้าท ารายการดงักลา่ว  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เป็น

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นจ านวน 11,908 ล้าน

บาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนัน้ ผู้ถือ

หน่วยลงทุนควรอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว 
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6. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการของกองทนุรวม CPNRF ดงัต่อไปนี ้

1. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการแปลงสภาพกองทุนรวม  CPNRF เป็นกองทรัสต์  
CPNREIT 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความสมเหตุสมผลในการแปลงสภาพกองทุนรวม

CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และพบว่า การแปลงสภาพดังกล่าวจะมีผลกระทบทางลบในด้านภาษีต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทุนบางกลุ่มซึ่งจะมีภาระภาษีเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวการแปลงสภาพจะเป็นประโยชน์ต่อกองทนุรวม 

CPNRF และผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมในหลายด้าน โดยเฉพาะประโยชน์จากความสามารถในการเพิ่มทุนและ /หรือกู้ ยืม

เงินเพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ประโยชน์จากการเพิ่มขึน้ของเพดานในการ

กู้ ยืมเงิน และประโยชน์จากความสามารถในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่หลากหลายมากขึน้  นอกจากนี ้ อัตราการ

สบัเปลี่ยน 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ที่ก าหนดไว้ในครัง้นีไ้ม่ได้

สง่ผลกระทบต่อสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม CPNRF 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม CPNRF ในกรณีที่มี

การแปลงสภาพและลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยมลูค่าในการลงทุนเป็นจ านวน 11,908 ล้าน

บาท โดยการกู้ ยืม และพบว่า อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเพิ่มขึน้จากร้อยละ 7.0 ต่อปี เป็นร้อยละ 8.7 ต่อปี 

โดยประมาณ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากผลประกอบการของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และโครงสร้างทางการเงิน

ที่มีการกู้ ยืมเงินสูงขึน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการแปลงสภาพกองทุนรวม 

CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT และเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ด้วยมูลค่าในการลงทุน

เป็นจ านวน 11,908 ล้านบาท มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนัน้ ผู้ถือหน่วย

ลงทุนควรอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว 

2. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT และการท า

รายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่าในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็น

จ านวน 11,908 ล้านบาท มีความเหมาะสมเนื่องจากอยู่ในช่วงมูลค่าที่ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเท่ากบั 

11,262 ล้านบาท  – 12,141 ล้านบาท โดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการ

ลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีความสมเหตุสมผลและเป็นผลประโยชน์ต่อกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์

เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้กองทรัสต์ CPNREIT โดยจะ
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เป็นการขยายฐานทรัพย์สินและฐานลกูค้าให้กว้างขึน้ และกระจายความเสี่ยงของรายได้ค่าเช่า นอกจากนี ้ทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ยงัเป็นทรัพย์สนิที่มีคณุภาพ อีกทัง้ยงัตัง้อยู่ในท าเลที่ดีและมีศกัยภาพเชิงพาณิชย์สงู 

ส าหรับการเข้าท ารายการกบั CPN ซีพีเอ็นพทัยา และ SPV ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัผู้จัดการกองทรัสต์ ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่ามูลค่าของรายการดังกลา่วมีความเหมาะสมและรายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เนื่องจาก CPN มีประสบการณ์และความช านาญในการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า นอกจากนี ้ เนื่องจาก CPN เป็นผู้ บริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันของกองทุนรวม CPNRF จึงจะท าให้การเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้ จัดการ

กองทรัสต์ในครัง้นีใ้ช้เวลาและทรัพยากรในการท าการสอบทานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี

ความเห็นว่า การเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นจ านวน 11,908 ล้านบาทที่จะจ่ายให้กับซี

พีเอ็นพัทยา และการท ารายการระหว่างกองทรัสต์ CPNREIT กับ SPV ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต์มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนควรอนุมัติการ

เข้าท ารายการดังกล่าว 

3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการแต่งตัง้บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์เป็น

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าหากกองทรัสต์ CPNREIT แต่งตัง้ CPN เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะท า

ให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์ CPNREIT ได้รับการบริหารโดยบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนัน้  จะไม่ท าให้

กองทรัสต์ CPNREIT เสยีประโยชน์และยังเป็นการสะท้อนค่าธรรมเนียมกบัทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ทรัพย์สนิ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์เป็น

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 เป็นจ านวน 11,908 ล้าน

บาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนัน้ ผู้ถือ

หน่วยลงทุนควรอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว 

การให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนีอ้ยู่บนพืน้ฐานที่ว่าข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลที่ได้รับจาก  CPN 

SCBAM กองทุนรวม CPNRF ที่ปรึกษาที่เก่ียวข้อง และรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ มี

ความครบถ้วน ถูกต้อง และสะท้อนมุมมองของผู้ บริหารต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลในการ

ด าเนินงานของกองทนุรวม CPNRF และทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
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7. ภาคผนวก 
7.1 เอกสารในการประกอบการแสดงความเห็น  

เอกสารที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ประกอบการให้ความเห็น มีดงัต่อไปนี ้

- ตวัอย่างสญัญาเช่าระหว่าง CPN และ ผู้ เช่ารายย่อย 

- รายงานผู้ประเมินราคาอิสระในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จดัท าโดย บริษัท ควอลิตี ้แอพไพรซัล จ ากัด 

และ บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

- สรุปร่างสญัญาที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึง่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้รับร่าง

สญัญาฉบบัเต็ม 

 สญัญาเช่าอาคาร (บางสว่น) 

 สญัญาเช่างานระบบ 

 สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ 

 สญัญาก่อตัง้สทิธิและการกระท าการ 

 สญัญาเช่าช่วงอาคารและสญัญาเช่าช่วงงานระบบของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

 สญัญาเช่าสงัหาริมทรัพย์ของโรงแรมฮิลตนั พทัยา 
- ร่างวงเงินสนิเชื่อและเงื่อนไขส าหรับทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จากกลุม่ธนาคารพาณิชย์ 
- ร่างสญัญาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจัดตัง้กองทรัสต์ CPNREIT และสญัญาที่เก่ียวข้อง 
- ร่างสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ CPNREIT 
- งบการเงินของกองทนุรวม CPNRF ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558, 2559 และส าหรับงวด สิน้สดุ

วนัที่ 31 มีนาคม 2560 
- งบการเงินส าหรับผู้บริหารของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการ

เซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557, 2558 และ 2559 

- ประมาณการทางการเงิน 12 เดือน ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 
โครงการเซ็นทรัลพลาซา ป่ินเกล้า โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และ ทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

7.2 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท การได้มาซึ่ง

ทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท และการแต่งตัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกับ
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ผู้จดัการกองทรัสต์เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ เท่านัน้ ทัง้นีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ให้ความเห็นหรือค าแนะน าใด ๆ ที่

เก่ียวเนื่องกบัทางภาษี หรือ การกู้ ยืมเงินของกองทนุรวม CPNRF หรือกองทรัสต์ CPNREIT 
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เอกสารแนบ 10  
ขอมูลของผูจัดการกองทรัสต 

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งจะทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต CPNREIT”) เปนบริษัทจํากัดซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนในประเทศ
ไทย เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนซ่ึงเรียกชําระแลว 10,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
1,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะ และมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทฯ เปนจํานวนรอยละ 
99.99 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด  

สรุปขอมูลสําคัญของบริษัทฯ มีดังตอไปน้ี 

ชื่อผูจัดการกองทรัสต บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท จํากัด  
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบยีนบริษัท 0105560104638 
โทรศัพท 02-667-5555 ตอ 1660 
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท 
ทุนชําระแลว 10 ลานบาท 
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชาํระแลว 1,000,000 หุน 
มูลคาท่ีตราไว 10 บาท 
ลักษณะและขอบเขตการดําเนิน
ธุรกิจ 

ทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

ผูถือหุนใหญ (สัดสวนการถือหุน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) (รอยละ 99.99) 
รายชื่อกรรมการ  1. นายชาลี มาดาน 

2. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน 
3. นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม นางสาววัลยา จิราธิวัฒน และนางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย สองคนลง
ลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
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ผูถือหุนของบริษัทฯ 

รายชื่อ จํานวนหุนท่ีถอื (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
1.บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 999,997 99.9997 
2.นายกอบชัย จริาธิวัฒน 1 0.0001 

3.นางสาววัลยา จิราธิวัฒน 1 0.0001 
4.นายชนวัฒน เอ้ือวัฒนะสกุล 1 0.0001 

รวม 1,000,000 100.0000 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 
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เอกสารแนบ 11 
ขอมูลของทรัสตี 

1. ขอมูลทั่วไป 

 ชื่อทรัสตี   : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

 ที่ต้ังสํานักงานใหญ : เลขท่ี 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  

     แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 เลขทะเบียนบริษัท  : 0105535048398 

 โทรศัพท   : 02-949-1500 

 โทรสาร   : 02-949-1501 

 Website   : http://www.scbam.com/ 

 ทุนจดทะเบียน  : 200,000,000 บาท 

 ทุนชําระแลว  : 100,000,000 บาท 

2. ใบอนุญาตที่เกี่ยวของ 

ทรัสตีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตีจาก สํานักงาน ก.ล.ต.ในวันที่ 18 กันยายน 2556 

3. หนาที่และความรับผิดชอบในการเปนทรัสตี 

(1) ทรัสตีมีหนาที่จัดการกองทรัสตดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังเย่ียงผูมีวิชาชีพ รวมท้ังดวยความ
ชํานาญ โดยปฏิบัติตอผูถือหนวยทรัสตอยางเปนธรรม เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 
รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ สัญญากอต้ังทรัสต วัตถุประสงคในการจัดต้ัง
กองทรัสต มติของผูถือหนวยทรัสต และขอผูกพันที่ไดใหไวเพิ่มเติมแกผูถือหนวยทรัสต(ถามี) 

(2) ทรัสตีมีหนาที่เขารวมในการประชุมผูถือหนวยทรัสตทุกคร้ัง โดยหากมีการขอมติจากผูถือหนวยทรัสตเพื่อ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ทรัสตีตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(2.1) ตอบขอซักถามและใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวหรือเร่ืองที่ขอมติวาเปนไปตาม
สัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายที่เก่ียวของหรือไม 

(2.2) ทักทวงและแจงใหผูถือหนวยทรัสตทราบวาการดําเนินการดังกลาวหรือเร่ืองที่ขอมติไมสามารถ
กระทําได หากไมเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

(3) ทรัสตีมีหนาที่บังคับชําระหน้ีหรือดูแลใหมีการบังคับชําระหนี้เพื่อใหเปนไปตามขอสัญญาระหวาง
กองทรัสตกับบุคคลอื่น  
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(4) ในกรณีที่ไมมีผูจัดการกองทรัสต หรือมีเหตุที่ทําใหผูจัดการกองทรัสตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหทรัสตี
เขาจัดการกองทรัสตไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังผูจัดการกองทรัสตรายใหม ทั้งนี้ ภายใต
หลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศท่ี กร. 14/2555 โดยใหทรัสตีมีหนาที่จัดการกองทรัสตตามความ
จําเปนเพื่อปองกัน ยับย้ัง หรือจํากัดมิใหเกิดความเสียหายรายแรงตอประโยชนของกองทรัสตหรือผูถือ
หนวยทรัสตโดยรวมและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสตและพ.ร.บ. ทรัสตฯ 
ในการดําเนินการดังกลาว ทรัสตีอาจมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการกองทรัสตแทนในระหวางนั้นก็ได ทั้งนี้
ภายในขอบเขต หลักเกณฑ และเง่ือนไขที่สัญญากอต้ังทรัสตไดระบุไว รวมทั้งมีอํานาจในการจัดใหมี
ผูจัดการกองทรัสตรายใหมตามอํานาจหนาที่ในสัญญากอต้ังทรัสตและพ.ร.บ. ทรัสตฯ หรือประกาศหรือ
ขอกําหนดอื่นใดที่เก่ียวของ และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 

(5) ทรัสตีมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสตตามขอกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมาย
หลักทรัพยและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

(6) ในกรณีที่กองทรัสตมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสินอื่นที่มิใชทรัพยสินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพยสิน
อื่นดังกลาวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผูจัดการกองทรัสต หรือบุคคลอื่นที่ทรัสตีหรือผูจัดการกองทรัสต
มอบหมายโดยจะเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต โดยในกรณีที่มอบหมายใหบุคคลอื่นที่มิใช
ผูจัดการกองทรัสตเปนผู รับดําเนินการ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการในงานที่เก่ียวของกับการ
ประกอบธุรกิจ ในสวนที่เก่ียวกับการใหบุคคลอื่นเปนผูรับดําเนินการในงานที่เก่ียวกับการลงทุนของ
กองทุนโดยอนุโลม  

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน คําผอนผัน ยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ังที่ใชอยูในปจจุบัน อันทําให
ตองมีการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสต ทรัสตีจะตองดําเนินการตามท่ีสัญญากอต้ังทรัสตกําหนด
เพื่อแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมสัญญากอต้ังทรัสตไดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ คําส่ังที่เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมดังกลาวโดยไมตองขอมติจากผูถือหนวยทรัสต  

(8) หามมิใหทรัสตีนําหน้ีที่ตนเปนลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่เปนทรัสตีไปหักกลบ
ลบหน้ีกับหนี้ที่บุคคลภายนอกเปนลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต ทั้งนี้ การกระทําที่
ฝาฝนขอหามนี้ ใหการกระทําเชนนั้นตกเปนโมฆะ 

(9) ในกรณีที่ทรัสตีเขาทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมตาง ๆ กับบุคคลภายนอกเพ่ือประโยชนของกองทรัสต 
ใหทรัสตีแจงตอบุคคลภายนอกทราบเปนลายลักษณอักษรเม่ือเขาทํานิ ติกรรมหรือธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอกวาเปนการกระทําในฐานะทรัสตี  
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(10) ใหทรัสตีจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสตแยกตางหากจากทรัพยสินและบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีทรัสตีจัดการกองทรัสตหลายกอง ตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสตแตละกองแยกตางหาก
ออกจากกัน และบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน รวมทั้งแยกกองทรัสตไวตางหากจาก
ทรัพยสินสวนตัวของทรัสตีและทรัพยสินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู   

(11) ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 3(10) จนเปนเหตุใหกองทรัสตปะปนอยูกับทรัพยสินท่ี
เปนสวนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกไดวาทรัพยสินใดเปนของกองทรัสตและทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เปน
สวนตัวของทรัสตีเอง ใหสันนิษฐานวา 

(11.1) ทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต 

(11.2) ความเสียหายและหนี้ที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนความเสียหายและหนี้ที่
เปนสวนตัวของทรัสตี 

(11.3) ผลประโยชนที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต 

ทรัพยสินที่ปะปนกันอยูตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่ถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไป
จากทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นดวย 

(12) ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามขอ 3(10) จนเปนเหตุใหกองทรัสตแตละกองปะปนกันจนมิ
อาจแยกไดวาทรัพยสินใดเปนของกองทรัสตใด ใหสันนิษฐานวาทรัพยสินนั้น รวมท้ังทรัพยสินที่ถูกเปล่ียน
รูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปจากทรัพยสินนั้นและประโยชนใด ๆ หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ทรัพยสินดังกลาว เปนของกองทรัสตแตละกองตามสัดสวนของทรัพยสินที่นํามาเปนตนทุนที่ปะปนกัน 

(13) การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสตเปนเร่ืองเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตี
จะมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตมิได เวนแต 

(13.1) สัญญากอต้ังทรัสตกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(13.2) การทําธุรกรรมที่มิใชเร่ืองที่ตองทําเฉพาะตัวและไมจําเปนตองใชวชิาชีพเย่ียงทรัสตี 

(13.3) การทําธุรกรรมท่ีโดยท่ัวไปผูเปนเจาของทรัพยสินซึ่งมีทรัพยสินและวัตถุประสงคของการจัดการใน
ลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสตจะพึงกระทําในการมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน 

(13.4) การเก็บรักษาทรัพยสิน การจัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสต รวมถึงการติดตามการจายเงิน
ปนผล หรือการปฏิบัติงานดานการสนับสนุนใหบริษัทในเครือของทรัสตี หรือผูจัดการกองทรัสต 
หรือนายทะเบียนรายอื่นที่ไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยดําเนินการได  
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(13.5) เร่ืองอื่นใดที่ผูจัดการกองทรัสตเปนผูรับผิดชอบและดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ังท
รัสต หรือหลักเกณฑในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร.14/2555 และประกาศท่ี สช. 
29/2555 หรือประกาศหรือขอกําหนดอื่นใดที่เก่ียวของ และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ทรัสตีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ใหการที่ทําไปนั้นผูกพันทรัสตีเปนการสวนตัวไมผูกพัน
กองทรัสต 

(14) ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตโดยชอบตามขอ 3(13) ทรัสตีตองเลือกผูรับมอบหมาย
ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมท้ังตองกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอยางเพียงพอ และ
ตองกํากับดูแล โดยจะกําหนดมาตรการในการดําเนินงานเก่ียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เร่ือง ระบบงาน การติดตอผูลงทุน และการ
ประกอบธุรกิจโดยท่ัวไปของทรัสตี หรือประกาศหรือขอกําหนดอื่นใดที่เก่ียวของ และที่ไดแกไขเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

(14.1) การคัดเลือกผูที่สมควรไดรับมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพรอมดานระบบงานและบุคลากร
ของผูที่ได รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชนของผู รับมอบหมายงานและ
กองทรัสต 

(14.2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติของผูไดรับมอบหมายงาน 

(14.3) การดําเนินการของทรัสตีเม่ือปรากฏวาผูที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสมที่จะไดรับมอบหมายงาน
อีกตอไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาํหนดรายละเอียดในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกลาวได 

(15) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหมพบวากอนที่ทรัสตีรายใหมเขารับหนาที่ มีการ
จัดการกองทรัสตที่ไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญากอต้ังทรัสตหรือพ.ร.บ. ทรัสตฯ จนเปนเหตุให
กองทรัสตเสียหาย ใหทรัสตีรายใหมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(15.1) เรียกรองคาเสียหายจากทรัสตีรายที่ตองรับผิด 

(15.2) ติดตามเอาทรัพยสินคืนจากบุคคลภายนอก ไมวาบุคคลนั้นจะไดทรัพยสินมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิมหรือไม และไมวาทรัพยสินในกองทรัสตจะถูกเปล่ียนรูปหรือถูกเปล่ียนสภาพไปเปน
ทรัพยสินอยางอื่นก็ตาม เวนแตบุคคลดังกลาวจะไดมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทนและไมรูหรือไมมี
เหตุอันควรรูวาทรัพยสินนั้นไดมาจากการจัดการกองทรัสตโดยมิชอบ 

(16) ในการจัดการกองทรัสตและการมอบหมายใหผูอื่นจัดการกองทรัสตโดยชอบตามขอ 3(13) หากมี
คาใชจายหรือทรัสตีตองชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหกับบุคคลภายนอกดวยเงินหรือทรัพยสินที่เปน
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สวนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเปนอันสมควร ใหทรัสตีมีสิทธิไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนจาก
กองทรัสตได เวนแตสัญญากอต้ังทรัสตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนตามวรรคหนึ่ง ยอมเปนบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยูกอนผูถือหนวยทรัสตและ
บุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต และเปนสิทธิที่อาจบังคับไดในทันทีโดยไม
จําตองรอใหมีการเลิกทรัสต และในกรณีที่มีความจําเปนตองเปล่ียนรูป หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินใน
กองทรัสตเพื่อใหมีเงินหรือทรัพยสินคืนแกทรัสตี ใหทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกลาวไดแตตองกระทํา
โดยสุจริต และเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด 

(17) หามมิใหทรัสตีใชสิทธิตามขอ 3(16) จนกวาทรัสตีจะไดชําระหนี้ที่มีอยูตอกองทรัสตจนครบถวนแลว เวน
แตเปนหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(18) ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตหรือพ.ร.บ. ทรัสตฯ ทรัสตี
ตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกกองทรัสต 

 ในกรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชนของกองทรัสต ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนที่จะจัดการกองทรัสตเปนอยางอื่นใหตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญากอต้ังท
รัสตได และหากทรัสตีไดจัดการตามที่ไดรับความเห็นชอบนั้นดวยความสุจริตและเพื่อประโยชนที่ดีที่สุด
ของกองทรัสตแลว ทรัสตีไมจําตองรับผิดตามวรรคหน่ึง 

(19) ทรัสตีมีหนาที่ดูแลใหสัญญากอต้ังทรัสตมีสาระสําคัญเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ โดยในกรณีที่มีการ
แกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสต ใหทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(19.1) ดูแลใหการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
สัญญากอต้ังทรัสต และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ   

(19.2) ในกรณีที่การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญากอต้ังทรัสตไมเปนไปตามขอ 3(19)(19.1) ใหทรัสตี
ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่ระบุไวในสัญญากอต้ังทรัสต และตามพ.ร.บ. ทรัสตเพื่อ
ดูแลรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม 

(19.3) ในกรณีที่หลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหนวยทรัสตหรือการจัดการกองทรัสตที่ออกตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพยฯ และพ.ร.บ. ทรัสตฯ มีการแกไขเปล่ียนแปลงในภายหลัง และสัญญากอต้ังทรัสตมี
ขอกําหนดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว ใหทรัสตีดําเนินการเพื่อแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา
กอต้ังทรัสตใหเปนไปตามหลักเกณฑนั้น ตามวิธีการที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต หรือตามท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําส่ังตามมาตรา 21 แหงพ.ร.บ. ทรัสตฯ 
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(20) ทรัสตีมีหนาที่ติดตาม ดูแล และตรวจสอบใหผูจัดการกองทรัสตหรือผูไดรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) 
ดําเนินการในงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสต สัญญาอื่นที่เก่ียวของ และประกาศ
อื่นที่ เก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด การติดตาม ดูแล และ
ตรวจสอบขางตน ใหหมายความรวมถึงการทําหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

(20.1) ดูแลใหการบริหารจัดการกองทรัสตกระทําโดยผูจัดการกองทรัสตที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสตต้ังอยู 

(20.2) ติดตามดูแลและดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหผูรับมอบหมายมีลักษณะและปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงการถอดถอน
ผูรับมอบหมายรายเดิม และการแตงต้ังผูรับมอบหมายรายใหม  

(20.3) ควบคุมดูแลใหการลงทุนของกองทรัสตเปนไปตามสัญญากอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 

(20.4) ควบคุมดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลของกองทรัสตอยางถูกตองครบถวนตามที่กําหนดในสัญญา
กอต้ังทรัสตและกฎหมายที่เก่ียวของ 

(20.5) แสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการหรือการทําธุรกรรมเพื่อกองทรัสตของผูจัดการกองทรัสต 
และผูรับมอบหมายรายอื่น (ถามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผูถือหนวยทรัสต การเปดเผย
ขอมูลของกองทรัสตตอผูถือหนวยทรัสต หรือเม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. รองขอ  

(21) ในกรณีที่ปรากฏวาผูจัดการกองทรัสตกระทําการ หรืองดเวนกระทําการ จนกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทรัสต หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามสัญญากอต้ังทรัสตหรือกฎหมายที่เก่ียวของ ใหทรัสตีมีหนาที่ ดังนี้ 

(21.1) รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (หา) วันทําการนับแตรูหรือพึงรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(21.2) ดําเนินการแกไข ยับย้ัง หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกกองทรัสต ตามที่เห็นสมควร  

(22) ในกรณีที่ทรัสตีเปนผูถือหนวยทรัสตในกองทรัสต หากตองมีการออกเสียงหรือดําเนินการใด ๆ ในฐานะผู
ถือหนวยทรัสต ใหทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยทรัสตโดยรวม และต้ังอยูบน
หลักแหงความซื่อสัตยสุจริต และความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือกระทบ
ตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต 

(23) ทรัสตีมีหนาที่จัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยทรัสตโดยทรัสตีอาจมอบหมายใหตลาดหลักทรัพยหรือผูไดรับ
ใบอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยตามพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดําเนินการแทนได โดยเม่ือมี
การมอบหมายผูอื่นเปนนายทะเบียนหนวยทรัสต ทรัสตีมีหนาที่กํากับดูแลใหผูที่ไดรับมอบหมายดังกลาว
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในสัญญากอต้ังทรัสต และกฎหมายหลักทรัพย เวนแตมีการจัดทําหลักฐานตาม
ระบบและระเบียบขอบังคับของศูนยรับฝากหลักทรัพยในสวนท่ีเก่ียวของกับนายทะเบียนหลักทรัพย 
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(24) ทรัสตีตองจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสต หรือใบหนวยทรัสตมอบใหแกผูถือหนวยทรัสตตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในสัญญากอต้ังทรัสต และกฎหมายหลักทรัพย 

(25) ในกรณีที่ผูถือหนวยทรัสตขอใหทรัสตีหรือนายทะเบียนหลักทรัพยออกหลักฐานสิทธิในหนวยทรัสตใหม
หรือใบหนวยทรัสตใหมแทนหลักฐานเกาที่สูญหายลบเลือน หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหทรัสตีมีหนาที่
ออกหรือดําเนินการใหมีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยทรัสตหรือใบหนวยทรัสตใหมใหแกผูถือ
หนวยทรัสตภายในเวลาอันควร  
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(Sensitivity Analysis) 
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��ก�����	 13 
������ก����ก�	���������������������������� ��!���� 1  

ก�������� CPNRF �������������������� ��!�"ก�������� CPNRF #���$�ก����%�&� CPNREIT �"*��+�
�����,-.�.ก�� ����/0��ก�� ����+���%".��1��"1���&1� 23.ก����%�&� CPNREIT ����3����23.ก��ก4�.*���1���ก
5�����"�617.� � �/�*��,�	%�ก����1� �"*��#� ����+���%".��1������ �����"1���&1���%9���� 1 -��	�1:%� ;�"���<� "%�.� 
�=�ก%3 (?"�����#������@) 23.����. ����.3-����%".��1������ �����"1���&1���%9���� 1 3%���9 

���������$���������������������������� ��!���� 1 (& ��ก���"#������'������ ����� 	�( ���&�����)����� �����) 

(+��& ��ก�� 2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 � �2�����C1 &%� "%�.� 
�,�������!� � -���  333/99 � �� -���  333/101 �40  9 ,��"%�.���. 1 &=�	 �����*� 

�=��!�	�� ���� �%��%37 	��� 
������ก������-�./���������������
�������������� ��!���� 1 

	�1:%� ;�"���<� "%�.� �=�ก%3 (?"�����#������@) 

��ก01� ���������-���������
ก������-�./��������������������
���� � ��� �  ��! � ���  1 ก� 	 2�� ก3 � ��! �
ก��������4�+�2����$ก��ก�������� 

����-��ก����1�51F+���%".��1������ �����"1���&1���%9���� 1 � � /4�ก0�&%9�ก����%�&� 
�*�/4��%3ก��ก����%�&� ��$�	�1:%�.0�.-�� CPN 23. CPN ,*����+�����-��
ก����1�51F+���%".��1������ �����"1���&1���%9���� 1 ���. � 99.99 � �,*����+�/4�
ก0�&%9�ก����%�&� �*�/4��%3ก��ก����%�&� ���. � 99.99 &�� =�3%	 

��ก01�ก���������ก�������� 
CPNREIT /��������������������
��������� ��!���� 1 

ก����%�&� CPNREIT �� ����+���%".��1������ �����"1���&1���%9���� 1 3%�&0�#���9 
& ��ก���"#������'������ ����� 	�(  
(1)  �1�51ก���70���%���1���%".� ;H��#3��ก0 ������ ��1��� 4ก�����	���0��+�

I4�.�ก������;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 ���ก�	3��. �����I4�.�ก����� 
(	���0��) � �"*9������3�,.�&�!�.+������ (	���0��) ;H���13��$�"*9�������
�� ���������6 70,095 &������&�  

 ��H�� ��%".��1�����70���9#�0��� (1) "*9����+��0�����;�"���<�"%�.�#3�+��70��ก0/4��70�
"*9�������#3���ก��7=����0�&�	����1�51ก���70�+� %ก:6�-���%MM��70���.�
.�� (�0��;��) � �"*9��������.40+����0��ก����%	���� �*����/��������%	����
+�I4�.�ก������;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 � � (2) "*9������3�,.�&�+��0�����
��$�#�&���1�51-��;�"���<�"%�.�  

(2)  �1�51ก���70�+������		 ;H��#3��ก0 ��		#BBO� ��		��5��64�2!� ��		
2��I%"��  1B�� 	%�#3� *��� ��		��%	��ก�I ��		����1I�ก��� ��		
	=�	%3�9=����. � ��1���=���.������3�ก&0�� P ;H��&13&%9�� �+7�����.40+�
������ ��1��� 4ก�����+�I4�.�ก������;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 ����%9�
�1�51+3 P ����ก��.�ก%	�*��ก��.���*���ก%	�����		3%�ก 0�� 

(3) ก����1�51F+��%���1���%".� ;H��#3��ก0 ���ก�6�&ก�&0� ���*����*� ���*���+7� �%9����
&13&�H�&��� �#�0&1 3&�H�&��,��� ����%9 ����ก�6� �*� � +3��� +7� �"*� �
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�%&,��������+�ก�����3%	&ก�&0��*��=���.������3�ก+�ก%	/4�+7�	�1ก��
������ ��1��� 4ก�����+�2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 ;H��&%9� � �/
�*�&13&�H�&���.40	�1��6!�.��ก�*�!�.+�"*9����-�������� ��1��� 4ก
�����+�2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 �*�	�"*9�/1�-��&%������� �
�1��� 4ก�����+�2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 � �/�*�	�1��6!�.+�
"*9�����70�-��/4��70�"*9����+������� ��1��� 4ก�����+�2���ก���;<���% �B�
&1�%  "%�.� 	�7 ;H��;�"���<�"%�.���$�/4���ก����1�51F ����%9��1�51+3 P ����ก��.�ก%	
�*��ก��.���*���ก%	��%".��1�3%�ก 0�� (� ���&0ก�6�) �&0�%9���9#�0+70��%".��1������
 %ก:6���$��0����	-�������� ��1��� 4ก�����+�2���ก���;<���% �B�
&1�%  "%�.� 	�7 

&�����)����� ����� 
(1)  �1�51ก���70���%���1���%".� ;H��#3��ก0 ������ ��1��� 4ก�����+�2�����C1 

&%� "%�.� ���ก�	3��. �����2����� (�%9��3) � �"*9������3�,.�&�
!�.+������ (	���0��) ;H���13��$�"*9��������� ���������6 49,686 &����
��&� 

(2)  �1�51ก���70�+������		 ;H��#3��ก0 ��		#BBO� ��		��5��64�2!� ��		
2��I%"��  1B�� 	%�#3� *��� ��		��%	��ก�I ��		����1I�ก��� ��		
	=�	%3�9=����. � ��1���=���.������3�ก&0�� P ;H��&13&%9�� �+7�����.40+�
������ ��1��� 4ก�����2�����C1 &%� "%�.� ����%9��1�51+3 P ����ก��.�ก%	�*�
�ก��.���*���ก%	�����		3%�ก 0��  

(3) ก����1�51F+��%���1���%".� ;H��#3��ก0 ���ก�6�&ก�&0� ���*����*� ���*���+7� �%9����
&13&�H�&��� �#�0&1 3&�H�&��,��� ����%9 ����ก�6� �*� � +3��� +7� �"*� �
�%&,��������+�ก�����3%	&ก�&0��*��=���.������3�ก+�ก%	/4�"%ก��I%.
� �/4�+7�	�1ก�������� ��1��� 4ก�����+�2�����C1 &%� "%�.� ;H��&%9� � �/
�*�&13&�H�&���.40	�1��6!�.��ก�*�!�.+�"*9����-�������� ��1��� 4ก
�����+�2�����C1 &%� "%�.� �*�	�"*9�/1�-��&%������� ��1��� 4ก�����+�
2�����C1 &%� "%�.� ;H��;�"���<�"%�.���$�/4���ก����1�51F ����%9��1�51+3 P ���
�ก��.�ก%	�*��ก��.���*���ก%	��%".��1�3%�ก 0�� �&0�%9���9#�0+70��%".��1������
 %ก:6���$��0����	-�������� ��1��� 4ก�����+�2�����C1 &%� "%�.� 

��������ก�������/����-�ก���(3� �����6 20 �T 23.�1�51ก���70����3��.� �+��%���� 31 �1���� 2580 
 

�%9���9 ��. ����.3��%".��1����ก����%�&� CPNREIT ���-�� �����"1���&1� ��%9���� 1 �.ก&������!�-����%".��1� 
��$�3%�&0�#���9 
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���������$��& ��ก���"#������'������ ����� 	�( 
���������$�+!�������ก�������� CPNREIT ��������������	ก�	�+!������� 
 

�� �� �<����(�!� 

�+!�������ก�������� 
CPNREIT ����������

&$�=����1  
(���������) 

��$�3���+!�������ก�������� 
CPNREIT ���������� �$

����	ก�	�+!�������
&$�=����1���� ��

>����ก�� �� 
 (������) 

"*9����+7���.-��2���ก��
�;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 (1) 

6 7%9� 
� �7%9�+&�31� 1 7%9� 

55,165 ���. � 63 
(���.	ก%	"*9����+7���.���-���%9�

�����I4�.�ก�����) 
"*9������3�,.�&�!�.+������  8 7%9� 14,930 

(��3�,.�&�#3������6 
774 �%�) 

���. � 56 
(���.	ก%	"*9������3�,!�.+�
��������+��0�������$�-��

�����I4�.�ก�����) 
����+!������!�4�$����������  70,095 ������ 61 

(����	ก�	�+!�����������!�
�� ��>����ก�� ������+!����
��$�,����E��/��� ��/�
�3������=F���>����ก�� ��) 

4����4��: 
(1) "*9����+7���. (Gross Area) ��.,H� "*9����+��70� "*9�����0��ก �� � �"*9�����0��+�	�1ก�� 

���������$�+!����/(���� (1) ����+!������$�,����E��/��� ����& ��ก���"#������'������ ����� 	�( 
�H����3�����ก�������� CPNREIT ������������$���3�I=��! 

���������$ 
�+!����&$�=����1 

(���������) 

1. "*9����2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 (	���0��) 
- "*9����+��70� (2) 
- "*9�����0��ก �� (3) 
- "*9�����0��+�	�1ก�� (4) 

��� 

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

2. "*9������3�,.�&�!�.+������ (	���0��) (��3�,.�&�#3������6 774 �%�) 14,930 
����+!������!�4�$ 70,095 
4����4��: 
(1)  "*9����+7���. (Gross Area) ��.,H� "*9����+��70� "*9�����0��ก �� � �"*9�����0��+�	�1ก�� 
(2)  "*9����+��70� (Leasable Area) ��.,H� "*9�������+��70��ก0/4��70� %ก� �/4��70�����!����������0��%9� 
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(3)  "*9�����0��ก �� (Common Area) ��.,H� "*9����+��0�����/4��70�� �/4��-����+7�	�1ก��+�2���ก�������,+7����2.7���0��ก%� ;H��
���,H�"*9�����0��ก ����������,�=���ก+��70�� �/�*�+�	�1ก��#3� 

(4)  "*9�����0��+�	�1ก�� (Service Area) ��.,H� "*9����&13&%9������		 �70�  1B�� 	%�#3� *��� � �������*��� ��$�&��  

 

�%9���9 ก�� ����+��1�51ก���70�2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 3%�ก 0��-���&���%9� #�0���,H�"*9����3%���9 

(1) "*9����+��0�����;�"���<�"%�.�#3�+��70��ก0/4��70�"*9�������#3���ก��7=����0�&�	����1�51ก���70�+� %ก:6�-���%MM��70�
��.�.�� (�0��;��) � �"*9��������.40+����0��ก����%	���� �*����/��������%	����+�I4�.�ก������;<���% �B�&1�%  
"%�.� 	�7 � � 

(2) "*9������3�,.�&�+��0�������$�#�&���1�51-��;�"���<�"%�.� 

���������$��&�����)����� ����� 
���������$�+!�������ก�������� CPNREIT ��������������	ก�	�+!�������  

�� �� �<����(�!� 

�+!�������ก�������� 
CPNREIT ����������

&$�=����1  
(���������) 

��$�3���+!�������ก�������� 
CPNREIT ���������� �$

����	ก�	�+!�������
&$�=����1���� ��

&����� 
 (������)  

"*9����+7���.-�������2�����
C1 &%� "%�.� (1) 

21 7%9� 49,114 ���. � 100 
(���.	ก%	"*9����+7���.���-���%9�

�����2�����) 
"*9������3�,.�&�!�.+������  1 7%9� 572 

(��3�,.�&�#3������6  
29 �%�) 

���. � 100 
(���.	ก%	"*9������3�,!�.+�
��������+��0�������$�-��

2�����) 
����+!������!�4�$����������  49,686 ������ 100 

(����	ก�	�+!�����������!�
�� ��&���������+!������$

�,����E��/��� ��/��3�����
�=F���&�����) 

4����4��: 
(1) "*9����+7���. (Gross Area) ��.,H� "*9�������"%ก� �"*9�����*�� P 
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���������$�+!����/(���� (1) ����+!������$�,����E��/��� ��&�����)����� ��������ก�������� CPNREIT ��
����������$���3�I=��! 
 

���������$ 
�+!����&$�=����1 

(���������) 

1. "*9����2�����C1 &%� "%�.�  
- "*9�������"%ก (2) 
- "*9�����*�� P (3) 

��� 

 
15,182 
33,932 
49,114 

2. "*9������3�,.�&�!�.+������ (��3�,.�&�#3������6 29 �%�) 572 
����+!������!�4�$ 49,686 
4����4��: 
 (1)  "*9����+7���. (Gross Area) ��.,H� "*9�������"%ก� �"*9�����*�� P 
(2)  "*9�������"%ก (Room Area) ��.,H� "*9����+��0�������$����"%ก�"*��+�	�1ก���ก0/4���"%ก��I%.  
(3)  "*9�����*�� P (Other Area) ��.,H� "*9����+��0�����/4�"%ก��I%.�����,+7����2.7���0��ก%� �70� "*9����+��0��-��������� ����31� 

����0�.�9=� ������7�� ��� ���Bi&��� ��$�&��  

23.+��0�������$�"*9�������"%ก �����,�	0���$� %ก:6�-�����"%ก����!�&0�� P 3%�&0�#���9 

=���E���4�����ก �<����4��� �+!�����3�4���
&$�=����1  
(���������) 

����+!����4�����ก
&$�=����1 
(���������) 

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 

��� 302  15,182 

 

��ก��ก��9 ก�� ����-��ก����%�&� CPNREIT .%����,H� ����%3� �9.� (Grand Ballroom) 1 ��� ����%3���7�� 
(Meeting Room) 3 ��� �1���=���.������3�ก�*���70� ��� ����0�.�9=� � ������กก=� %�ก�. (Fitness) +�2�����C1 &%� 
"%�.� � �"*9����+��0���������-��2�����C1 &%� "%�.� �=���� 5 ������� 23.������������#3��%	�����1.� ���1
�70� 

EDGE: �����������0����%.����=�������.ก����������7�&1� ����7�.�.�3�1.� ���������	��.�ก�I
���/0��� �.� ���$�ก%���� +������4��Hก2 0�3��.�����%��		��i3 ;H��/4���+7�	�1ก�������,� *�ก������%��#3��%9�+�
�����2������*�!�.��ก���	�.��"*��7*��7��%I��.!�"��ก�0��"%�.� 
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HORIZON: ������� Rooftop 	�2�����C1 &%� "%�.� 3��.�%I��.!�"-���0��"%�.�����3��� /4���+7�	�1ก��
�����,3*��3�=�#�ก%	 ���� +�	��.�ก�I���/0��� �. ����%9� Infinity Bar ����=�������.ก�����*���3*�����
 �ก �. 

��������=���������$ก����������/����������������������������� ��!���� 1 �� �=��������������������� 3����

ก�������� CPNREIT ����������/����������������������������� ��!���� 1 

& ��ก���"#������'������ ����� 	�( 

"*9����+7���.-���%9������I4�.�ก����� (1) (&������&�) 87,972 

"*9����+��70�-���%9������I4�.�ก����� (2) (&������&�) 52,611 

"*9������3�,-���%9������I4�.�ก����� (&������&�) 26,713 

"*9����+7���.�u"���0�����ก����%�&� CPNREIT �� ���� (1) (&����
��&�) 

55,165 

"*9����+��70��u"���0�����ก����%�&� CPNREIT �� ���� (2) (&����
��&�) 

29,404 

"*9������3�,�u"���0�����ก����%�&� CPNREIT �� ���� (&������&�) 14,930 

�%3�0��"*9����+��70��u"���0�����ก����%�&� CPNREIT �� �����13
���.	ก%	"*9����+��70�-���%9������I4�.�ก����� (���. �) 

56 

 %ก:6�ก��#3��1�51���	����-��ก����%�&� CPNREIT �70���%���1���%".�� ������		��.��� ������6 
20 �T ;H���%MM����19���3+��%���� 31 �1���� 2580 � �

;*9��%���1���%".� 
&�����)����� ����� 

"*9����+7���.-���%9������2����� (1) (&������&�) 49,114 

"*9�������"%ก-���%9������2����� (3) (&������&�) 15,182 

"*9������3�,-���%9������2����� (&������&�) 572 

"*9����+7���.�u"���0�����ก����%�&� CPNREIT �� ���� (1) (&����
��&�) 

49,114 

"*9�������"%ก�u"���0�����ก����%�&� CPNREIT �� ���� (3) (&����
��&�) 

15,182 

"*9������3�,�u"���0�����ก����%�&� CPNREIT �� ���� (&������&�) 572 

�%3�0��"*9�������"%ก�u"���0�����ก����%�&� CPNREIT �� �����13
���.	ก%	"*9�������"%ก-���%9������2����� (���. �) 

100 

 %ก:6�ก��#3��1�51���	����-��ก����%�&� CPNREIT �70���%���1���%".�� ������		��.��� ������6 
20 �T ;H���%MM����19���3+��%���� 31 �1���� 2580 � �

;*9��%���1���%".� 
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�� �=����������������H����3�����ก�������� CPNREIT �����
����� (	��)  
	�1:%� ;1��� "�<�"�"���&�9 ���;% ����� �=�ก%3 

- 2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 
- 2�����C1 &%� "%�.� 

	�1:%� ��� 1&�9 ��"#"�;%  �=�ก%3 
- 2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 
- 2�����C1 &%� "%�.� 

 
 
 

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

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

��� 3����ก�������� CPNREIT �������/�����4���������� (	��) 11,908,000,000 
4����4��: 
(1)  "*9����+7���. (Gross Area) ��.,H� "*9����+��70�+�ก�6�-��I4�.�ก����� "*9�������"%ก+�ก�6�-��2����� "*9�����0��ก �� � �"*9�����0��

+�	�1ก�� 
(2)  "*9����+��70� (Leasable Area) ��.,H� "*9����+��70��ก0/4��70� %ก� �/4��70�����!����������0��%9� 
(3)  "*9�������"%ก (Room Area) ��.,H� "*9����+��0�������$����"%ก�"*��+�	�1ก���ก0/4���"%ก��I%.  

2�ก��$<�����������23���������������������������������� ��!���� 1 

 
=S��!���$ 

 31 -���� � 2557 
=S��!���$ 

31 -���� � 2558 
=S��!���$ 

 31 -���� � 2559 

��$ 3 �$+�� 
��!���$ 

 31 ���� � 2560 
& ��ก���"#������'������ ����� 	�( 

 ��.#3���ก��%���1���%".�
(Property Income)  
( ���	��) 

572.36 565.62 574.55 160.42 

��.#3����51-����%���1���%".� 
(Net Income from Property 
Level) ( ���	��) 

544.68 542.78 553.22 149.78 

�%&��ก���70�"*9����  98.20% 98.62% 98.45% 97.27% 
"*9����+��70� (Leasable Area)  
(&������&�) 

29,335 29,404 29,404 29,404 

�%&���0��70�"*9�����u ��. 
(	��/&������&�/�3*��) 

1,370 1,410 1,480 1,540 

&�����)����� ����� 
��.#3���ก5��ก1�2����� 
( ���	��) 

754.30 793.07 803.65 258.83 

ก=�#�ก0���0���*�������� ��0�
&%3�=��0�. 3�ก�	�9.� �!�:�
��1�#3� %ก��1��=�����=��%	ก��

271.40 286.26 306.93 102.63 
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=S��!���$ 

 31 -���� � 2557 
=S��!���$ 

31 -���� � 2558 
=S��!���$ 

 31 -���� � 2559 

��$ 3 �$+�� 
��!���$ 

 31 ���� � 2560 

;0���;� ��%	���� (FF&E 
Reserve Deduction) &�����
��	�+��%MM�����	�1��2����� 
( ���	��) 
�=�������"%ก (���) 302 302 302 302 
�%&��ก���-��"%ก�u ��. 
(���. �-���=��������%9��3) 

83.18% 88.98% 89.13% 92.02% 

�%&���0����"%ก�u ��.  
(	��&0��*�) 

5,460 5,494 5,586 6,340 

 

�%&���0��70�"*9����� ��%&���70�"*9����-��2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 

1,206 1,250 1,370 1,410 1,480

100%
96% 98% 99% 98%

0

400

800

1,200

1,600

2,000

�T 2555 �T 2556 �T 2557 �T 2558 �T 2559
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�%&���0����"%ก� ��%&���-��"%ก-��2�����C1 &%� "%�.� 

4,543 4,972 5,460 5,494 5,586

73%

87%
83%

89% 89%

72% 70% 69%
75% 76%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

��  2555 ��  2556 ��  2557 ��  2558 ��  2559
 

������+�� T ������������������������������ ��!���� 1 

-���4 �ก��.�ก%	����!�5��ก1�-��/4��70�"*9����+�2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 6 �%���� 31 ������ 2560 

=���E�-��ก����2���(3��+!���� % ���+!����/4�
�(3���!�4�$ 

�1�����"*������	%���1� 
����� ����*���3*�� 
�1�����B7%�� ��-!�"� �������� 
���*���+7�#BBO�� ����ก�6�&ก�&0� 
����!��*�� P  
"*9�����0�� 

38% 
18% 
29% 
7% 
5% 
3% 

��� 100% 

-���4 �ก��.�ก%	70����.��� �ก����	ก=��3-���%MM��70�-��2���ก���;<���% �B�&1�%  "%�.� 	�7 (Lease Expiry 
Profile) 6 �%���� 31 ������ 2560 

(3���������� % ���+!����/4�
�(3���!�4�$ 

��... - 5.�. 2560 
2561 
2562 
2563 

10% 
38% 
44% 
3% 
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(3���������� % ���+!����/4�
�(3���!�4�$ 

 %� 2563 
"*9����+��70��0���*��(1) 
"*9�����0�� 

0.2% 
2% 
3% 

��� 100% 
4����4��:  
(1)  "*9�����������.��%MM��70����.ก�0� 1 �T 

-���4 -��/4��-��"%ก+�2�����C1 &%� "%�.� 6 �%���� 31 ������ 2560 

��V(��� % ��2�������ก
��!�4�$ 

��� 
#�. 
�ก� � 
��%x����1ก� 
�*�� P 

27% 
12% 
10% 
9% 

42% 

��� 100% 
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�/������%".��1����ก����%�&� CPNREIT �� �����"1���&1���%9���� 1 
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��������	ก��������	��������������	������������	��������������	 
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����	��ก������������������	������ 	������!��"��#��� 1$�����!���%��ก���� 	&	��'�ก���()�
����*��������� CPN ���� .ก� (�������ก����กก���0���1��ก�� 	�2��03	ก�����!�) ���ก��5�

���ก�����ก���2.��ก�	$�����!���%��ก���� 	&	��'�ก���()�����*��������� CPN ���� .ก�ก�

 ""����ก���2
.��ก�	ก�
67����ก��ก�����!� 
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เอกสารแนบ 15 หนา 1 
 

เอกสารแนบ 15 
สารสนเทศการไดมาซึ่งทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ของทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (ซึ่งจะเกดิจากการแปลงสภาพกองทุนรวมเปนกองทรัสต) และการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของทรสัตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท กับบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 
 

1. การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

1.1 วันที่ทํารายการ : ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังตอไปนี้ไดรับการดําเนินการจนครบถวนแลว 

(1) การอนุ มั ติของที่ประชุมผู ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF เพื่อพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และ
การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(2) การไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF จากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) ความสําเร็จในการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF โดยการกอ
สิทธิในทางทรัพยสินแกทรัสตี  และเมื่อไดมีการลงนามใน
สัญญากอต้ังทรัสตแลว  

(4) ความสําเร็จในการเขาทําและการปฏิบัติตามสัญญาท่ีเก่ียวของ
กับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(5) การไดรับเงินทุนที่เพียงพอจากการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของและ
ความสัมพันธกับผูจัดการ
กองทรัสต 

: (1) บริษัท ซีพีเอ็น พัทยาจํากัด (“ซีพีเอ็นพัทยา”)ซึ่งเปนเจาของ
ทรัพยสินในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ในฐานะผูให
เชาอสังหาริมทรัพยและงานระบบ และผูขายสังหาริมทรัพย 

(2) กองทรัสต CPNREIT ในฐานะผูเชาอสังหาริมทรัพยและงาน
ระบบ และผูซื้อสังหาริมทรัพย 

ซีพีเอ็น พัทยา และกองทรัสต CPNREIT มีความสัมพันธจาก
การที่ บ ริษั ท  ซีพี เอ็น  รีท  แมเนจเมนท  จํากัด (“ผู จัดการ
กองทรัสต”) ซึ่งถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อเปนผูกอต้ังทรัสตและจะเขา
เปนผูจัดการกองทรัสตของกองทรัสต CPNREIT และซีพีเอ็น
พัทยา ตางก็เปนบริษัทยอยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
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เอกสารแนบ 15 หนา 2 
 

(มหาชน)(“CPN”) โดย CPN เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญของ
กองทุนรวม CPNRF และจะเปนผูถือหนวยทรัสตรายใหญของ
กองทรัสต CPNREIT หลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม
CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT 

1.3 ลักษณะสวนไดเสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ
กองทรัสต 

: ซีพี เอ็นพัทยาและผูจัดการกองทรัสตมี CPN เปนผูถือหุนรายใหญ
เชนเดียวกัน  

1.4 ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสต CPNREITจะลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1โดย
การเชาอสังหาริมทรัพยและงานระบบ และซื้อสังหาริมทรัพย ในโครงการ
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา  

1.5 รายละเอียดทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

: ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 หัวขอ 5.2 

1.6 ขนาดของรายการ : การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 จะมีมูลคาการลงทุน
สุดทายสุทธิหลังหักคาใชจายท่ีเก่ียวของเทากับ 11,908 ลานบาทหรือ
คิดเปนมูลคารอยละ 35.96 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวม 
CPNRFซึ่งเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินรวมของกองทุนรวม 
CPNRF ตามงบการเงินฉบับสอบทาน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
(ซึ่งมูลคาทรัพย สินรวมของกองทุนรวม  CPNRF ดังกลาวมีมูลคา
ประมาณ 33,110 ลานบาท) จึงเขาขายเปนการไดมาซ่ึงทรัพยสินหลัก
และอุปกรณของกองทรัสต CPNREIT 

นอกจากนี้ รายการดังกลาวคิดเปนมูลคารอยละ 40.34 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CPNRF ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CPNRF ตามงบการเงินฉบับสอบทาน 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม CPNRF ดังกลาวมีมูลคาประมาณ 29,521 ลานบาท) จึงเขาขาย
เปนการทําธุรกรรมระหวางกองทรัสต CPNREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับผูจัดการกองทรัสต 

1.7 มูลคาของทรัพยสินที่จะลงทุน
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 

: การลงทุนในทรัพย สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่  1 ของกองทรัสต
CPNREIT จะมีมูลคาการลงทุนสุดทายสุทธิหลังหักคาใชจายท่ีเก่ียวของ
เทากับ 11,908 ลานบาท 
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1.8 เกณฑในการกาํหนดมูลคาส่ิง
ตอบแทน 

: มูลคาทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1ของกองทรัสต CPNREIT 
กําหนดโดยการพิจารณาปจจัยตางๆ ที่มีความเก่ียวของ ไดแก (1) ราคา
ประเมินของทรัพยสินที่จัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในชวงที่คาด
วาจะลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 (3) อัตราผลตอบแทน
ในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะไดรับ (4) ศักยภาพในเชิงพาณิชยของ
ทรัพยสิน (5) อัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและในตลาดโลก (6) อัตรา
ผลตอบแทนท่ีจะไดจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตราสารทุน ตรา
สารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (7) มูลคาที่ผูเชาและผูให
เชาตกลงรวมกัน 

1.9 ประโยชนที่ไดรับจากการลงทุน
ในทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1 

: (1) ทําใหเงินที่จายแกผูถือหนวยตอหนวย (Cash Distribution Per 
Unit หรือ DPU) เพิ่มขึ้นจากการท่ีกองทรัสต CPNREIT ไดนํา
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ไปจัดหาผลประโยชน 

(2) ทําใหรายไดจากการดําเนินงานของกองทรัสต CPNREIT ใน
ระยะยาว มีความม่ันคงเพิ่มขึ้น ผานการกระจายความเส่ียงของ
การจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย และชวยลดการพึ่งพา
แหลงรายได (Asset Diversification) เนื่องจากทรัพยสินเดิมที่
จะโอนมาจากกองทุนรวม CPNRF และที่กองทรัสต CPNREIT 
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 มีทําเลที่ต้ังที่แตกตางกัน 

1.10 แหลงเงินทุนทีใ่ชในการลงทุน
ในทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1 

: เงินกูยืมจากสถาบันการเงินทั้งจํานวน 

1.11 การขออนุมัติทาํรายการ 

 

: การเขาทํารายการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1โดย
กองทรัสต CPNREIT ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม CPNRF ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวยที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ทั้งนี้ ผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษจะไมมีสิทธิออกเสียง 

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการ
ของผูจัดการกองทรัสตเกี่ยวกับ
การตกลงเขาทาํรายการ และ
เปรียบเทียบความสมเหตุสมผล
ระหวางการทํารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับ

 คณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสตเห็นวาการทํารายการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 เปนไปเพ่ือประโยชนที่ดีที่สุดของ
กองทรัสต CPNREIT เนื่องจากเปนการขยายการลงทุนใหกองทรัสต 
CPNREIT มีการเติบโตอยางม่ันคงและตอเนื่องในระยะยาว โดยการ
ลงทุนในทรัพยสินประเภทศูนยการคาและโรงแรมที่มีทําเลท่ีต้ังที่ดีและ
มีศักยภาพในเชิงพาณิชย อันจะทําใหรายไดจากการดําเนินงานของ



เอกสารแนบ 15 
 

เอกสารแนบ 15 หนา 4 
 

บุคคลภายนอก กองทรัสต  CPNREIT ในระยะยาว มีความม่ันคงเพิ่มขึ้น  ผานการ
กระจายความเสี่ยงของการจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและ
ชวยลดการพึ่ งพาแหลงรายได  (Asset Diversification)โดยมูลคา
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ของกองทรัสต CPNREIT กําหนด
โดยการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่ มีความเก่ียวของ ไดแก (1) ราคา
ประเมินของทรัพยสินที่จัดทําโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในชวงท่ี
คาดวาจะลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่  1 (3) อัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะไดรับ (4) ศักยภาพในเชิง
พาณิชยของทรัพยสิน (5) อัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและในตลาดโลก 
(6) อัตราผลตอบแทนท่ีจะไดจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตรา
สารทุน ตราสารหน้ี รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (7) มูลคาที่ผู
เชาและผู ให เชาตกลงรวมกัน  ซึ่ งคณะกรรมการเห็นวามีความ
สมเหตุสมผลนอกจากนี้ คณะกรรมการอิสระไดพิจารณาจากขอมูลที่
ไดรับจากฝายจัดการของผูจัดการกองทรัสต และท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระ แลวไมมีความเห็นที่ขัดแยงและเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอกองทรัสต 

1.13 ความเห็นของกรรมการอิสระ 
และ/หรือ กรรมการของ
ผูจัดการกองทรัสตที่แตกตางไป
จากความเห็นของ
คณะกรรมการของผูจัดการ
กองทรัสต 

 ไมมี 

1.14 รายการระหวางกันที่ผานมา  ไมมี 

1.15 รายชื่อผูบริหารของผูจัดการ
กองทรัสต 

 ผูบริหารของผูจัดการกองทรัสตประกอบดวย 

(1) น.ส. พิรินี พร้ิงศุลกะ 

(2) น.ส. เข็มพลอย ตนสกุลรุงเรือง 

(3) น.ส. ประไพรัตน ทีฆพุฒิ 

1.16 รายชื่อผูถือหนวยลงทุน 10 ราย
แรกของกองทนุรวม CPNRF ณ 
วันปดสมุดทะเบียนลาสุด (วันที่ 
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17 พฤษภาคม 2560) 

1.17 ตารางสรุปขอมูลทางการเงิน
ของกองทุนรวม CPNRF 

 ดูเอกสารแนบทาย 2 

1.18 รายงานการประเมินทรัพยสิน
โดยยอ 

 ดูเอกสารแนบทาย 3 

2.   การใหเชาชวงทรัพยสินที่กองทรัสต CPNREIT จะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ในสวนที่เปนโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา 

2.1 วันที่ทํารายการ : ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังตอไปนี้ไดรับการดําเนินการจนครบถวนแลว 

(1) การอนุ มั ติของที่ประชุมผู ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF เพื่อพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และ
การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(2) การไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF จากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) ความสําเร็จในการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF โดยการกอ
สิทธิในทางทรัพยสินแกทรัสตี  และเมื่อไดมีการลงนามใน
สัญญากอต้ังทรัสตแลว  

(4) ความสําเร็จในการเขาทําและการปฏิบัติตามสัญญาท่ีเก่ียวของ
กับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(5) การไดรับเงินทุนที่เพียงพอจากการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

2.2 คูกรณีที่เกี่ยวของและ
ความสัมพันธกับผูจัดการ
กองทรัสต 

: (1) กองทรัสต CPNREIT ในฐานะผูใหเชาชวงอสังหาริมทรัพยและ
งานระบบ และผูใหเชาสังหาริมทรัพย 

(2) บริษัทยอยของ CPN ที่จะจัดต้ังขึ้นในอนาคต (“ผู เชาชวง
ทรัพยสิน”)ซึ่งจะเปนผูเชาชวงทรัพยสินหลักในสวนที่ เปน
โรงแรมฮิลตัน พัทยา  

 ผูเชาชวงทรัพยสิน และกองทรัสต CPNREIT มีความสัมพันธ
จากการที่ผูจัดการกองทรัสตและผูเชาชวงทรัพยสินตางก็เปน
บริษัทยอยของ CPNโดย CPN เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญ
ของกองทุนรวม CPNRF และจะเปนผูถือหนวยทรัสตรายใหญ
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ของกองทรัสต CPNREIT หลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม 
CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT 

2.3 ลักษณะสวนไดเสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ
กองทรัสต 

: ผูเชาชวงทรัพยสินและผูจัดการกองทรัสตมี CPN เปนผูถือหุนรายใหญ
เชนเดียวกัน 

2.4 ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสต CPNREIT ใหเชาชวงทรัพยสินสวนที่ เปนโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา แก ผู เชาชวงทรัพย สิน  ทั้ งนี้  กองทรัสต  CPNREIT จะได รับ
ประโยชนจากการปลอยเชาชวงทรัพยสิน ในรูปของคาเชาคงท่ีและคา
เชาแปรผันจากผูเชาชวงทรัพยสิน ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา 

2.5 ขนาดของรายการ : ค าเช าที่ ผู เช าช วงท รัพย สินจะชําระให แกกองท รัสต  CPNREIT 
ประกอบดวย 

(1) คาเชาคงที่ ต้ังแตวันที่เขาทําสัญญา จนถึงส้ินป 2560 และใน
กรณีที่มีการตออายุสัญญาเชาชวงจนถึง 31 ธันวาคม 2569 

(2) คาเชาแปรผัน ซึ่งจะเปนไปตามผลประกอบการของโรงแรมฮิล
ตัน พัทยา  

โดย มูลคาของคาเชาคงที่ขางตนจะไมเกิน 2,400 ลานบาท (ทั้งนี้ ไม
รวมคาเชาแปรผันอางอิงจากขอมูลที่ใชจัดทําประมาณการงบกําไร
ขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายไดสุทธิของการลงทุนตาม
สมมติฐานสําหรับชวงเวลาประมาณการต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทากับประมาณ  77 ลานบาท) หรือคิดเปน
มูลคาไมเกินรอยละ 8.13 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
CPNRF ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
CPNRF ตามงบการเงินฉบับสอบทาน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
(ซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  CPNRF ดังกลาวมีมูลคา
ประมาณ  29,521 ลานบาท) จึงเขาขายเปนการทําธุรกรรมระหวาง
กองทรัสต CPNREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

2.6 เกณฑในการคํานวณมูลคาส่ิง
ตอบแทน 

:  คาเชาถูกกําหนดโดยการอางอิงจากความสามารถและประมาณการใน
การจัดหาประโยชนของทรัพยสิน 

2.7 ประโยชนที่ไดรับจากการทํา
รายการ 

: กองทรัสต CPNREIT จะมีแหลงรายไดเพิ่มเติม (นอกเหนือไปจาก
รายไดคาเชา/คาบริการจากการปลอยเชาพื้นที่ของทรัพยสินประเภท
ศูนยการคาและอาคารสํานักงาน) ในรูปของคาเชาคงท่ีและคาเชาแปร
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ผันจากทรัพยสินประเภทโรงแรม 

2.8 แหลงเงินทุนทีใ่ชในการเขาทาํ
รายการ 

: การเขาทํารายการนี้ไมจําเปนตองใชเงินทุน 

2.9 การขออนุมัติทาํรายการ 

 

: การเขาทํารายการใหเชาชวงทรัพยสินหลักสวนที่เปนโรงแรมฮิลตัน 
พัทยา เปนรายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต CPNREIT ซึ่งตองไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม CPNRF ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหนวย
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผูที่มีสวนไดเสียเปน
พิเศษจะไมมีสิทธิออกเสียง 

2.10 ความเห็นของคณะกรรมการ
ของผูจัดการกองทรัสตเกี่ยวกับ
การตกลงเขาทาํรายการและ
เปรียบเทียบความสมเหตุสมผล
ระหวางการทํารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
บุคคลภายนอก 

 คณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสตเห็นวาโครงสรางคาเชาที่ผูเชาชวง
ทรัพยสินตองชําระใหแกกองทรัสต CPNREIT จากการเชาทรัพยสิน
หลักสวนที่เปนโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม 
เพราะสอดคลองกับความสามารถในการจัดหากําไรของทรัพยสิน และ
อยู ใน รูปแบบคาเชาคงที่ และคาเชาแปรผัน ซ่ึงทําใหกองทรัสต 
CPNREIT มีแหลงรายไดเพิ่มเติม นอกจากรายไดคาเชาและคาบริการ
จากทรัพยสินประเภทศูนยการคาและอาคารสํานักงาน 

นอกจากน้ี ผูเชาชวงทรัพยสินซ่ึงมีผูถือหุนรายใหญคือ CPN มีความ
เขาใจเก่ียวกับทรัพยสินหลักในสวนที่ เปนโรงแรมเปนอยางดี โดย
หลังจากที่กองทรัสต CPNREIT เขาลงทุนในโรงแรมฮิลตัน พัทยา ผูเชา
ชวงทรัพยสินจะแตงต้ังกลุมฮิลตันใหทําหนาที่ผูบริหารโรงแรมดังกลาว
ตอไปตามเดิมตามเงื่อนไขสัญญาบริหารโรงแรมท่ีมีอยูในปจจุบัน โดย 
CPN และผูเชาชวงทรัพยสินสามารถประสานงานกับกลุมฮิลตันในการ
ดําเนินการท่ีจําเปนเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของโรงแรมดังกลาวประสบ
ความสําเร็จในระยะยาวท้ังนี้ คณะกรรมการอิสระไดพิจารณาจาก
ขอมูลที่ไดรับจากฝายจัดการของผูจัดการกองทรัสต และที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ แลวไมมีความเห็นที่ขัดแยงและเห็นวาการเขาทํา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลเนื่องจากเปนโครงสรางการทํารายการ
ปกติของกองทรัสตที่ลงทุนในทรัพยสินประเภทโรงแรม  และเปน
ประโยชนตอกองทรัสต 

2.11 ความเห็นของกรรมการอิสระ 
และ/หรือ กรรมการของ
ผูจัดการกองทรัสตที่แตกตาง
จากความเห็นของ

 ไมมี 
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คณะกรรมการของผูจัดการ
กองทรัสต 

2.12 รายการระหวางกันที่ผานมา  ไมมี 

2.13 รายชื่อผูบริหารของผูจัดการ
กองทรัสต 

 ผูบริหารของผูจัดการกองทรัสตประกอบดวย 

(1) น.ส. พิรินี พร้ิงศุลกะ 

(2) น.ส. เข็มพลอย ตนสกุลรุงเรือง 

(3) น.ส. ประไพรัตน ทีฆพุฒิ 

2.14 รายชื่อผูถือหนวยลงทุน 10 ราย
แรกของกองทนุรวม CPNRF ณ 
วันปดสมุดทะเบียนลาสุด (วันที่ 
17 พฤษภาคม 2560) 

 ดูเอกสารแนบทาย 1 

2.15 ตารางสรุปการเงินของกองทนุ 
รวม CPNRF 

 ดูเอกสารแนบทาย 2 

2.16 รายงานการประเมินทรัพยสิน
โดยยอ 

 ดูเอกสารแนบทาย 3 

3.  การแตงตั้งผูบริหารอสังหารมิทรัพย  

3.1 วันที่ทํารายการ : ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังตอไปนี้ไดรับการดําเนินการจนครบถวนแลว 

(1) การอนุ มั ติของที่ประชุมผู ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
CPNRF เพื่อพิจารณาการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF และ
การลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 รวมท้ังการ
แกไขเพิ่มเติมสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในสวน
ของการคํานวณคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

(2) การไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหนวยทรัสตเพื่อการ
แปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF จากสํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) ความสําเร็จในการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF โดยการกอ
สิทธิในทางทรัพยสินแกทรัสตี  และเมื่อไดมีการลงนามใน
สัญญากอต้ังทรัสตแลว  

(4) ความสําเร็จในการเขาทําและการปฏิบัติตามสัญญาที่เก่ียวของ
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กับการลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

(5) การไดรับเงินทุนที่เพียงพอจากการกูยืมเงินเพื่อการลงทุนใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 

3.2 คูกรณีที่เกี่ยวของและ
ความสัมพันธกับผูจัดการ
กองทรัสต 

: CPN ซึ่งปจจุบันเปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนรวม CPNRF 
และจะเปนผูถือหนวยทรัสตรายใหญของกองทรัสต CPNREIT โดย 
CPN เปนผูถือหุนรายใหญของผูจัดการกองทรัสต 

3.3 ลักษณะสวนไดเสียของบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผูจัดการ
กองทรัสต 

: หลังจากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT 
แลว CPN จะยังคงทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต 
CPNREIT สําหรับทรัพยสินสวนท่ีเปนศูนยการคาและอาคารสํานักงาน 

3.4 ลักษณะทั่วไปของรายการ : กองทรัสตจะมีการแตงต้ังผูบ ริหารอสังหาริมทรัพย  โดยจะชําระ
ค าธรรม เนียม ผู บ ริหารอ สังหา ริมท รัพย ให แก  CPN โดยอัตรา
คาธรรมเนียมจะเปนไปตามสัญญาปจจุบันของกองทุนรวม CPNRF 
ยกเวนคาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย จะปรับเปนอัตราไมเกิน
รอ ยละ  0.28 ต อป ขอ ง มู ลค าอ สั งห า ริมท รัพ ย เพื่ อ ก ารลงทุ น 
(Investment Properties) จากรายงาน มูลค าท รัพย สิน สุทธิ ของ
กองทรัสต CPNREIT ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT ใน
แตละเดือน ซึ่งคํานวณ  ณ  วันสุดทายของเดือน ทั้งนี้ ไมรวมมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับทรัพยสินประเภทโรงแรม 

3.5 ขนาดของรายการ : การแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยคิดเปนมูลคารายการไมเกิน 4,620
ลานบาท หรือไมเกินรอยละ 15.65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม CPNRF โดยคํานวณอางอิงจากขอมูลที่ใชจัดทําประมาณการงบ
กําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายไดสุทธิของการลงทุนตาม
สมมติฐาน สําหรับชวงเวลาประมาณการต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม CPNRF ตามงบการเงินฉบับสอบทาน ส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม CPNRF 
ดังกลาวมีมูลคาประมาณ  29,521 ลานบาท)จึงเขาขายเปนการทํา
ธุรกรรมระหวางกองทรัสตCPNREIT กับบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับ
ผูจัดการกองทรัสต 

3.6 เกณฑในการคํานวณมูลคาส่ิง
ตอบแทน 

: กําหนดใหสอดคลองกับหนาที่รับผิดชอบตามสัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยซึ่งหนาที่ดังกลาวไมขึ้นกับโครงสรางทางการเงินของ
กองทรัสต CPNREIT ที่แตกตางไปจากกองทุนรวม CPNRF รวมถึงการ
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แก ไข ดั งกล าวจะสอดคล อ ง กับป ระ เภทท รัพ ย สิ นที่ ผู บ ริห าร
อสังหาริมทรัพยมีหนาที่ รับผิดชอบโดยตรง โดยมีการแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมที่เดิมคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
โดยแกไขเปนคํานวณจากมูลคาอสังหาริมทรัพย เพื่ อการลงทุน 
(Investment Properties) ซึ่งไมรวมมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนสําหรับทรัพยสินประเภทโรงแรม  

3.7 ประโยชนที่ไดรับจากการทํา
รายการ 

: เพื่อใหคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยสอดคลองกับประเภท
ทรัพยสินที่บริหารโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

3.8 แหลงเงินทุนทีใ่ชในการเขาทาํ
รายการ 

: การเขาทํารายการนี้ไมจําเปนตองใชเงินทุน 

3.9 การขออนุมัติทาํรายการ 

 

: การเขาทํารายการดังกลาว เปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันของกองทรัสต 
CPNREIT ซึ่งตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม CPNRF ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหนวยที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทั้งนี้ ผูที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษจะไมมีสิทธิออกเสียง 

3.10 ความเห็นของคณะกรรมการ
ของผูจัดการกองทรัสตเกี่ยวกับ
การตกลงเขาทาํรายการ และ
เปรียบเทียบความสมเหตุสมผล
ระหวางการทํารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
บุคคลภายนอก 

 คณะกรรมการของผูจัดการกองทรัสตเห็นวาการแตงต้ัง CPN ใหทํา
หนาที่ ผูบ ริหารอสังหาริมทรัพยของกองทรัสต  CPNREIT สําหรับ
ทรัพย สินในสวนที่ เปนศูนยการคาและอาคารสํานักงานมีความ
สมเหตุสมผลและทําใหกองทรัสต CPNREIT ไดรับประโยชน เนื่องจาก 
CPN มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหาร
โครงการศูนยการคาและอาคารสํานักงาน มานานกวา 30 ป รวมถึง 
CPN เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของทรัพยสินที่จะโอนจากกองทุน
รวม CPNRF มายังกองทรัสต CPNREIT รวมถึงทรัพยสินในสวนที่เปน
โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล  พัทยา  บีช  ซึ่ง CPN ไดบ ริหารจัดการ
ทรัพยสินในสวนน้ีมาต้ังแตป 2552 ในดานคาธรรมเนียมของผูบริหาร
อ สั งห า ริม ท รัพ ย มี ค วาม สอดคล อ ง กั บ ห น าที่ ข อ ง ผู บ ริห า ร
อสังหาริมทรัพย ในการบริหารอสังหาริมทรัพยใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สามารถวัดผลไดจากมูลคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยท่ีไม
เก่ียวของกับโครงสรางเงินทุนของกองทรัสตที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ไมไดรับผิดชอบ 

ทั้งนี้ การแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะมีคุณสมบัติเปนไปตาม
เกณฑการคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามคูมือปฏิบัติงานของ
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ผูจัดการกองทรัสต ซึ่งปจจัยในเร่ืองของคาธรรมเนียมเปนหนึ่งในปจจัย
ที่ใชในการพิจารณาดวย โดยคาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะ
สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
นอกจากนี้ คณะกรรมการอิสระไดพิจารณาจากขอมูลที่ไดรับจากฝาย
จัดการของผูจัดการกองทรัสต และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แลวไมมี
ความเห็นที่ขัดแยงและเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาวสมเหตุสมผล 
และเปนประโยชนตอกองทรัสต เนื่องจาก CPN มีประสบการณและ
ความเช่ียวชาญในการบริหารทรัพย สินมาเปน เวลานานและมี
ความคุนเคยกับทรัพยสินที่กองทรัสตจะลงทุน การแกไขโครงสราง
คาตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีความสมเหตุสมผลและเปน
ธรรมตอทั้งกองทรัสตและผูบริหารอสังหาริมทรัพย เนื่องจากทําให
คาตอบแทนของผูบริหารอสังหาริมทรัพยสอดคลองตอหนาที่ความ
รับผิดชอบ ไมถูกกระทบโดยปจจัยที่นอกเหนือการควบคุมของผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย  และเปนไปในทางเดียวกับประโยชนของผู ถือ
หนวยทรัสต 

3.11 ความเห็นของกรรมการอิสระ 
และ/หรือ กรรมการของ
ผูจัดการกองทรัสตที่แตกตาง
จากความเห็นของ
คณะกรรมการของผูจัดการ
กองทรัสต 

 ไมมี 

3.12 รายการระหวางกันที่ผานมา  ไมมี 

3.13 รายชื่อผูบริหารของผูจัดการ
กองทรัสต 

 ผูบริหารของผูจัดการกองทรัสตประกอบดวย 

(1) น.ส. พิรินี พร้ิงศุลกะ 

(2) น.ส. เข็มพลอย ตนสกุลรุงเรือง 

(3) น.ส. ประไพรัตน ทีฆพุฒิ 

3.14 รายชื่อผูถือหนวย 10รายแรก
ของกองทุนรวม CPNRF ณ วัน
ปดสมุดทะเบียนลาสุด 
(17พฤษภาคม 2560) 

 ดูเอกสารแนบทาย 1 

3.15 ตารางสรุปขอมูลทางการเงิน  ดูเอกสารแนบทาย 2 
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ของกองทุนรวม CPNRF 

3.16 รายการประเมินสินทรัพยโดย
ยอ 

 ดูเอกสารแนบทาย 3 
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เอกสารแนบทาย1: รายชื่อผูถือหนวยของกองทุนรวม CPNRF 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียน 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

ลําดับ รายชื่อผูถือหนวย จํานวนหนวยทีถื่อ 
รอยละของ
จํานวนหนวย

ทั้งหมด 

1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 590,521,686 26.69

2. ธนาคาร ออมสิน 68,004,833 3.07

3. Mrs. Arunee Chan 54,195,800 2.45

4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 46,277,410 2.09

5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 37,367,952 1.69

6. GIC Private Limited 37,304,437 1.69

7. กองทุนเปดทหารไทย พรอพเพอรต้ี อินคัม พลัส 34,433,600 1.56

8. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 34,200,020 1.55

9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 33,491,100 1.51

10. 
HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS (IRE) 
LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST 
STATE ASIAN EQU 

33,261,756 1.50

11. ผูถือหนวยอื่นๆ 1,243,418,106 56.20

รวม 2,212,476,700 100.00 

 
รายชื่อผูถือหนวยของกองทุนรวม CPNRF 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด  

(7 สิงหาคม 2560) 

ลําดับ รายชื่อผูถือหนวย จํานวนหนวยทีถื่อ 
รอยละของ
จํานวนหนวย

ทั้งหมด 

1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 590,521,686 26.69

2 ธนาคาร ออมสิน 68,004,833 3.07

3 MRS. ARUNEE CHAN 55,645,800 2.52

4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 42,050,110 1.90

5 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 37,367,952 1.69

6 GIC PRIVATE LIMITED 37,304,437 1.69

7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 34,200,020 1.55

8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 33,491,100 1.51
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ลําดับ รายชื่อผูถือหนวย จํานวนหนวยทีถื่อ 
รอยละของ
จํานวนหนวย

ทั้งหมด 

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

10 กองทุนเปด ทหารไทย พร็อพเพอรต้ี อินคัม พลัส 28,818,100 1.30

11 ผูถือหนวยอื่น ๆ 1,251,810,906 56.58

รวม 2,212,476,700 100.00 
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เอกสารแนบทาย 2: ตารางสรุปขอมูลทางการเงินของกองทุนรวม CPNRF 

ขอมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทุนรวม CPNRF (กอนแปลงสภาพเปนกองทรัสต CPNREIT) ซึ่งผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญ รวมทั้งงบ
การเงินที่ผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และสําหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบดวยงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและขอมูลทางการเงินที่สําคัญซ่ึงมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1) ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม CPNRF 

งบดุล 
(หนวย: ลานบาท) 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2557 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2558 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2559 
(ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 
31 มี.ค. 2560 
(สอบทาน) 

สินทรัพย 
เงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตาม
มูลคายุติธรรม 

29,919.94 31,790.00 32,309.00 31,820.00

เงินลงทุนในหลักทรัพยตามมูลคายุติธรรม 527.75 385.54 662.90 796.79
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 303.55 431.15 464.64 339.68
ลูกหนี้คาเชาและบริการ 156.95 110.59 88.64 113.56
ดอกเบี้ยคางรับ 0.65 0.35 0.29 0.46
สินทรัพยอื่น 82.51 66.30 78.36 39.73
รวมสินทรัพย 30,991.34 32,783.93 33,603.83 33,110.22 
หนี้สิน  
เจาหนี้อื่น 26.78 23.52 7.07 14.06
เงินมัดจํารับลวงหนา 994.39 1,033.60 1,138.03 1,130.88
คาใชจายคางจาย 115.93 333.30 379.56 341.91
รายไดคาเชารับลวงหนา 63.16 53.53 48.34 80.90
เงินกูยืมระยะยาว 1,955.00 1,936.44 1,874.56 1,852.91
หนี้สินอื่น 145.88 161.33 163.66 168.27
รวมหนี้สิน 3,301.14 3,541.72 3,611.22 3,588.93 
สินทรัพยสุทธิ 27,690.20 29,242.21 29,992.61 29,521.29 
สินทรัพยสุทธิ:     

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 24,406.21 24,406.21 24,406.21 24,406.21

กําไรสะสม 3,283.99 4,836.00 5,586.40 5,115.08
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สินทรัพยสุทธิ 27,690.20 29,242.21 29,992.61 29,521.29 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย (บาท) 12.5154 13.2169 13.5561 13.3431

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วัน

ส้ินป/งวด(หนวย) 
2,212,476,700 2,212,476,700 2,212,476,700 2,212,476,700

 

2) ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CPNRF 

งบกําไรขาดทนุ 
(หนวย: ลานบาท) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 3 เดือน 
ส้ินสุด 31

มีนาคม 2559 
(สอบทาน) 

งวด 3 เดือน 
ส้ินสุด 31 

มีนาคม 2560 
(สอบทาน) 

รายไดจากการลงทุน      
รายไดคาเชาและคาบริการ 3,185.14 3,037.59 3,425.15 828.08 870.43
ดอกเบี้ยรับ 12.91 6.78 6.12 1.41 1.08
รายไดอื่น 111.36 91.25 99.45 25.50 30.76
รวมรายได 3,309.41 3,135.62 3,530.72 854.99 902.27 
คาใชจาย      
คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 371.78 425.12 399.37 94.47 104.52
คาธรรมเนียมการจัดการ 29.30 33.80 35.17 8.65 8.66
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 4.00 4.61 4.80 1.18 1.18
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2.66 3.07 3.20 0.79 0.79
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 0.65 0.59 0.62 0.15 0.17
ตนทุนเชาและบริการ 121.17 123.87 119.57 28.09 25.83
คาใชจายในการบริหาร 39.95 49.48 64.80 14.59 17.88
คาใชจายอื่น 0.08 0.04 0.04 0.02 0.02
ตนทุนทางการเงิน 56.26 73.25 72.36 18.17 17.45
รวมคาใชจาย 625.85 713.83 699.94 166.10 176.49 
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 2,683.56 2,421.79 2,830.78 688.89 725.78 
รายการกําไร (ขาดทุน)สุทธิจาก
เงินลงทุน 

 
    

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้น
จากเงินลงทุน 

2.48 (4.84) (3.71) (3.51) 0.09

รายการกําไร (ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม
เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

524.87 1,563.48 335.59 100.00 (548.95)
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งบกําไรขาดทนุ 
(หนวย: ลานบาท) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด 3 เดือน 
ส้ินสุด 31

มีนาคม 2559 
(สอบทาน) 

งวด 3 เดือน 
ส้ินสุด 31 

มีนาคม 2560 
(สอบทาน) 

รวมรายการกําไร (ขาดทุน)สุทธิ
จากเงินลงทนุ 

527.35 1,558.64 331.88 96.49 (548.86) 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจาก
การดําเนนิงาน 

3,210.91 3,980.43 3,162.66 785.38 176.92 

 

3) กระแสเงินสดของกองทุนรวม CPNRF 

งบกระแสเงินสด 
(หนวย: ลานบาท) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด3เดือน 
ส้ินสุด 31

มีนาคม 2559 
(สอบทาน) 

งวด 3 เดือน 
ส้ินสุด 31 

มีนาคม 2560 
(สอบทาน) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 

     

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการ
ดําเนินงาน 

3,210.91 3,980.43 3,162.66 785.38 176.93

ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นใน
สินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานให
เปนเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน: 

 

การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย (2,856.00) (1,725.00) (2,827.70) (471.40) (417.80)
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย 2,978.00 1,870.00 2,555.00 380.00 286.00
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

(10,867.77) (314.62) (191.88) (28.35) (62.00)

การจําหนายเงินลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย 

4.14 0.42 0.10 0.02 0.06

ลูกหนี้คาเชาและบริการลดลง(เพิ่มขึ้น) 18.43 46.36 21.95 (14.22) (24.92)
ดอกเบี้ยคางรับลดลง (เพิ่มขึ้น) (0.53) 0.29 0.07 (0.40) (0.17)
สินทรัพยอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) (8.35) 16.21 (12.06) 21.53 38.63
เจาหนี้อื่น  (ลดลง) เพิ่มขึ้น 14.90 (3.26) (16.45) (9.18) 6.99
เงินมัดจํารับลวงหนาเพิ่มขึ้น(ลดลง) 192.48 39.21 104.43 55.78 (7.15)
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง) 28.36 217.37 46.26 (32.66) (37.65)
รายไดคาเชารับลวงหนาเพิ่มขึ้น (21.14) (9.63) (5.19) 27.47 32.56
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งบกระแสเงินสด 
(หนวย: ลานบาท) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม

2557 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม

2558 
(ตรวจสอบ) 

ปส้ินสุด 
31 ธันวาคม 

2559 
(ตรวจสอบ) 

งวด3เดือน 
ส้ินสุด 31

มีนาคม 2559 
(สอบทาน) 

งวด 3 เดือน 
ส้ินสุด 31 

มีนาคม 2560 
(สอบทาน) 

(ลดลง) 
   หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 9.32 15.45 2.33 (2.82) 4.61
   รายการ (กําไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น  
จากเงินลงทุน 

(2.48) 4.84 3.71 3.51 (0.09)

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม
เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 

(524.87) (1,563.48) (335.59) (100.00) 548.95

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) 
กิจกรรมดําเนนิงาน 

(7,824.60) 2,574.58 2,507.63 614.68 544.95 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหา
เงิน 

 

เงินสดรับจากการกูยืม 1,650.00 - - - -
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (35.00) (18.56) (61.88) (9.28) (21.66)
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น 8,642.25 - - - -
การแบงปนสวนทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน 

(2,480.43) (2,428.41) (2,412.26) (509.98) (648.26)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) 
กิจกรรมจัดหาเงิน 

7,776.82 (2,446.97) (2,474.14) (519.26) (669.92) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น
(ลดลง) สุทธิ 

(47.78) 127.61 33.49 95.42 (124.97) 

เงินสดและเงินฝากธนาคารตนป 351.33 303.55 431.16 431.16 464.65
เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายป 303.55 431.16 464.65 526.58 339.68 
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เอกสารแนบทาย 3: รายการประเมินสินทรัพยโดยยอ 

ในการเขาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ผูจัดการกองทรัสตไดจัดใหมีบริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสินจํานวน 2 ราย คือ บริษัท ซิมส พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแทนท จํากัด และ บริษัท ควอลิต้ี แอพไพรซัล จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหทําการประเมินมูลคาทรัพยสินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 โดยรายละเอียดของการประเมินมูลคาทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 1 เปนไปตามที่ปรากฏในตาราง
ดังตอไปนี้  

บริษัทประเมิน 
มูลคาประเมินโดยวิธีรายได 

(Income Approach) 
วันที่ประเมิน 

บริษัท ซิมสพร็อพ
เพอรต้ีคอนซัลแทนท 

จํากัด 

7,137,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช) และ 
3,286,000,000 บาท (สําหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา) 

1 กรกฎาคม 
2560 

บริษัท ควอลิต้ี  
แอพไพรซัล จํากัด 

7,207,000,000 บาท (สําหรับโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช) และ 
3,403,000,000 บาท (สําหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา) 

1 กรกฎาคม 
2560 
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เอกสารแนบ 16 
ขอมูลของผูชําระบัญชี 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (“SCBAM”) ซึ่งจะทําหนาท่ีเปนผูชําระบัญชีของกองทุนรวม เปน
บริษัทจํากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 100,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีชําระไวหุนละ 5 บาท และมีบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ
ของ SCBAM เปนจํานวนรอยละ 99.99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด  
 
สรุปขอมูลสําคัญของ SCBAM มดีังตอไปน้ี 
ผูชําระบัญช ี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา ชั้น 7-8 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบยีนบริษัท 0105535048398 
โทรศัพท 02-949-1500 
โทรสาร 02-949-1501 
Website http://www.scbam.com/
Email oper_prop.scbam@scb.co.th 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท 
ทุนชําระแลว 100,000,000 บาท 
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชาํระแลว 20,000,000 หุน 
มูลคาท่ีชําระไว 5 บาท 
ผูถือหุนใหญ (สัดสวนการถือหุน) บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (รอยละ 99.99) 
รายชื่อกรรมการ  1. นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย 

2. นางอภิพันธ เจริญอนุสรณ 
3. นางสาวศรัณยา เวชากุล 
4. นายสมิทธ พนมยงค 
5 นายชลิตติ เน่ืองจํานงค 
6. นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน 
7.    นายอารักษ สุธีวงศ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม นายอนุชา เหลาขวัญสถิตย นายชลิตติ เน่ืองจํานงค นายสมิทธ พนมยงค 
สองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกัน 

รอบระยะเวลาบัญช ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  
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ผูถือหุนของ SCBAM  

รายชื่อ จํานวนหุนทีถ่อื (หุน) สัดสวน (รอยละ) 
บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 19,999,998 99.99999 
นางสาวชนกานต อนันตคุณากร 1 0.000005 

นางสาวอัจฉรา ศัสตรศาสตร 1 0.000005 
รวม 20,000,000 100.00 

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 
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เอกสารแนบ 17 

วิธีการลงทะเบียน การเขาประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท(CPNRF) 

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00) เปนตนไป 

ณ หองวิภาวดีบอลรูม เอบีซี ช้ันล็อบบ้ี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 

__________________________ 

 

1.  การลงทะเบียน 

ผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน (ตามขอ 2 หรือขอ 3) ใหแก
บริษัทจัดการเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอนเวลาไดต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวันที่ 28 สิงหาคม 2560 

 

2.  การเขาประชุมดวยตนเอง 

กรณีบุคคลธรรมดา 

- ใหมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูถือหนวยลงทุน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองแกเจาหนาที่เพื่อลงทะเบียนกอนเร่ิมประชุม 

กรณีนิติบุคคล 

- กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหมอบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้แกเจาหนาที่ เพื่อ
ลงทะเบียนกอนเร่ิมประชุม 

ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกโดยหนวยงานราชการ (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออก
หนังสือ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหมอบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

ก)  สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหนวยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นต้ังอยู (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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- สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทํา
คําแปลเปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามรับรอง
ความถูกตองของคําแปล พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

3.  การมอบฉนัทะ 

- ผูถือหนวยลงทุนรายใดท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนของตนเพื่อเขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ตองเปนการมอบฉันทะใหกับบุคคลธรรมดารายใดรายหน่ึงตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ี
แนบมาพรอมนี้เทานั้น และบริษัทจัดการจะถือวาการใชสิทธิออกเสียงของตัวแทนผูถือหนวยลงทุนในคร้ัง
นี้ เปนการใชสิทธิออกเสียงตามจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่มอบฉันทะ หรือเปนการ
ใชสิทธิออกเสียงตามจํานวนสิทธิทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่มอบฉันทะ แลวแตกรณี  

- เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมอบอํานาจใหแกผูจัดการกองทุนรวม ผูถือหนวยลงทุนอาจสง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารท่ีตองใชประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองจัดสงใหถึง
บริษัทจัดการกอนวันประชุมลวงหนาไมนอยกวา 2 วัน โดยกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือใหครบถวน  

- หากมีการแกไข หรือขีดลบขอความที่สําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง  

 

เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผูถือหนวยลงทุน (ผูมอบฉันทะ) เปนบุคคลธรรมดา ผูรับมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ 

-  หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูถือหนวยลงทุนและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 
บาท 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
ของผูรับมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

(2) กรณีผูถือหนวยลงทุน (ผูมอบฉันทะ) เปนนิติบุคคล ผูรับมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ 

-  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เปนผูถือหนวยลงทุนตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับลาสุดที่ออกโดยหนวยงานราชการ (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่
ออกหนังสือ) พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 

-  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหมอบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

ก)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงออกโดยหนวยงานราชการ (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจาก
วันที่ออกหนังสือ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
นั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
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ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 

-  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหมอบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

ก)  สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหนวยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ี
นิติบุคคลนั้นต้ังอยู (อายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน พรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) 

ข)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุของผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

-  สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปล
เปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรอง
ความถูกตองของคําแปล พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบ
ฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

ทั้งนี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษัท และ/หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

 

  ผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับมอบฉันทะ กรุณานําแบบการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียนสําหรับ
เขาประชุมผูถือหนวยลงทุน หรือนํามาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะดวย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษัท และ/หรือ
กฎหมายที่เก่ียวของ 
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������������� ��� ก 
PROXY FORM A 

 
�8")�!"#                                            
Written at 

;��!"# ����� @.B.  
Date Month Year 

 

(1) 87�@�:7�                                ��H'� �   
        I/We                                           Nationality   

�)L%	7����8!"#           M��                     ��	�/�8;9  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

����S�/�8            :�9�;��                        ����$T�UV")W                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

 

(2) �TZ�[L7M����%;)�9!��8�9ก�9!���;���!��ก���'%����9�����!��@)W CPN �"�!� (ก�! (CPNRF) (�)M����%;)�9!��:���;�!�\9��\��;�         ��%;)                                           
       being a unitholder of CPN Retail Growth Leasehold Property Fund (CPNRF) holding the total number of   units,                                         

��`��ก��")9�9�`���$�7�!%�ก�	                                                 ��")9  
and having the right to vote equal to                                                          votes.  

  
(3) 8���	c��!`&�7   ��)�  Td �)L%	7����8!"#     

   Hereby appoint      age   years, reside at  

M��    ��	�/�8;9  ����S�/�8    

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

:�9�;��   ����$T�UV")W                                      
Province         Postal Code                   

 
����[L7:��ก��ก�9!���;�  
or the Fund Manager, namely 

(3.1) ��)���!�W @��)9�W  ��)�  44  Td �)L%	7����8!"#              39 h�)��8��;�! 39 (@�7��@9UW)   
       Mr. Smith Banomyong                                      age                         44                                years, reside at                         39 Soi Sukhumvit 39 (Prompong) 

M��            -   ��	�/�8;9 ���9 �������      ����S�/�8  ;�m��  
Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Klongton Nua   Amphur/Khet             Wattana 

:�9�;�� ก��9�!@������  ����$T�UV")W            10110                          
Province                Bangkok     Postal Code                         10110 

 
���� 
or 

 
��9!�@�@��V S�!�;�ก��     ��)�  41  Td �)L%	7����8!"#              55/25  h�)���@�7�; 29   
 Mrs. Tipaphan Puttarawigorm  age                         41 years, reside at                         55/25 Soi Ladprao 29 

M��           -   ��	�/�8;9 :��!��กU� ����S�/�8  : �:�ก�  
Road                                     -  Tambol/Khwaeng                    Chandrakasem   Amphur/Khet             Chatuchak 

:�9�;�� ก��9�!@������  ����$T�UV")W            10900                          
Province                Bangkok     Postal Code                     10900 

 
����o#9��&��@")9����");�TZ�[L7�!�8�987�@�:7��@�#��87�T�`'����`��ก��")9�9�`����!�87�@�:7�&�ก��T�`'��[L7M����%;)�9!�� ���\9!"# 1/2560 &�;��!"#  
28 ��9���� 2560  �\9� %�;�� 14.00 �. (���#��9!`�	")��;�� 13.00 �.) �TZ� 7�$T V �7�9;�S�;�"	���L� (��	"h") '�\��q�		"\ (�9����hq�!����ก���W �hq�!���@��h� 
���@�7�; ก��9�!@r ��8!"# 1695 M��@��()��� �8 : �:�ก� ก��9�!@������ ����!"#:`@o9���#��$T&�;�� �;�� ��`�M��!"#��#��7;) 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Unitholdersu Meeting No. 1/2017 on 28 August 2017 from 14.00 hrs. onwards (registration starts at 13.00 hrs.) at Vibhavadee 
Ballroom ABC, Lobby Floor, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.  
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(4) 87�@�:7�8���	c��!`&�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`����!�87�@�:7�&�ก��T�`'�����\9�"\ ��9�"\ 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
1) "#$��%& 1 '()#$*#�+��,(ก#$�-.��/#'ก���+$"� CPNRF 2-3ก���$��,4 CPNREIT �8ก#$�-.��/#' ก#$9��$�':4�(

�.�/#$�;��ก���+$"� CPNRF <�=�ก>ก���$��,4 CPNREIT �.�ก#$$��?>#,����2-3�>":�$��,4;��ก���$��,4 CPNREIT 
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the conversion of CPNRF into CPNREIT, the conversion plan, the transfer of assets and liabilities of CPNRF to CPNREIT, and 
the receipt of compensation in the form of trust units of CPNREIT 

  

   �      (ก)   &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (8)   &�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`��� ���;��T�`�9�W8�987�@�:7� ��9�"\ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    ��q��7;) �    $�%��q��7;) �    9���ก��")9 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
2) "#$��%& 2 2$�&�� '()#$*#�+��,(ก#$�,>�,�P�<�=�+??.��&�%&�(<Q>�$(R��)�Sก#$2;=#2-38T=)�Sก#$ก���$��,4  

Agenda No. 2 Re: To consider and approve the appointment of a third party which is not the Management Company to act as the REIT Manager of CPNREIT 
 

�      (ก)     &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

      (8)   &�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`��� ���;��T�`�9�W8�987�@�:7� ��9�"\ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��q��7;) �    $�%��q��7;)  �    9���ก��")9 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
3) "#$��%& 3 2$�&�� '()#$*#�+��,(ก#$�,>�,�P�<�=�+??.��&�%&�(<Q>8T=ST�.8.-$�9:Q42;=#2-3�$��,%;��ก���$��,4 CPNREIT 
 Agenda No. 3 Re: To consider and approve the appointment of a third party which is not the trustee of CPNRF to act as the trustee of CPNREIT 

 

 �      (ก)     &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

       (8)   &�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`��� ���;��T�`�9�W8�987�@�:7� ��9�"\ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��q��7;) �    $�%��q��7;)  �    9���ก��")9 
     Approve                Disapprove   Abstain 

   

4) "#$��%& 4 2$�&�� '()#$*#�+��,(ก#$.��+;��ก���$��,4 CPNREIT <�$�':4�(�%&)�.��+2'(&�2,(�?$�P��%& 1 9S:ก#$กT=:��2�( 
 Agenda No. 4 Re: To consider and approve the investment in the Additional Assets No. 1 by CPNREIT by means of obtaining loans 

 
 �      (ก)     &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 
       (8)   &�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`��� ���;��T�`�9�W8�987�@�:7� ��9�"\ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��q��7;) �    $�%��q��7;)   �    9���ก��")9 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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5) "#$��%& 5 2$�&�� '()#$*#�+��,(ก#$กT=:��2�(�.�ก#$2;=#�Z#[+$ก$$��%&2-3ก#$;�S�:=�ก��-$�9:Q4;��ก���$��,4 CPNREIT 
 Agenda No. 5 Re: To consider and approve the loan transaction and the entering into conflict of interest with CPNREIT 

 

 �      (ก)     &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

       (8)   &�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`��� ���;��T�`�9�W8�987�@�:7� ��9�"\ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��q��7;) �    $�%��q��7;) (����7��) �    9���ก��")9 
     Approve                Disapprove (Object)   Abstain 
 

6) "#$��%& 6 2$�&�� '()#$*#�+��,(ก#$�,>�,�P�8T=�$(�#$�����#$(��$�':4�.�ก#$2;=#�Z#[+$ก$$�$��">#�ก���$��,4 CPNREIT ก��
�+??.�%&2ก%&:"9:�ก�ก��8T=)�Sก#$ก���$��,4 

 Agenda No. 6 Re: To consider and approve the appointment of the property manager and the entering into a connected transaction between CPNREIT and a connected 
person of the REIT Manager 

 

�      (ก)     &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

       (8)   &�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`��� ���;��T�`�9�W8�987�@�:7� ��9�"\ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��q��7;) �    $�%��q��7;)  �    9���ก��")9 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
7) "#$��%& 7 2$�&�� '()#$*#�+��,(ก#$�ก=^;2'(&�2,(�9?$�ก#$)�Sก#$ก���+$"� 
 Agenda No. 7 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme 
 

 �      (ก)     &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

       (8)   &�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`��� ���;��T�`�9�W8�987�@�:7� ��9�"\ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��q��7;) �    $�%��q��7;)  �    9���ก��")9 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
 

8) "#$��%& 8 2$�&�� '()#$*#�+��,(ก#$2.(กก���+$"� ก#$QZ#$���_Q% �.�ก#$�,>�,�P�8T=QZ#$���_Q% 
 Agenda No. 8 Re: To consider and approve the dissolution, liquidation, and appointment of the liquidator of CPNRF 

 

 �      (ก)     &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

       (8)   &�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`��� ���;��T�`�9�W8�987�@�:7� ��9�"\ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��q��7;) �    $�%��q��7;)  �    9���ก��")9 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
9) "#$��%& 9 2$�&�� '()#$*#2$�&����& b (d=#�%)  

Agenda No. 9 Re: To consider other matters (if any) 
     

�      (ก)   &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

      (8)   &�7[L7��	��	c��!`��ก��")9�9�`��� ���;��T�`�9�W8�987�@�:7� ��9�"\ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    ��q��7;) �    $�%��q��7;)  �    9���ก��")9 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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(5) ก���9�`�����")98�9[L7��	��	c��!`&�;��`&�!"#$�%�TZ�$T ��!"#�`	�$;7&����9�����	c��!`�"\&�7M��;%�ก���9�`�����")9��\�$�%MLก 7�9��`
$�%&'%�TZ�ก���9�`�����")98�987�@�:7�&�|��`[L7M����%;)�9!�� 

    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 

 
(6) &�ก�V"!"#87�@�:7�� %9 �\9&�7	������#�ho#9��&'%[L7:��ก��ก�9!���;�&�7�TZ�[L7��	��	c��!`8�987�@�:7�� %$�%$�7�`	��;��T�`�9�W&�ก����ก��")9

�9�`���&�;��`&�$;7�����`	�$;7$�%'���:� ����&�ก�V"!"#!"#T�`'���"ก��@�:��V������9� �&����#�9&���ก�����:�ก���#�9!"#�`	�$;787�9 7� �;�Mo9ก�V"!"#�"ก���ก7$8
�T�"#)��T�9�����@�#�� ��87��!q::��9T�`ก��&� &�7[L7��	��	c��!`�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#��q����;� 

 In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
(7) &�ก�V"!"#87�@�:7�� %9 �\9&�7[L7:��ก��ก�9!���;��TZ�[L7��	��	c��!`8�987�@�:7� (�)&�7�"��!��@�:��V���`�9� ��!�87�@�:7�$�7!�กT�`ก�� ��!"#

��q����;� ����ก�V"!"#87�@�:7�� %9 �\9&�7[L7:��ก��ก�9!���;�&�7�TZ�[L7��	��	c��!`� %��$�7�`	��;��T�`�9�W&�ก����ก��")9�9�`���&�;��`&�$;7�����`	�$;7$�%
'���:���\� &�7M��;%�87�@�:7�ก�����&�7[L7:��ก��ก�9!���;�&�|��`[L7��	��	c��!`8�987�@�:7� &'7��!����ก��")9��q��7;)&�� ���9ก�%�;&�!�ก;��`8�9ก��T�`'��
��9ก�%�;87�9 7�  

 In case that I/we appoint the Fund Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the Fund Manager 
as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Fund Manager to vote }Approve~ in all 
agendas of the meeting. 

 
ก�:ก��&�!"#[L7��	��	c��!`$�7ก�`!��$T&�ก��T�`'�� �;7�� %ก�V"!"#[L7��	��	c��!`$�%��ก��")9 ��!"#87�@�:7��`	�&����9�����	c��!` &�7M��������;%�

87�@�:7�$�7ก�`!����9!�กT�`ก�� 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as 

having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

 
�9'�#�/Signed [L7��	c��!`/Grantor 

 ( ) 
 
 
 

�9'�#�/Signed [L7��	��	c��!`/Proxy 
 ( ) 

 
 

���)�� � 
1. ���ก|��!"# 7�9��	@�7��ก�	���9�����	c��!` �		 ก ��� 
     Evidence to be attached with this Proxy Form A are: 

(1) ��ก���8�9[L7M����%;)�9!�� ([L7��	c��!`) 
 -  	����������: ������	� �T�`:�� �;T�`'�'� ����	� �T�`:�� �;87���'ก�� �������9�������!�9!"#)�9$�%�����)� @�7���9�����	��9������MLก 7�9 

 Natural Person: Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the unitholder 

- �� �	����: ���������9�����	��9�� �	����ho#9��ก(�)��%;)9����'ก�� (��)�$�%�ก�� 6 �������	:�ก;��!"#��ก���9���) @�7���9�����	��9������MLก 7�9(�)[L7
�"�����:�9���[Lก@���� �	������\� @�7��T�`!�	 �������H8�9�� �	���� (M7��") ��`������	� �T�`:�� �;T�`'�'� ����	� �T�`:�� �;87���'ก�� ����
���9�������!�9!"#)�9$�%�����)�8�9[L7�"�����:�9���[Lก@���� �	������\� @�7���9�����	��9������MLก 7�9 
Juristic Person: Copy of the Certification of the juristic person issued by governmental authority (issued no more than 6 months), certified by the authorized persons of the juristic persons with the 
seal affixed (if any) and certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the authorized person of such juristic person 

- ������	�� �	���� %�9T�`�!B ��ก���&�!"#��$�7�" 7�c	�	�TZ�S�U���9ก�U :` 7�9:��!������T��TZ�S�U���9ก�U��	��@�7��ก���7;) ��`&�7[L7�"�����:�9
���[Lก@���� �	������\��9�����	��9�;��MLก 7�98�9����T� @�7��T�`!�	 �������H8�9�� �	���� (M7��") 
For foreign juristic person, in case that the original documents are not in English, English translation certified by the authorized persons of such juristic person with the seal affixed (if any) shall be 
provided together with this Proxy Form. 

(2) ������	� �T�`:�� �;T�`'�'� ����	� �T�`:�� �;87���'ก�� �������9�������!�98�9[L7��	��	c��!` @�7���9�����	��9������MLก 7�9 
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  Certified copy of Identification Card, Governmental Official Identification Card or passport of the proxy. 
2.  [L7M����%;)�9!��!"#��	c��!`:` 7�9��	c��!`&�7[L7��	��	c��!`�@")9��)��");�TZ�[L7�87�T�`'����`��ก��")9�9�`��� $�%�����M�	%9�)ก:���;���%;)�9!�� 

&�7[L7��	��	c��!`���)���@�#��)กก���9�`�����")9$�7 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes. 

3.  ก��V� ����ก��� �T� 20 	�! 
 Please affix duty stamp of Baht 20. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
PROXY FORM B 

 
เขียนท่ี                           
Written at 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1) ขาพเจา                                สัญชาติ   
        I/We                                           Nationality   

อยูบานเลขท่ี           ถนน                    ตําบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                    Tambol/Khwaeng  

อําเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณีย                               
Amphur/Khet                                                       Province                                                               Postal Code 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ      
as a Custodian for  

ซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNRF) โดยถือหนวยลงทุนจํานวนท้ังส้ินรวม   หนวย                             
being a unitholder of CPN Retail Growth Leasehold Property Fund (CPNRF) holding the total number of                                                                units,                                           

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                           เสียง                                                           
and having the right to vote equal to                                                         votes.  

 

(2) ขอมอบฉันทะให   อายุ  ป อยูบานเลขท่ี    
   Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จังหวัด   รหัสไปรษณีย                                      
Province         Postal Code                   

 

หรือผูจัดการกองทุนรวม  
or the Fund Manager, namely 

(2.1)  นายสมิทธ พนมยงค  อายุ  44  ป อยูบานเลขท่ี              39 ซอยสุขุมวิท 39 (พรอมพงษ)   
       Mr. Smith Banomyong                                      age                         44                                years, reside at                         39 Soi Sukhumvit 39 (Prompong) 

ถนน            -  ตําบล/แขวง คลองตันเหนือ      อําเภอ/เขต วัฒนา  
Road                                      -  Tambol/Khwaeng                    Klongton Nua   Amphur/Khet             Wattana 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย            10110                          
Province                Bangkok     Postal Code                         10110 
 

หรือ 

or 
 

         นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม     อายุ  41  ป อยูบานเลขท่ี              55/25 ซอยลาดพราว 29   
 Mrs. Tipaphan Puttarawigorm  age                         41 years, reside at                         55/25 Soi Ladprao 29 

ถนน           -  ตําบล/แขวง จันทรเกษม อําเภอ/เขต จตุจักร  
Road                                     -  Tambol/Khwaeng                    Chandrakasem   Amphur/Khet             Chatuchak 

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย            10900                          
Province                Bangkok     Postal Code                     10900 
   

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหนวยลงทุน คร้ังท่ี 1/2560 ในวันท่ี  
28 สิงหาคม 2560 ต้ังแตเวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) เปนตนไป ณ หองวิภาวดีบอลรูม (เอบีซี) ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Unitholders’ Meeting No. 1/2017 on 28 August 2017 from 14.00 hrs. onwards (registration starts at 13.00 hrs.) at Vibhavadee 
Ballroom ABC, Lobby Floor, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.  
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(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
        I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉันทะตามจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 To grant the total amount of units holding and having the right to vote 

  มอบฉันทะบางสวน คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หนวยลงทุน            หนวย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                                       เสียง                                   

                                                 Number of                                                    investment unit and having the right to vote                       votes 

 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
        I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
1) วาระท่ี 1 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT แผนการแปลงสภาพ การโอน

ทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม CPNRF ใหแกกองทรัสต CPNREIT และการรับคาตอบแทนเปนหนวยทรัสตของกองทรัสต 
CPNREIT 
Agenda No. 1 Re: To consider and approve the conversion of CPNRF into CPNREIT, the conversion plan, the transfer of assets and liabilities of CPNRF to CPNREIT, and 
the receipt of compensation in the form of trust units of CPNREIT 

  

         (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
       Approve         votes                   Disapprove                                               votes  Abstain                                                     votes 

 

2) วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหบุคคลอื่นท่ีมิใชบริษัทจัดการเขาเปนผูจัดการกองทรัสต  
Agenda No. 2 Re: To consider and approve the appointment of a third party which is not the Management Company to act as the REIT Manager of CPNREIT 
 

      (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
       Approve         votes                   Disapprove                                               votes  Abstain                                                     votes 

 
3) วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งใหบุคคลอื่นท่ีมิใชผูดูแลผลประโยชนเขาเปนทรัสตีของกองทรัสต CPNREIT 
 Agenda No. 3 Re: To consider and approve the appointment of a third party which is not the trustee of CPNRF to act as the trustee of CPNREIT 

 

       (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
       Approve         votes                   Disapprove                                               votes  Abstain                                                     votes 
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4) วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลงทุนของกองทรัสต CPNREIT ในทรัพยสินท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 โดยการกูยืมเงิน 
 Agenda No. 4 Re: To consider and approve the investment in the Additional Assets No. 1 by CPNREIT by means of obtaining loans 

 
       (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 
 �     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
       Approve         votes                   Disapprove                                               votes  Abstain                                                     votes 
 

5) วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินและการเขาทําธุรกรรมท่ีเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทรัสต CPNREIT 
 Agenda No. 5 Re: To consider and approve the loan transaction and the entering into conflict of interest with CPNREIT 

 

       (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
       Approve         votes                   Disapprove                                               votes  Abstain                                                     votes 
 

6) วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยและการเขาทําธุรกรรมระหวางกองทรัสต CPNREIT กับ
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับผูจัดการกองทรัสต 

 Agenda No. 6 Re: To consider and approve the appointment of the property manager and the entering into a connected transaction between CPNREIT and a connected 
person of the REIT Manager 

 

      (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
       Approve         votes                   Disapprove                                               votes  Abstain                                                     votes 

 
7) วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 
 Agenda No. 7 Re: To consider and approve the amendments to the fund scheme 

 

       (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
       Approve         votes                   Disapprove                                               votes  Abstain                                                     votes 

 
8) วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทุนรวม การชําระบัญชี และการแตงตั้งผูชําระบัญชี 
 Agenda No. 8 Re: To consider and approve the dissolution, liquidation, and appointment of the liquidator of CPNRF 

 

       (ก)     ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

 �     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
       Approve         votes                   Disapprove                                               votes  Abstain                                                     votes 

 
 



 เอกสารแนบ 18 
  Attachment 18 

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY 

เอกสารแนบ 18 หนา 4 ของจํานวน 5 หนา 
Attachment 18 Page 4 out of 5 pages 

 

 
9) วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี)  

Agenda No. 9 Re: To consider other matters (if any) 
     

      (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 

�     (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดวย เสียง     ไมเห็นดวย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
       Approve         votes                   Disapprove                                               votes  Abstain                                                     votes 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ

ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหนวยลงทุน 
    Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a unitholder. 

 
(6) ในกรณีท่ีขาพเจาแตงต้ังใหบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชผูจัดการกองทุนรวมใหเปนผูรับมอบฉันทะของขาพเจาแตไมไดระบุความประสงคในการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have appointed a person, who is not the Fund Manager, as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly 
specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
(7) ในกรณีท่ีขาพเจาแตงต้ังใหผูจัดการกองทุนรวมเปนผูรับมอบฉันทะของขาพเจา โดยใหมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ี

เห็นสมควร หรือกรณีท่ีขาพเจาแตงต้ังใหผูจัดการกองทุนรวมใหเปนผูรับมอบฉันทะแตมิไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไม
ชัดเจนน้ัน ใหถือวาขาพเจากําหนดใหผูจัดการกองทุนรวมในฐานะผูรับมอบฉันทะของขาพเจา ใชสิทธิออกเสียงเห็นดวยในมติดังกลาวในทุกวาระของการประชุม
ดังกลาวขางตน  

 In case that I/we appoint the Fund Manager as my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate or in case that I/we appoint the Fund Manager 
as my/our proxy but I/we do not specify my/our voting instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified, it shall be deem that I/we instruct the Fund Manager to vote “Approve” in all 
agendas of the meeting. 

 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา

ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having 

been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผูมอบฉันทะ/Grantor 
 ( ) 

 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมายเหตุ 
1.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข น้ี ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหนวยลงทุนใหเทาน้ัน 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use this Proxy Form B. 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form B are: 



 เอกสารแนบ 18 
  Attachment 18 

FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY 

เอกสารแนบ 18 หนา 5 ของจํานวน 5 หนา 
Attachment 18 Page 5 out of 5 pages 

 

      (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหนวยลงทุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถือหนวยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหนวยลงทุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes. 

4.  กรุณาติดอากรแสตมป 20 บาท 
      Please affix duty stamp of Baht 20. 
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เอกสารแนบ 19 

เอกสารแนบ 19 หนา 1 

เอกสารแนบ 19 
แผนที่สถานทีป่ระชุม 

ณ หองวิภาวดีบอลรูม เอบีซี ช้ันล็อบบี ้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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