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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ประจาํปี 2561 
ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 

 ประชมุเมื	อวนัที	 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั %น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที	 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 

เริ�มการประชุม 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และแนะนําคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น 
รีท แมเนจเมนท์ จํากดั (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื	อการลงทนุในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต์ CPNREIT”) ทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT และผู้สอบบญัชีที	เข้า
ร่วมประชมุในครั %งนี % ดงันี % 

 

กรรมการบริษัทที�เข้าร่วมประชุม 

1) นายชาล ีมาดาน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2) นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ 

 

ทรัสตีของกองทรัสต์ CPNREIT ที�เข้าร่วมประชุม 

1) นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม ตวัแทนจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 

ผู้บริหารของบริษัทที�เข้าร่วมประชุม 

1) นางสาวพิรินี พริ %งศลุกะ ประธานเจ้าหน้าที	บริหาร และผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

ผู้สอบบัญชทีี�เข้าร่วมประชุม  

1) นางสาวบงกช อํ	าเสงี	ยม  ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์  ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

3) นางสาวนิตยา งามประเสริฐสขุ  ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

 

 พร้อมกนันี % เพื	อให้การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที	ดี ผู้ดําเนินการ
ประชุมจึงขอเรียนเชิญ คณุนิธิศกัดิM กฤตติกากลุ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นพยานในการประชมุ
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และตรวจสอบการนบัคะแนน และคณุอคัรชยั กิจรักษ์กุล ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ร่วมเป็นอาสาสมคัรในการ
เป็นพยานในการนบัคะแนนเสยีงร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชี 

 ทั %งนี % ในวนันี %มีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที	มาร่วมประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะทั %งหมด 634 ราย ถือหน่วยทรัสต์
รวม 1,227,234,847 หนว่ย คิดเป็นประมาณร้อยละ 55.47 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ที	จําหนา่ยได้แล้วทั %งหมดของกองทรัสต์ 
CPNREIT คือ 2,212,476,700 หน่วย ซึ	งครบเป็นองค์ประชุมตามที	กําหนดไว้ในสญัญาก่อตั %งทรัสต์ นายชาลี มาดาน 
ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าที	ประธานในที	ประชุม (“ประธานฯ”) จึงได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ประจําปี 2561 

 ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชุมชี %แจงขั %นตอนการประชมุ
และกระบวนการนบัคะแนนเสยีง ดงันี % 

• ในการนบัคะแนนเสยีง ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทกุรายมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหนว่ยที	มีอยู ่โดย 1 หนว่ย มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 1 เสยีง 

• ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถลงคะแนนเสียงทั %งหมดที	มีอยู่เพื	อออกความเห็นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ	งเท่านั %น เว้นแตผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์ที	เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั %งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์เท่านั %น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้โดยรวมคะแนนเสียง
ทั %งหมดแล้วต้องไมเ่กินจํานวนสทิธิออกเสยีงที	มีอยู ่

ทั %งนี % หากผู้ รับมอบฉนัทะที	เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจํานวนคะแนนเสียงที	มีจะถือว่าสว่นที	ขาด
เป็นการงดออกเสยีง 

• เพื	อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนที	ระบคุวามเห็น ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ดงันั %น หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดที	 เห็นด้วย ไม่ต้องสง่บตัรลงคะแนน เนื	องจากระบบจะนบัคะแนน
เสยีงเห็นด้วยไว้แล้ว 

• ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที	มอบฉนัทะโดยระบคุวามเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั %งแต่ขั %นตอนการลงทะเบียน 
ระบบจะนบัคะแนนเสยีงตามที	ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มอบฉนัทะมาทกุประการ 

• ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ	งลงทะเบียนแล้วแตย่งัไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนนและไมส่ามารถอยูร่่วม
ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะใช้สิทธิโดยการสง่บตัรลงคะแนนที	ออกเสยีง
ลงคะแนนลว่งหน้าวาระที	เหลอือยูท่ั %งหมดแก่เจ้าหน้าที	 เพื	อบนัทกึคะแนนเสยีงแตล่ะวาระการประชมุ 

ทั %งนี % ในกรณีที	ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะมิได้คืนบตัรลงคะแนนที	ระบคุวามเห็น ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที	ก่อนที	ประธานฯ จะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีง เห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั %น ๆ 
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• กรณีที	ถือเป็นบตัรเสีย ได้แก่ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ	งประเภทความเห็น ยกเว้นการลงคะแนน
ของผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที	แต่งตั %งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ที	
สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้ การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลง
นามกํากบั การขีดฆา่บตัรทั %งบตัร และบตัรลงคะแนนที	ชํารุดอยูใ่นสภาพที	ไมส่ามารถอา่นผลได้ 

• ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที	ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยัต่อที	ประชุมขอให้ยกมือขึ %น เมื	อ 
ประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื	อ-นามสกลุ เพื	อประโยชน์ในการบนัทกึรายงานการประชมุ 

• ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั ขอให้เสนอเนื %อหาอย่างกระชบัและตรงประเด็นกบั
วาระการประชุม เพื	อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั %งนี % หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะแสดงความเห็น
หรือคําถามเรื	องอื	น ขอให้เสนอในวาระสดุท้าย 

ไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์คดัค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั %นตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนที	ระบุ
ข้างต้น จึงถือวา่ที	ประชมุเห็นด้วยกบัขั %นตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

 

วาระที� 1 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานตั 8งแต่วันที� 29 พฤศจิกายน 2560 (วันจัดตั 8งกองทรัสต์) ถงึวันที� 
31 ธันวาคม 2560 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุพิรินี พริ %งศลุกะ ประธานเจ้าหน้าที	บริหาร นําเสนอรายละเอียดของวาระนี %ต่อ
ที	ประชมุ 

 คณุพิรินี กลา่วสรุปข้อมลูผลการดําเนินงานตั %งแตว่นัที	 29 พฤศจิกายน 2560 (วนัจดัตั %งกองทรัสต์) ถึงวนัที	 
31 ธนัวาคม 2560 ตอ่ที	ประชมุ โดยสรุปดงันี % 

 กองทรัสต์ CPNREIT ได้ดําเนินการแปลงสภาพจากกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โก
รท (“กองทุนรวม CPNRF”) ในปี 2560 และภายหลงัการแปลงสภาพ กองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทนุในทรัพย์สนิใหม ่คือ 
โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินทั %งจํานวน 
การลงทนุเพิ	มเติมในทรัพย์สินใหม่โดยการกู้ยืมเงินนี %สง่ผลให้โครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ CPNREIT มีประสิทธิภาพ
ยิ	งขึ %น เนื	องจากเงินกู้มีต้นทนุทางการเงินที	ตํ	ากว่า ทั %งนี % ภาพรวมอตัราหนี %สินที	มีภาระดอกเบี %ยต่อทรัพย์สินรวม ณ สิ %นปี 
2560 อยู่ที	ประมาณร้อยละ 30.7 ซึ	งยังอยู่ในเกณฑ์ที	สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด 

 ในสว่นของภาพรวมการลงทนุของกองทรัสต์ CPNREIT นั %น ในปัจจุบนักองทรัสต์ CPNREIT มีศนูย์การค้า
ภายในการบริหารงานทั %งหมด 5 ศนูย์ ประกอบด้วย โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โครงการศนูย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต และโครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช อาคารสาํนกังาน 1 แหง่ คือ ปิ	 นเกล้าทาวเวอร์ A และ ทาว
เวอร์ B และโรงแรมฮิลตนั พทัยา โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี % 
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• ศนูย์การค้า และอาคารสาํนกังาน 

ทรัพย์สินที�ลงทุน พื 8นที�ให้เช่า (ตร.ม.) อัตราการเช่าโดยประมาณ 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  82,746 94% 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 36,285 78% 

เซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า 27,611 99% 

ปิ	 นเกล้า ทาวเวอร์ A&B 34,031 85% 

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 37,490 93% 

เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 29,404 98% 

• โรงแรมฮิลตนั พทัยา 

  กองทรัสต์ CPNREIT ได้ให้เช่าช่วงโรงแรมฮิลตนั พทัยา แก่บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จํากดั ซึ	งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2560 มีอตัราการเช่าอยูที่	ประมาณร้อยละ 93 ซึ	ง
ผู้ เช่าช่วงสามารถจ่ายคา่เช่าคงที	ได้ตามที	กําหนดไว้ในสญัญาและจ่ายคา่เช่าผนัแปรในเพดานสงูสดุที	กําหนดไว้ โดยทางผู้
เช่าช่วงได้มีการปรับปรุงทรัพย์สินโดยการเพิ	มจํานวนห้องพกัจากเดิม 302 ห้อง ในเวลาที	มีการจดัทําประมาณการก่อนที	
กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุน เป็น 303 ห้อง ส่งผลให้โรงแรมมีห้องพกัที	สามารถหารายได้เพิ	มมากขึ %น ทําให้ความ
เสี	ยงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จากการที	ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สนิหลกัไมส่ามารถจ่ายคา่เช่าได้ตามสญัญาลดลง 

• ความคืบหน้าการปรับปรุงศนูย์การค้า 

  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ได้เริ	มปรับปรุงในเดือน มิถุนายน 2560 มีเงินลงทุนทั %งสิ %น
ประมาณ 675 ล้านบาท โดย ณ เดือน ธันวาคม 2560 ได้ปรับปรุงในเฟสแรกแล้วเสร็จ โดยในเฟสที	 2 จะแล้วเสร็จในไตร
มาส 1 ของปี 2561 โดยได้ดําเนินการปรับปรุงพื %นที	สว่นกลาง การตกแตง่ให้ดทูนัสมยั สวยงาม ออกแบบด้านนอกอาคาร 
(façade) ใหม่ ปรับประเภทผู้ เช่า ร้านค้าต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในปัจจบุนั ปรับปรุงการเชื	อมตอ่โซน
ตา่งๆ เพิ	มพื %นที	นั	งพกั และเพิ	มพื %นที	สเีขียว รวมถึงการปรับปรุงลานจอดรถและพื %นที	โดยรอบเพื	อลดปัญหาการจราจร สว่น
ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 2560 โดยได้ปรับเปลี	ยนพื %นที	วา่งที	ผู้ เช่าหมดสญัญา เป็น
โซนธนาคาร และแฟชั	น พลสั รวมถึงเพิ	มโซนร้านอาหารให้มากขึ %นเพื	อให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าในปัจจบุนั และใน
สว่นของศนูย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ก็ได้มีการปรับปรุงในสว่นของกาดหลวง และโซนแฟชั	น พลสั 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที	เข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี % โดยมี
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี % 

คุณดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามว่า (1) จากที	ได้มีการแปลงสภาพ
กองทุนรวม CPNRF เป็นกองทรัสต์ CPNREIT เป็นระยะเวลา 1 เดือน หากไม่รวมส่วนของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม CPNRF เดิม กับ
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กองทรัสต์ CPNREIT มีผลเป็นอยา่งไร และ (2) ในสว่นของเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้แนะนําให้มีการ
ทําป้ายบอกทางที	ชดัเจนขึ %นแก่ผู้ใช้บริการ  

 คุณพิรินี ชี %แจงว่า ในส่วนตวัเลขผลการดําเนินงาน ถ้าไม่รวมสินทรัพย์ที	ลงทนุเพิ	มเติมในพทัยา ตอนที	ได้
เสนอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุในการพิจารณาอนมุตัิเรื	องการแปลงสภาพและการลงทนุเพิ	มเติม ได้มีการจดัทําการประมาณ
การกําไรขาดทุน โดยสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากหนังสือเชิญประชุมในการแปลงสภาพ ซึ	งได้เปรียบเทียบ
ระหว่างกองทนุรวม CPNRF สําหรับเฉพาะทรัพย์สินเดิมที	ไมร่วมสว่นของพทัยา เปรียบเทียบกบัทรัพย์สินที	ลงทนุเพิ	มเติม
พร้อมกบัการแปลงสภาพ โดยหลกัแล้วจะมีประมาณการการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ ถือหน่วยที	เพิ	มขึ %นจากการแปลงสภาพ 
เนื	องจากการใช้เงินกู้ในการลงทนุซื %อทรัพย์สนิโดยไมต้่องใช้เงินจากผู้ ถือหนว่ย กลา่วคือไมต้่องมีการออกหนว่ยเพิ	มเติม ทํา
ให้ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเพิ	มขึ %น โดยรายละเอียดสามารถพิจารณาเพิ	มเติมได้จากหนงัสือเชิญประชมุ
ดงักลา่ว 

 นอกจากนี % ประธานฯ ขอขอบคุณสําหรับคําแนะนําและรับข้อเสนอแนะไปให้ทางฝ่ายปฏิบตัิงานของห้าง
ดําเนินการตอ่ไป 

 เมื	อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ	มเติมอีก เนื	องจากเป็นวาระเพื	อ
ทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ 

 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบงบการเงินสําหรับระยะเวลาตั 8งแต่วันที�  29 พฤศจิกายน 2560 (วันจัดตั 8ง
กองทรัสต์) ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2560 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุพิรินี พริ %งศลุกะ ประธานเจ้าหน้าที	บริหาร นําเสนอรายละเอียดของวาระนี %ต่อ
ที	ประชมุ  

 คุณพิรินี แถลงให้ที	ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทํางบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั %งแต่วันที	  29 
พฤศจิกายน 2560 (วนัจัดตั %งกองทรัสต์) ถึงวนัที	 31 ธันวาคม 2560 ตามที	ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 หน้า 124 - 
166 ซึ	งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื	อนไขต่องบการเงิน โดยมี
สาระสาํคญัโดยสรุปดงันี % 

งบดุล (หน่วย: บาท) ณ 31 ธนัวาคม 2560 

เงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมลูคา่ยตุธิรรม 44,310,000,000  

รวมสนิทรัพย์ 47,055,553,577  

รวมหนี %สนิ 17,593,405,422  

สนิทรัพย์สทุธิ 29,462,148,155  
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 ณ วันที	 31 ธันวาคม 2560 กองทรัสต์ CPNREIT มีเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามมูลค่า
ยตุิธรรมเท่ากบั 44,310 ล้านบาท ซึ	งเพิ	มขึ %นจากยอดของกองทนุรวม CPNRF ประมาณ 11,908 ล้านบาท จากการลงทนุ
เพิ	มเติมในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยราคาประเมินของแต่ละทรัพย์สิน
โดยประมาณ สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี % 

ทรัพย์สิน 
ราคายุติธรรม โดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  7,186 

โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 9,179 

โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า 
และอาคารสาํนกังาน 

5,543 

โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต 10,494 

โครงการศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช  8,154 

โรงแรมฮิลตนั พทัยา 3,754 

  
 สําหรับหนี %สินรวมเท่ากบัประมาณ 17,593 ล้านบาท เพิ	มขึ %นประมาณ 12,536 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงิน
เพื	อลงทนุในทรัพย์สนิใหม ่

งบกาํไรขาดทุน (หนว่ย: บาท) ณ 31 ธนัวาคม 2560 

รวมรายได้ 378,353,036  

รวมคา่ใช้จา่ย 154,611,975  

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 223,741,061  

รวมรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (631,068,610) 

การเพิ	มขึ %นในสนิทรัพย์สทุธิจากการดาํเนินงาน (407,327,549) 

 
 รายได้สําหรับงวด 1 เดือน เท่ากับประมาณ 378 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ประมาณ 369 ล้านบาท ซึ	งมาจากรายได้จากศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ประมาณ 344 ล้านบาท และรายได้จาก
การให้เช่าช่วงโรงแรม ฮิลตนั พทัยา จํานวนประมาณ 25 ล้านบาท และรายได้อื	นจํานวนประมาณ 8.8 ล้านบาท ในสว่น
ของค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับประมาณ 155 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายที	สําคญัได้แก่ ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 
ประมาณ 69 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประมาณ 23 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงิน ประมาณ 30 ล้านบาท ต้นทนุ
เช่าและบริการ ประมาณ 17 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดการ ประมาณ 12.1 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมทรัสตี 
ประมาณ 3.1 ล้านบาท 
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 โดยใน 2561 นี % คา่ใช้จ่ายในการบริหาร จะรวมถึงคา่ใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
การสง่เสริมการขาย และการตลาด เพื	อให้นกัลงทนุทราบข้อมลูเกี	ยวกบักองทรัสต์ ในงบประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี โดย
ภายหลงัจากการแปลงสภาพกองทรัสต์ได้รับความสนใจจากนกัลงทนุตา่งประเทศมากขึ %น ผู้จดัการกองทรัสต์ได้รับเชิญให้
เข้าร่วมประชมุ และ Roadshow เพื	อให้ข้อมลูของกองทรัสต์ตอ่นกัลงทนุ อาทิ รูปแบบการลงทนุและการจดัหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองทรัสต์ ผลประกอบการของกองทรัสต์ ซึ	งทางผู้จดัการกองทรัสต์มีความตั %งใจที	จะดําเนินกิจกรรม
เกี	ยวกบันกัลงทนุสมัพนัธ์เพื	อประชาสมัพนัธ์ให้เกิดความเข้าใจและให้กองทรัสต์เป็นที	รู้จกัของนกัลงทนุตา่ง ๆ มากยิ	งขึ %น 
ซึ	งคาดวา่จะสง่ผลดีตอ่สภาพคลอ่งของหนว่ยทรัสต์ที	ซื %อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไม่
ขัดต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที	ระบุไว้ในเอกสารแนบของสัญญาก่อตั %งทรัสต์ ทั %งนี % ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย ตามที	จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัสิ %นปีบญัชี
ก่อนหน้า 

 สาํหรับรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ ประกอบด้วย 

•  รายการขาดทนุสทุธิที	เกิดขึ %น จํานวนประมาณ 25 ล้านบาท ซึ	งเกิดจากการจากขายสงัหาริมทรัพย์ และ
อปุกรณ์ของศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที	มีการปรับปรุงครั %งใหญ่ จึงมีการเปลี	ยนแทนอปุกรณ์เดิมที	หมดอายกุาร
ใช้งานไปแล้ว แต่เนื	องจากกองทรัสต์ CPNREIT ไม่มีการตดัค่าเสื	อมราคาของสินทรัพย์ เนื	องจากการวดัมลูค่าสินทรัพย์ด้วย
มลูคา่ยตุิธรรม เมื	อขายสนิทรัพย์จึงเกิดผลขาดทนุขึ %น เนื	องจากสนิทรัพย์ไมไ่ด้มีการตดัคา่เสื	อมราคา 

• รายการขาดทนุสทุธิที	ยงัไมเ่กิดขึ %น เกิดจาก 2 สาเหต ุคือ  

1) การปรับปรุงครั %งใหญ่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึ	งมีการบนัทึกต้นทนุการ
ปรับปรุงสทิธิการเช่าเพิ	มเตมิ แตร่าคาประเมินของทรัพย์สนิยงัไมไ่ด้สะท้อนถึงมลูคา่ยตุิธรรมที	เพิ	มขึ %นภายหลงัการปรับปรุง 

2) การลงทนุเพิ	มเติมในศนูย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา มีการ
จ่ายคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และคา่ธรรมเนียมการได้มาซึ	งทรัพย์สนิ ซึ	ง ณ วนัที	เกิดรายการ กองทรัสต์ CPNREIT ได้
บนัทกึเป็นต้นทนุการได้มา และได้ปรับปรุงออกให้ทรัพย์สนิแสดงด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิ %นงวด 
 โดยรายการทั %งหมดสง่ผลให้ กองทรัสต์ CPNREIT มีรายได้จากการลงทนุสทุธิประมาณ 224 ล้านบาท และ 
มีการลดลงในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานประมาณ 407 ล้านบาท 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที	เข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี % โดยมี
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี % 

คุณดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามว่า จากการที	แปลงสภาพมาเป็น
กองทรัสต์แล้ว ผลการดําเนินงานประมาณ 1 เดือนกว่าที	ผ่านมา เป็นจํานวนประมาณ 378 ล้านบาท ซึ	งรวมในสว่นของ
โรงแรม 25 ล้านบาท โดยหากนํา 25 ล้านบาท หกัลบกบั 378 ล้านบาท จะเหลือเท่ากบั 353 ล้านบาท จึงขอสอบถามวา่ 
รายได้ของกองทรัสต์ CPNREIT ประมาณ 1 เดือน ที	ยงัไม่รวมสว่นของพทัยาซึ	งเป็นทรัพย์สินใหม่นั %น หากเทียบกบัตอน
เป็นกองทนุรวม CPNRF ผลประกอบการได้น้อยกวา่ มากกวา่ หรือเทา่กบั 353 ล้านบาท 

 คุณพิรินี ชี %แจงว่า รายได้เดิมตามประมาณการที	ทําไว้สําหรับปี 2561 ที	ยังไม่ได้รวมทรัพย์สินใหม่อยู่ที	
ประมาณเดือนละ 340 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี รายได้ของปีนี %ที	ไมไ่ด้รวมทรัพย์สนิใหมค่าดวา่นา่จะน้อยกวา่ประมาณการเดมิ 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

 

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

บรษัิท ซพีเีอ็น รที แมเนจเมนท ์จํากดั 
ชั Jน 31 ด ิออฟฟิสเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด ์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทร : +66(0) 2667-5555 ตอ่ 1660 ,  แฟกซ:์ +66(0) 2667-5590 www.cpnreit.com 

เนื	องจากในระหว่างปีมีการปรับปรุงเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 ซึ	งในการเปรียบเทียบจริงๆ ควรพิจารณาจากผล
ประกอบการของทั %งปีนี % ที	จะรวมสว่นที	มีการเปิดดําเนินการเต็มที	ทกุที	พร้อมกนั 

 เมื	อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ	มเติมอีก เนื	องจากเป็นวาระเพื	อ
ทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ 

 

วาระที� 3 พิจารณารับทราบเรื� องการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยในรูปของการลดทุนของกองทรัสต์ CPNREIT 
สาํหรับรอบปี 2560 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุพิรินี พริ %งศลุกะ ประธานเจ้าหน้าที	บริหาร นําเสนอรายละเอียดของวาระนี %ต่อ
ที	ประชมุ  

 คณุพิรินี แถลงให้ที	ประชมุทราบวา่ สาํหรับไตรมาส 4/2560 กองทรัสต์ CPNREIT ได้จ่ายประโยชน์ตอบแทน
ในรูปของการลดทนุจากผลการดําเนินงานดงัตอ่ไปนี % 

1. จากผลการดําเนินงานประมาณ 1 เดือนของกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับงวดตั %งแต่วันที	  29 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที	 31 ธนัวาคม 2560 กองทรัสต์ CPNREIT มีรายได้จากการลงทนุสทุธิ เป็นจํานวน 223,741,061 
บาท แตม่ีการลดลงในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงาน 407,327,549 บาท จากการรับรู้รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ
ตามที	ได้กลา่วไปในวาระที	 2 ข้างต้น 

2. จากเงินสดคงเหลือของกองทุนรวม CPNRF เนื	องจากกองทุนรวม CPNRF มีการจ่ายเงินปันผลครั %ง
สดุท้ายคือจ่ายจากผลประกอบการของไตรมาส 3/2560 ก่อนที	จะมีการแปลงสภาพในวนัที	 1 ธนัวาคม 2560 ทําให้กระแส
เงินสดจากผลประกอบการ 2 เดือนที	เหลือคือ เดือนตลุาคม และเดือนพฤศจิกายน ของกองทนุรวม CPNRF ถกูโอนมาที	
กองทรัสต์ CPNREIT เพื	อแลกกบัหน่วยทรัสต์ ซึ	งเงินสดจากผลการดําเนินงาน 2 เดือนของกองทนุรวม CPNRF มีจํานวน
ประมาณ 438,622,569 บาท  

 การจ่ายประโยชน์ตอบแทนในงวดนี %อยู่ในรูปของการลดทุน ซึ	งเป็นไปตามเหตุของการลดทุนตามสญัญา
ก่อตั %งทรัสต์ ดงันี % 

1. มลูค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ลดลงจากการประเมินมลูค่าหรือสอบทานการ
ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิ  

เนื	องจากในงวดแรกกองทรัสต์ CPNREIT มีผลขาดทนุที	ยงัไมเ่กิดขึ %นจากเงินลงทนุจากการรับรู้ขาดทนุ
ที	ยงัไม่เกิดขึ %นของสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ดงันั %น ประโยชน์ตอบแทนที	จ่ายสําหรับผลการดําเนินงาน 1 เดือนของ
กองทรัสต์ CPNREIT จึงจ่ายออกในรูปของการลดทนุตามเหตขุ้อนี % 
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2. เมื	อกองทรัสต์ CPNREIT มีเงินสดคงเหลอืที	เกิดจากการดําเนินงานก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ 
รวมถึงเงินสดคงเหลือที	เกิดจากรายการค้างรับก่อนการแปลงสภาพเป็นกองทรัสต์ และสว่นกําไรสทุธิที	ปรับปรุงแล้วที	เกิน
กวา่กําไรสทุธิทางบญัชี  

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดําเนินงาน 2 เดือนของกองทุนรวม CPNRF ที	โอนมายัง
กองทรัสต์ CPNREIT จึงเป็นไปตามเหตแุหง่การลดทนุในข้อนี % 

 คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาแล้วมีมติให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรูปของการลดทุนใน
อตัราหนว่ยละ 0.2879 บาท แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ จํานวน 2,212,476,700 หนว่ย รวมเป็นเงินจ่ายสทุธิ 636,972,042 บาท 

 โดยในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั %น ทางผู้จดัการกองทรัสต์ได้ดําเนินการกําหนดรายชื	อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
(Record Date) เพื	อสิทธิในการรับเงินจากการลดทนุ เมื	อวนัที	 9 มีนาคม 2561 และจ่ายเงินลดทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
เมื	อวนัที	 22 มีนาคม 2561 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที	เข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี % 

 เมื	อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น เนื	องจากเป็นวาระเพื	อทราบ จึงไม่
ต้องมีการลงมติ 

 

วาระที� 4 พิจารณารับทราบการแต่งตั 8งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุพิรินี พริ %งศลุกะ ประธานเจ้าหน้าที	บริหาร นําเสนอรายละเอียดของวาระนี %ต่อ
ที	ประชมุ  

 คุณพิรินี แถลงให้ที	ประชุมทราบว่า ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและแต่งตั %งผู้ สอบบัญชีและกําหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี % 

1. แต่งตั %งผู้ สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด คนใดคนหนึ	งดังต่อไปนี %เพื	อแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ประจําปี 2561 

1) นางสาวบงกช อํ	าเสงี	ยม   ผู้สอบบญัชีเลขที	 3684  

2) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีเลขที	 4098  

3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  ผู้สอบบญัชีเลขที	 8402  

4) นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิM   ผู้สอบบญัชีเลขที	 8802  

2. กําหนดค่าสอบบัญชีโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ประจําปี 2561 วงเงินไม่เกิน 
760,000 บาท 
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที	เข้าร่วมประชมุซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี % โดยมี
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี % 

 คุณดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามว่า (1) การเลือกผู้สอบบญัชีของ
กองทรัสต์เหมือนกบับริษัทจดทะเบียนทั	วไปหรือไมที่	จะต้องมีมติเสนอให้ที	ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัิ และการคดัเลอืก
นั %น มีการเปรียบเทียบราคาหรือไม ่(2) คา่สอบบญัชี 1 เดือนในปี 2560 เป็นราคาเทา่กบั 280,000 บาท และ 1 ปี สาํหรับปี
นี % คิดเป็น 760,000 บาท จากตวัเลขดงักล่าว ทําไมค่าสอบบญัชี 1 เดือนจึงมีราคาสงูกว่า (3) ก่อนที	จะแปลงสภาพเป็น
กองทรัสต์ CPNREIT ระยะเวลา 11 เดือนที	ผา่นมาได้มีการชําระคา่สอบบญัชีไปแล้ว หากนํามารวมกบั 280,000 บาท นั %น 
มีมลูคา่มากน้อยเพียงใด  

 คุณพิรินี ชี %แจงว่า กองทรัสต์แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในเรื	องของการแต่งตั %งผู้ สอบบัญชี โดย
คณะกรรมการบริษัทของผู้จดัการกองทรัสต์มีอํานาจในการอนมุตัิการแต่งตั %งและอนมุตัิค่าสอบบญัชีและนํามาเสนอให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์รับทราบ โดยไม่ต้องได้รับอนมุตัิจากทางผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ซึ	งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที	เกี	ยวข้องและสญัญา
ก่อตั %งกองทรัสต์ ในส่วนของการคดัเลือกผู้สอบบญัชี ในการทํางานของผู้จดัการกองทรัสต์นั %น จะต้องมีการเปรียบเทียบ
ราคาและประสบการณ์ โดยทางกองทรัสต์ CPNREIT มีเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคณุสมบตัิต่างๆ นอกจากนี % เนื	องจาก
ทางบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของกองทุนรวม CPNRF อยู่ก่อนแล้ว จึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี	ยวกบักองทรัสต์ CPNREIT ซึ	งจะเป็นประโยชน์กบัทางกองทรัสต์ CPNREIT สําหรับในส่วนของค่าสอบบญัชี 1 
เดือนในปีที	แล้ว เนื	องจากมีการแปลงสภาพที	อาจจะมีรายละเอียดมากกวา่ปกติใน 1 เดือนนั %น ทําให้คา่สอบบญัชีเป็นเงิน
จํานวน 280,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีในปีที	ผา่นมาในตอนที	เป็นกองทนุรวม CPNRF เป็นเงิน 610,000 บาท ถ้ารวมแล้ว
จะเห็นว่าปี 2561 นี % ค่าสอบบญัชีจํานวน 760,000 บาท ลดลงจากเดิมหากรวม 11 เดือน และ 1 เดือน ของปี 2560 เข้า
ด้วยกนั 

 เมื	อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ	มเติมอีก เนื	องจากเป็นวาระเพื	อ
ทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ 

 

วาระที� 5  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 16,250 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื�อชาํระคืนเงนิกู้ยมืของกองทรัสต์ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุพิรินี พริ %งศลุกะ ประธานเจ้าหน้าที	บริหาร นําเสนอรายละเอียดของวาระนี %ต่อ
ที	ประชมุ  

 คณุพิรินี แถลงต่อที	ประชุมว่า เนื	องจากผู้จดัการกองทรัสต์มีแนวทางที	จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื	อชําระ
คืนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ CPNREIT และเพื	อลดต้นทนุทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT โดยตามสญัญาก่อตั %งทรัสต์ 
กองทรัสต์ CPNREIT สามารถกู้ ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันเพื	อนํามาชําระหนี %เงินกู้ ยืมหรือภาระผูกพันฉบับเดิม หรือ 
refinance โดยวิธีใดวิธีหนึ	ง หรือหลายวิธีรวมกนั ซึ	งหมายความรวมถึง การออกตราสาร การออกตราสารหนี % ไม่ว่าระยะ
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สั %นหรือระยะยาว เพื	อจําหนา่ยให้แก่ผู้ลงทนุทั %งประเภทบคุคลและสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที	เกี	ยวข้อง  

 ทั %งนี % ในปัจจุบัน กองทรัสต์ CPNREIT มีสัญญากู้ ยืมเงินกับสถาบันการเงินทั %งสิ %น 2 สัญญา โดยมี
รายละเอียดโดยสรุปดงันี % 

สัญญาเงนิกู้ยมื จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) วัตถุประสงค์ 
วงเงนิกู้ยมื เบิกถอนสุทธิ ยงัไม่เบิก

ถอน 
1. สัญญากู้เงนิกับธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  

  วงเงินที	 1 1,918 1,918 - เพื	อนําไปชําระภาระผกูพนัของ

เงินกู้ยืมฉบบัเดมิ 

  วงเงินที	 2 1,918 - 1,918 เพื	อนําไปชําระภาระผกูพนัของ
เงินกู้ยืมฉบบัเดมิ 

2. สัญญาทางการเงินกับกลุ่มผู้ให้สินเชื�อ ประกอบด้วยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน 
และธนาคารเกียรตินาคิน จาํกัด (มหาชน) 

  วงเงิน ก1 12,700 12,536 - เพื	อการได้มาซึ	งทรัพย์สนิ 
  วงเงิน ก2 1,550 - 1,550 เพื	อการปรับปรุงหรือซอ่มแซม

อสงัหาริมทรัพย์ 

  วงเงิน ข 7,125 - 7,125 เพื	อนําไปชําระภาระผกูพนัของ
เงินกู้ยืมฉบบัเดมิ 

 

 เนื	องจากอตัราดอกเบี %ยของตลาดหุ้นกู้มีแนวโน้มที	จะตํ	ากว่าดอกเบี %ยตามสญัญากู้ยืมเงิน เพื	อเป็นการลด
ต้นทนุทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรเสนอให้กองทรัสต์ CPNREIT ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที	 ทจ. 82/2558 เรื	อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ที	
ออกใหมข่องกองทรัสต์ CPNREIT (รวมทั %งที	มีการแก้ไข) เพื	อนําเงินมาชําระหนี %ตามสญัญากู้ยืมเงินหรือหนี %ใด ๆ ตลอดจน
คา่ใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี % 

 สรุปข้อกําหนดและเงื	อนไขการออกหุ้นกู้  

วัตถุประสงค์ เพื	อนําเงินมาชําระหนี %ตามสญัญาเงินกู้ยืมหรือหนี %ใด ๆ และเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที	
เกี	ยวข้องกบัการออกหุ้นกู้และการชําระหนี %ดงักลา่ว 

วิธีการจัดสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั	วไป และ/หรือ ผู้
ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง โดย
อาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น โดยอาจเสนอขายรวมกนัในคราวเดียวหรือ
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หลายคราวก็ได้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้  สามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้
เดิม ซึ	งหุ้นกู้นั %น ๆ กําลงัจะครบกําหนดชําระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด ทั %งนี % 
โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศที	เกี	ยวข้อง รวมถึงการ
ขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการใด ๆ ที	เกี	ยวข้อง 

ประเภท หุ้นกู้ ชนิดระบชืุ	อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื	อผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลกัประกนั ชนิด
ทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั %งเดียวเมื	อครบกําหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  ทั %งนี % ขึ %นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นั %น ๆ 

วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึ	ง รวมกนัไมเ่กิน 16,250 ล้านบาท (Revolving Basis) 

สกุลเงนิ บาท 

อายุ ขึ %นอยู่กบัความเหมาะสมในเรื	องต้นทนุทางการเงิน และรูปแบบในการชําระคืนเงิน
ต้น 

ดอกเบี 8ย คงที	ตลอดอายหุุ้นกู้  โดยขึ %นอยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที	ออก
และเสนอขาย 

 และในการนี % จึงเสนอต่อที	ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื	อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ จัดการกองทรัสต์ มีอํานาจ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี % 

(1) กําหนดรายละเอียดและเงื	อนไขอื	น ๆ ที	เกี	ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนด
ชื	อ ลักษณะการขายหุ้ นกู้  จํานวนหุ้ นกู้ ที	จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทหุ้ นกู้  
หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด อัตรา
ดอกเบี %ย วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบี %ย วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที	เกี	ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการ
ใด ๆ ตามที	จําเป็น และเกี	ยวเนื	องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั %งนี % รวมถึงการจดัทําและยื	น
คําขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หน่วยงานที	เกี	ยวข้อง การนําหุ้นกู้ ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี %ไทย หรือตลาดรองอื	น ๆ และการ
ดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็น เกี	ยวข้อง หรือเกี	ยวเนื	องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั %น ๆ ให้สาํเร็จ
ลลุว่งและเป็นไปตามที	กฎหมายกําหนด 

 สําหรับหลักเกณฑ์การออกหุ้ นกู้ แต่ละรุ่น ผู้ จัดการกองทรัสต์มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้กองทรัสต์ 
CPNREIT ออกหุ้นกู้แตล่ะรุ่น ดงันี % 
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(1) ดอกเบี %ยหุ้นกู้จะต้องมีความเหมาะสม 

(2) ต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT ลดลง เมื	อเทียบกบัภาระดอกเบี %ยตามสญัญากู้ยืม
เงินเดิม หรือวงเงินกู้ยืมระยะยาวที	มีอยู่ ที	จะนําเงินจากการออกหุ้นกู้ ไปชําระ โดยคํานึงถึงภาระ
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทรัสต์ CPNREIT ในการออกหุ้นกู้คราวนั %น 

(3) ช่วงเวลาที	จะออกหุ้นกู้ ต้องมีความเหมาะสม 

 ทั %งนี % ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเห็นสมควรเสนอให้ที	ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 16,250 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื	อชําระคืนเงินกู้ ยืมของกองทรัสต์ CPNREIT 
เพื	อเป็นการลดต้นทนุทางการเงินของกองทรัสต์ CPNREIT เนื	องจากอตัราดอกเบี %ยของตลาดหุ้นกู้มีแนวโน้มที	จะตํ	ากวา่
ดอกเบี %ยตามสญัญากู้ยืมเงิน  

 ต่อมา คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม ผู้ แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ใน
ฐานะทรัสตีที	เข้าร่วมประชุมได้ชี %แจงต่อที	ประชุมว่า ทรัสตีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
สญัญาก่อตั %งทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT จึงสามารถดําเนินการได้   

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที	เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี %ก่อน
การลงมติและนบัคะแนนเสยีง โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถามดงันี % 

 คณุดิเรก คณุวฒุิวานิช ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามว่า (1) อตัราดอกเบี %ยเงินกู้ ปัจจุบนั
ทั %งหมดเฉลี	ยประมาณเท่าไหร่ (2) สญัญากู้ เงินกบัธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเกียรติ
นาคิน จํากดั (มหาชน) มีเงื	อนไขเกี	ยวกบัคา่ใช้จ่ายในการชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดหรือไม ่อยา่งไร และ (3) ดอกเบี %ยหุ้นกู้
ที	คาดว่าจะตํ	ากว่าดอกเบี %ยเงินกู้ยืมนั %น ได้มีการรวมค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  เช่น การประเมินอนัดบัความน่าเชื	อถือ 
(Credit Rating) หรือการมีผู้แทนการจดัจําหนา่ย (Underwriter) ในการขายด้วยแล้วหรือไม ่อยา่งไร 

 คุณพิรินี ชี %แจงว่า อตัราดอกเบี %ยเฉลี	ยงวด 1 เดือนที	ผ่านมาอยู่ที	ประมาณร้อยละ 2.4 โดยสําหรับวงเงินกู้
สําหรับการซื %อทรัพย์สินใหม่ หรือชําระเงินกู้ ยืมเดิม หรือ refinance หนี %เดิมนั %น ทางกองทรัสต์ CPNREIT มีวงเงินกู้ ระยะ
ยาวเพื	อสํารอง และที	ใช้เงินกู้ ระยะสั %นเพื	อลดอัตราดอกเบี %ย โดยที	มีเงื	อนไขกับธนาคารที	ให้กู้ อยู่เดิม กล่าวคือมีอตัรา
ค่าใช้จ่ายที	ต้องชําระหากชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนด แต่หากธนาคารกลุม่เหลา่นั %นเป็น underwriter หรือมีสว่นร่วมในการ
จดัจําหน่ายหุ้นกู้ ด้วย กองทรัสต์ CPNREIT จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดนี %ด้วย ทั %งนี % 
ในการเปรียบเทียบต้นทนุในการออกหุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี %ย เมื	อเปรียบเทียบกบัต้นทนุของเงินกู้ยืมเงินปัจจุบนั จะต้องรวม
ค่าใช้จ่ายทั %งหมด ได้แก่ ดอกเบี %ยของหุ้นกู้  ค่าใช้จ่ายในการประเมินอนัดบัความน่าเชื	อถือ (Credit Rating) ค่าใช้จ่ายใน
การจดัจําหนา่ย (Underwriting Fee) รวมถึงคา่ใช้จ่ายที	เกี	ยวข้องทั %งหมด เพื	อให้มั	นใจวา่ภาระคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมส่งูกวา่
การใช้วงเงินกู้ เดิม ซึ	งเป็นหลกัเกณฑ์ในการออกหุ้นกู้แตล่ะชดุตามที	ได้กลา่วข้างต้น 

 เมื	อไม่มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ	มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ลงมติ
ในวาระนี % 
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 มติที�ประชุม 

 ที	ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 16,250 ล้านบาท โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื	อชําระคืนเงินกู้ยืมของกองทรัสต์ ตามที	เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี % 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ มติในวาระนี %ต้องได้รับอนมุตัิจากที	ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั %งหมด
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที	เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที� 6  พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที	เข้าร่วมประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเกี	ยวกบัเรื	อง
ตา่งๆ โดยมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สอบถาม ดงันี % 

 คณุเทียนชยั เติมวาณิช ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามถึงแผนในอนาคต ภายใน 1-2 ปีนี %
วา่ ทางกองทรัสต์ CPNREIT มีแผนที	จะปรับปรุงทรัพย์สนิ (renovate) หรือมีแผนที	จะซื %อทรัพย์สนิใหมเ่พิ	มเติมหรือไม ่

 คณุพิรินี ชี %แจงว่า แผนการปรับปรุงทรัพย์สิน (renovate) นั %น เนื	องด้วยธุรกิจหลกัของกองทรัสต์ CPNREIT 
เป็นธุรกิจศนูย์การค้า การปรับปรุงพื %นที	จึงเป็นสิ	งจําเป็นที	จะต้องดําเนินการอยา่งตอ่เนื	องอยูแ่ล้ว เพราะพฤติกรรมผู้บริโภค
มีการเปลี	ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยแผนงานขนาดเลก็ เช่น การปรับเปลี	ยนบางโซนอยา่งตอ่เนื	อง ในสว่นของการลงทนุ
ในทรัพย์สินใหม่นั %น ตอนนี %อยู่ในระหวา่งการศกึษาทั %งทรัพย์สินของ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) (“CPN”) และ
ทรัพย์สนิของผู้ประกอบการรายอื	นที	ไมใ่ช่ CPN เพิ	มเติมด้วย ผู้จดัการกองทรัสต์ยงัคงแสวงหาโอกาสในการลงทนุเพิ	มเติม 
และพิจารณาผลตอบแทนที	จะได้จากทรัพย์สินนั %นๆ ถ้าเห็นว่าทรัพย์สินมีประโยชน์และจะเพิ	มผลตอบแทนได้ ก็จะนํามา
เสนอตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการพิจารณาอนมุตัิการลงทนุเพิ	มเติมตอ่ไป 

มติ จาํนวนเสียง 
ร้อยละของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที�
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,326,716,234 99.9813 
ไมเ่ห็นด้วย 16,900 0.0013 
งดออกเสยีง 231,800 0.0175 
บตัรเสยี  0 0 
รวม 1,326,964,934 100.00 
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 คณุชิน ลิ %มปวงทิพย์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบนัมีทรัพย์สินของ CPN ที	อยู่
ในกองทรัสต์ CPNREIT และยงัมีในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (“กองทุนรวม 
CPNCG”) ซึ	งเป็นเอกเทศไม่ได้รวมกับกองทรัสต์ CPNREIT โดยในส่วนของกองทุนรวม CPNCG นั %น มีนโยบายในการ
บริหารตอ่ไปอยา่งไร 

 คณุพิรินี ชี %แจงวา่ เนื	องจากวนันี %เป็นการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT ในสว่นที	เกี	ยวข้อง
กับ CPN และกองทุนรวม CPNCG อาจจะต้องสอบถามกับทาง CPN และกองทุนรวม CPNCG โดยตรง เนื	องจาก
กองทรัสต์ CPNREIT ไมส่ามารถก้าวลว่งไปตอบแทนได้ 

 คณุประหยดั อนชิุราชีวะ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุด้วยตวัเอง สอบถามวา่ สญัญาเช่าในปัจจบุนัมีสญัญา
ใดบ้างที	กําลงัจะหมดอาย ุหรือมีอายตุา่งกนัอยา่งไร มีรายละเอียดหรือไม่ รวมถึงแนวทางในการตอ่อายหุรือหาทรัพย์สนิ
ใหม ่และถ้าหาไมไ่ด้ จะสง่ผลอยา่งไร 

 คณุพิรินี ชี %แจงว่า ในสว่นของอายสุญัญาเช่าที	เหลือของกองทรัสต์ CPNREIT ซึ	งลงทนุในทรัพย์สินทั %งหมด
ในสิทธิการเช่า สําหรับเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 มีอายสุญัญาเช่าเหลืออีกประมาณ 7 ปี เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 มี
อายุสญัญาเช่าเหลืออีกประมาณ 77 ปี ซึ	งรวมระยะเวลาการต่ออายุสญัญา 30 ปี จํานวน 2 รอบ ในส่วนของเซ็นทรัล
พลาซา ปิ	 นเกล้า มีอายสุทิธิการเช่าเหลอือยูป่ระมาณ 7 ปี เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต คงเหลอือีกประมาณ 26 ปี 
นอกจากนี % เซ็นทรัล เฟสติวลั พทัยา บีช และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซึ	งเพิ	งลงทุนเพิ	มเติม เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า
ประมาณ 20 ปี ซึ	งเหลืออายปุระมาณ 20 ปี โดยในแง่การต่ออายสุญัญา ระยะเวลาสญัญาเช่าที	เหลือน้อยที	สดุประมาณ 
7 ปี ทาง CPN ซึ	งเป็นผู้ ให้เช่าทรัพย์สิน มีการให้สิทธิการในการปฏิเสธก่อนกับกองทรัสต์ CPNREIT อย่างไรก็ดี ทั %ง 2 
ศนูย์การค้านั %น CPN ไม่ได้เป็นเจ้าของที	ดินเอง แต่หาก CPN ได้รับการต่อสญัญากบัเจ้าของที	ดินดงักลา่ว CPN จะนํามา
เสนอต่อกองทรัสต์ CPNREIT ในการที	จะต่อสญัญาเช่าต่อไป โดยที	เงื	อนไขและราคาต่างๆ ขึ %นอยู่กบัการเจรจาต่อไปใน
อนาคต 

 คณุพิรินี ชี %แจงเพิ	มเติมในสว่นที	วา่หากไมไ่ด้รับการต่อสญัญาเช่า เนื	องจากการลงทนุเป็นการลงทนุในสทิธิ
การเช่า ดงันั %นเงินลงทนุจะเป็นเงินลงทนุสาํหรับการจดัหาประโยชน์ตามระยะเวลาสทิธิการเช่าที	กําหนดไว้อยู่แล้ว ในสว่น
ของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ	งทางกองทรัสต์ CPNREIT ใช้วิธีตามราคายุติธรรม เมื	ออายสุญัญาเช่าเหลือน้อย มูล
ค่าที	เหลือก็จะลดลง แต่ในลกัษณะของเงินที	จ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ กล่าวคือถ้าผลประกอบการในศูนย์การค้ายัง
เหมือนเดิม หรือค่อนข้างเท่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นอตัราการเช่า (occupancy) หรืออตัราค่าเช่า แม้กระทั	งในปีท้ายๆ ที	เหลือ
ของระยะเวลาการเช่า ในแง่ของผลประกอบการก็ยงัเหมือนเดิม เพียงแต่ในสว่นของมลูค่าทรัพย์สินที	น้อยลง รูปแบบใน
การจ่ายประโยชน์ผลตอบแทนให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ จํานวนเงินอาจใกล้เคียงเดิม แตรู่ปแบบอาจจะเป็นการลดทนุ ไมไ่ด้เป็น
ลกัษณะของประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล แต่ถ้าสญัญาเช่าสิ %นสุดลง ผลประกอบการก็จะต้องหมดลง 
เพราะทางกองทรัสต์ CPNREIT ลงทนุในรูปแบบสิทธิการเช่า โดยถ้าจะดตูวัเลขในปัจจุบนั ในสว่นที	เป็นสดัสว่นของของ
กําไรจากทรัพย์สิน สว่นจากเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ประมาณร้อยละ 27 ของกําไรจากทรัพย์สินรวม สว่นของเซ็นทรัล
พลาซา ปิ	 นเกล้า อยู่ที	ประมาณร้อยละ 26 โดยรวมสองศนูย์การค้าที	อายสุญัญาเหลือประมาณ 7 ปี รวมกนัเป็นประมาณ
ร้อยละ 53 
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 คณุนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการบริษัท กลา่วเสริมวา่ ดงัที	คณุพิรินีได้ชี %แจงวา่เป็นการลงทนุในสทิธิการ
เช่า ดงันั %นเงินที	ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ่าย และกองทนุรวม CPNRF ได้ลงทนุไปในครั %งแรก สอดคล้องกบัระยะเวลาเช่าเทา่ที	มี 
ดงัที	มีการเปิดเผยข้อมลูในหนงัสอืชี %ชวนวา่เป็นการลงทนุตามระยะเวลาเช่า และเป็นความเสี	ยงที	เปิดเผยไว้แล้ววา่การตอ่
อายสุญัญาขึ %นอยูก่บัการเจรจาในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ทางกองทรัสต์ CPNREIT ยงัคงมองหาการลงทนุเพิ	มเติมดงัที	คณุ
พิรินีแจ้ง ไมว่า่จะเป็นทรัพย์สนิของทาง CPN เอง และทรัพย์สนิของบคุคลอื	น ซึ	งในระหวา่งทางจนถึงปีที	ทรัพย์สนิทั %ง 2 ตวั
จะครบกําหนดระยะเวลาการเช่าก็มีโอกาสที	จะมีทรัพย์สินใหม่ๆ เข้ามา ซึ	งน่าจะช่วยลดในเรื	องของความเสี	ยงหรือความ
กังวลในเรื	องของกระแสเงินสดที	อาจจะลดลง และในแง่ที	ทางกองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินได้มากกว่ากองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ ทําให้กองทรัสต์ CPNREIT มีความยืดหยุ่นที	จะลงทุนได้เพิ	มขึ %นและง่ายกว่า ทั %งนี % อาจไม่สามารถมอง
ตรงๆ ได้ว่าร้อยละ 50 ในอีก 7 ปีจะหายไปในทีเดียว เพราะขึ %นอยูก่บัวา่ระหว่างทางอาจจะมีกระแสเงินสด (cash flow) ที	
เพิ	มขึ %นหรือมีสินทรัพย์ใหมเ่พิ	มเข้ามาอย่างต่อเนื	องไปในอนาคตเช่นกนั ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อาจพิจารณาคล้ายๆ กบัรูปของ
บริษัทหรือมองเทียบเคียงกบั CPN เพราะ CPN ก็มีการลงทนุในทรัพย์สนิที	เป็นสทิธิการเช่า เมื	อหมดอายก็ุต้องตอ่อายหุรือ
ลงทนุเพิ	มเติม อย่างไรก็ตาม ทั %ง 2 ทรัพย์สินก็มีโอกาสที	จะต่ออายสุญัญา โดยเซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า นั %น เจ้าของที	ดิน
เองก็เป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัลที	นา่จะสามารถเจรจาได้ อยา่งไรก็ตาม ในการตอ่สญัญา เรื	องของมลูคา่ก็ต้องมาขออนมุตัิ
จากทางผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก่อน ในสว่นของเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ทางกองทรัสต์ CPNREIT ได้หารือกบัทาง CPN และ 
CPN เองก็พยายามที	จะเจรจากบัเจ้าของที	ดินเพื	อดําเนินการตอ่สญัญาเช่าตามเงื	อนไขที	มีกําหนดอยูใ่นสญัญา 

 คณุอทุยั เบญจฤทธิM ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามถึงมมุมองในอนาคต 5-10 ปี ในเรื	อง
ของกระแสธุรกิจออนไลน์ที	เข้ามากระทบธุรกิจค้าปลีก ทางผู้จัดการกองทรัสต์มีแนวความคิดเห็นหรือมุมมองดงักลา่ว
อยา่งไร 

 คณุนภารัตน์ ชี %แจงวา่ กระแสธุรกิจออนไลน์เป็นกระแสที	ไมไ่ด้เพิ	งเกิดขึ %น แต่มีการพดูถึงมา 2-3 ปีแล้ว และ
มีการเติบโตของธุรกิจออนไลน์อย่างต่อเนื	อง แต่ในขณะเดียวกันผลประกอบการ (performance) ของธุรกิจที	เป็น
ศนูย์การค้าที	อยูใ่นกองทรัสต์ CPNREIT ในลกัษณะของผู้ เข้ามาใช้บริการก็ยงัมีการเพิ	มขึ %นอยา่งตอ่เนื	อง จึงไมอ่าจบอกได้
ว่าแนวโน้มตลาดจะเปลี	ยนเป็นธุรกิจออนไลน์ หรือห้างสรรพสินค้า (physical store) ทางใดทางหนึ	ง ตอนนี %คงจะเป็น
องค์ประกอบที	จะอยู่รวมกัน ทางกองทรัสต์ CPNREIT ได้มีการหารือกับ CPN ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ 
CPNREIT ถึงความเสี	ยงและโอกาสในอนาคตของธุรกิจว่าจะเป็นอย่างไร และเห็นว่า CPN มีแผนที	จะปรับตวัเพื	อตอบ
โจทย์เรื	องของธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื	องของการปรับตวัศูนย์การค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที	เพิ	งมีการ
ปรับปรุงไป ในเชิงของการตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ ของผู้บริโภคมากขึ %น โดยพยายามตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ที	ห้างไม่ใช่เป็นแคศ่นูย์ขายของแตใ่ห้ประสบการณ์การใช้ชีวิตด้วย กลา่วคือมีทกุอยา่งที	ผู้บริโภคสามารถมา
ใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร บริการ พื %นที	ทํางานร่วม (co-working space) หรือส่วนของศนูย์รวมครอบครัว (family 
center) ที	มีพื %นที	ส่วนกลางเพื	อให้บริการต่างๆ แก่ผู้ ใช้บริการมากขึ %น ซึ	งเป็นสิ	งที	การขายทางออนไลน์ไม่สามารถที	จะ
ทดแทนได้เพิ	มเติม ซึ	งเป็นนโยบายของ CPN ที	ดําเนินการศูนย์การค้าส่วนใหญ่ รวมถึงสินทรัพย์ที	รวมอยู่ในกองทรัสต์ 
CPNREIT ด้วย ไม่ว่าจะเป็น เซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า ที	ปรับปรุงแล้วเสร็จ จะเห็นได้ว่าหลงัการปรับปรุงมีการเติบโตของ
คา่เช่าเพิ	มขึ %น ในอนาคต เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ก็จะมีการปรับปรุงเพื	อตอบโจทย์นี % ดงันั %น ลกัษณะตลาดใน
อนาคตคงไมใ่ช่ offline หรือออนไลน์เทา่นั %น แตน่า่จะเป็นการรวมกนั โดยจะเห็นวา่ผู้ประกอบการออนไลน์ก็มีการเข้ามาซื %อ
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หรือลงทนุในธุรกิจค้าปลกี ไมว่า่จะเป็นการซื %อหรือลงทนุในธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยแนวโน้มทั	วโลกเองก็นา่จะเป็นในเชิง
นี % คือเป็นองค์ประกอบที	ไปควบคูก่นั 

 คุณประหยดั อนุชิราชีวะ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามเพิ	มเติมว่า สดัส่วนกําไรของ 2 
ศนูย์การค้า (เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า) ที	มากถึงประมาณร้อยละ 50 ของทรัพย์สนิทั %งหมด 
ในขณะที	กองทรัสต์ CPNREIT มีทรัพย์สนิหลายศนูย์การค้า หมายความวา่ศนูย์การค้าอื	นทํากําไรได้น้อยหรืออยา่งไร 

 คุณพิรินี ชี %แจงว่า เนื	องจากเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นศูนย์การค้าที	มีพื %นที	ลงทุนขนาดใหญ่ และ
เซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า มีอตัราคา่เช่าเฉลี	ยสงูเป็นลาํดบัต้นๆ ของ CPN ในสว่นของรายได้ที	เป็นสดัสว่นจึงคอ่นข้างสงูเมื	อ
เทียบกบัทรัพย์สนิอื	น 

 คณุอภิชยั โชคชุลีกร ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามว่า (1) สืบเนื	องจากอายสุญัญาของ 2 
ศนูย์การค้าคือ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า ที	เหลืออยู่เพียง 7 ปี ทางกองทรัสต์ CPNREIT มี
แผนการดําเนินการ หรือมีแนวโน้มของเจ้าของที	ดินในการให้เช่าทรัพย์สินต่อแล้วหรือไม่ หรือ CPN ได้เจรจาแล้วหรือไม่
อยา่งไร (2) ในสว่นของเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ที	มีอายสุญัญาคงเหลอื 77 ปี หมายความวา่อยา่งไร อายสุญัญาที	เหลอื
จริงคือเทา่ไหร่ เหตใุดจึงต้องมีการตอ่อาย ุ2 รอบ เทา่กบั 77 ปี และมีความแนน่อนเพียงใด 

 คณุพิรินี ชี %แจงว่า สว่นของเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า เป็นไปตามที	คณุนภา
รัตน์ได้เรียนไว้ข้างต้นว่า ในแง่ของการลงทุน ตั %งแต่ตอนลงทุนได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า
ระยะเวลากี	ปี และเงินลงทุนที	กองทรัสต์ CPNREIT ได้ลงทุนก็เป็นไปตามระยะเวลาในสิทธิการเช่านั %น ในส่วนของการ
เจรจากบัเจ้าของที	ดิน ตามที	คณุนภารัตน์ได้เรียนไว้ว่าทาง CPN ได้เริ	มดําเนินการแล้ว สําหรับเซ็นทรัลพลาซา ปิ	 นเกล้า 
เนื	องจากเจ้าของที	ดินเป็นบริษัทในกลุม่เซ็นทรัล จึงมีโอกาสในการตอ่ระยะเวลาการเช่าสงู แตเ่งื	อนไขและราคาก็ต้องมีการ
หารือและต่อรองต่อไป ในส่วนของเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ทาง CPN ได้หารือกับเจ้าของที	ดินเรื	องของการต่ออายุ
สญัญา โดยหากมีความคืบหน้าเพิ	มเติมหรือโอกาสในการตอ่อายสุญัญาก็จะนํามาเสนอขออนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ใน
ส่วนของเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เป็นข้อมูลตามที	ได้เปิดเผยตั %งแต่ตอนลงทุนในขณะเป็นกองทุนรวม CPNRF ว่า
เนื	องจากที	ดินเป็นกรรมสิทธิMของ CPN CPN จึงสามารถนํามาให้เช่ากบักองทนุรวม CPNRF เป็นระยะเวลายาวได้ ซึ	งเดิม
ตั %งใจจะทําสญัญา 90 ปี แต่ในแง่การจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารและที	ดินนั %นทําได้เพียง 30 ปี จึงเป็นการจดทะเบียน
เช่า 30 ปีแรกพร้อมคํามั	นในการตอ่สญัญาอีก 2 รอบ รอบละ 30 ปี รวมเป็น 90 ปี ซึ	งตอนนี %เวลาผา่นมาประมาณ 13 ปี จึง
เหลอือายสุญัญารวมประมาณ 77 ปี 

 คณุทองมี พิเชฐเลอมานวงศ์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตวัเอง สอบถามถึงนโยบายการจ่ายปันผลวา่
ยงัเหมือนกบักองทนุรวม CPNRF หรือไม ่

 คณุพิรินี ชี %แจงว่า ทางกองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเช่นเดิมเหมือนกบักองทุนรวม 
CPNRF นอกจากนี % กองทรัสต์ CPNREIT มีความคลอ่งตวัในเรื	องของการจดัหาเงินทนุมากกวา่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
เพราะสามารถกู้ยืมเงินได้มากกวา่ นอกจากนี % ตามเกณฑ์กองทรัสต์จะต้องจ่ายปันผลไมต่ํ	ากวา่ร้อยละ 90 อยูแ่ล้ว สว่นใน
เรื	องของการสํารองเงินสําหรับการลงทุนปรับปรุงต่างๆ เนื	องจากกองทรัสต์ CPNREIT มีความคล่องตวัในการกู้ยืมเงิน 
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CPN REIT Management Company Limited 
31st Fl., The Offices at CentralWorld 
999/9 Rama 1 Rd., Patumwan Bangkok 10330, Thailand 
Tel: +66(0) 2667-5555 ext. 1660, Fax:  +66(0) 2667-5590 

บรษัิท ซพีเีอ็น รที แมเนจเมนท ์จํากดั 
ชั Jน 31 ด ิออฟฟิสเศส แอท เซน็ทรัลเวลิด ์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทร : +66(0) 2667-5555 ตอ่ 1660 ,  แฟกซ:์ +66(0) 2667-5590 www.cpnreit.com 

ความจําเป็นการในสํารองเงินอาจจะลดน้อยลง โอกาสในการจ่ายผลตอบแทนก็อาจจะมีความคล่องตวักว่าการเป็น
กองทนุรวม CPNRF กลา่วคือ กองทรัสต์ CPNREIT ยงัคงมีนโยบายจ่ายผลตอบแทนให้เติบโตอยา่งตอ่เนื	องเหมือนเดิม 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที	ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ	มเติม ไม่มีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์สอบถามหรือเสนอเรื	องอื	นให้ที	ประชมุพิจารณา ประธานจึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที	สละเวลาเข้าร่วม
ประชมุ และกลา่วปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ประจําปี 2561 

 

ปิดประชมุเวลา 15.20 น. 

  
ลงชื	อ  __________-ชาลี มาดาน-___________   

 (นายชาล ีมาดาน) 
 ประธานในที	ประชมุ 

 

 




