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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2565 

ผ่านสื!ออิเล็กทรอนิสก ์(E-AGM) 

ทรัสตเ์พื!อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

................................................................................ 

ประชุมเมื�อวันพฤหัสบดีที� 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์  

(E-AGM) โดยใช้ระบบ DAP e-Shareholders Meeting และจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื�อ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) ที�  

www.cpnreit.com 

ก่อนเริ�มวาระประชุม นางสาวปัทมิกา พงศส์รูยม์าส ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์

จาํกดั (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์และแนะนาํคณะกรรมการและผูบ้รหิารของ

บริษัท ในฐานะผู้จัดการกองทรัสตข์อง CPNREIT ทรัสตี ผู้สอบบัญชีและพยานในการประชุม ที�เข้าร่วมประชุม ซึ�งมี

รายนามดงันี! 

กรรมการที�เขา้ประชมุ 

1. นางอวยพร ฟตูระกลู   (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ) 

2. นายพงศกร เที�ยงะรรม   (กรรมการ และกรรมการอิสระ) 

3. นางสาววลัยา จิราธิวฒัน ์  (กรรมการ และกรรมการบรหิาร) 

4. นางสาวนภารตัน ์ศรีวรรณวิทย ์  (กรรมการ และกรรมการบรหิาร) 

5. นางสาวพิรนีิ พริ !งศลุกะ  (กรรมการ) 

ทั!งนี! กรรมการบริษัทมีจาํนวนทั!งหมด 5 คน และเขา้ร่วมประชมุ 5 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการที�เขา้ร่วมประชมุ

เท่ากบัรอ้ยละ 100 

ผูบ้รหิารที�เขา้ประชมุ 

1. นางสาวปัทมิกา พงศส์รูยม์าส  (ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร)  

ทรสัตี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

1. นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม (Executive Director, กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และ

โครงสรา้งพื !นฐาน) 

ผูส้อบบญัชี 

1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชรนนท ์ (บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั) 

พยานในการประชมุ 

1. นางสาวนิตยา งามประเสรฐิสขุ  (บรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั) 
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จากนั!นไดแ้จ้งให้ที�ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 8 ราย รวมจาํนวน 

374,906 หน่วยทรัสต์ และรับมอบฉันทะจํานวน 687 ราย รวมจํานวน 1,598,570,700 หน่วยทรัสต์ รวมเป็นผู้ถือ

หน่วยทรสัตท์ั!งที�มาดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั!งสิ !นจาํนวน 695 ราย คิดเป็นจาํนวนหน่วยทรสัตท์ั!งสิ !น 

1,598,945,606 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 62.26 ของจาํนวนหน่วยทรสัตที์�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั!งหมด 2,568,034,000 หน่วย  

ซึ�งมีจาํนวนหน่วยทรสัตน์บัรวมกันมากกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยทรสัตที์�จาํหน่ายไดท้ั!งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม

ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั!งทรสัต ์ จึงเชิญนางอวยพร ฟูตระกูล ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามญัผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2565 ทั!งนี! ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัคงเปิดรบัลงทะเบียนและใหสิ้ทธิผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้รว่ม

การประชุมภายหลงัจากเริ�มการประชุมไปแลว้ และผูถื้อหน่วยทรสัตมี์สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที�ยงัไม่ไดพิ้จารณา

ลงมติได ้

ประธานกรรมการ ได้กล่าวแก่ที�ประชุมเกี�ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื !อไวรัสโคโรนา  

(COVID-19) ว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ  

ผูที้�มีส่วนเกี�ยวของทุกฝ่ายเป็นสาํคญั คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติใหจ้ดัการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 

2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีการกาํกับดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด

เกี�ยวกบัการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ตลอดจนหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีอย่างเครง่ครดั จากนั!นประธานกรรมการ

กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายใหน้างสาวปัทมิกา พงศส์ูรยม์าส ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�

ประชมุ (ประธานฯ) และชี!แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัการประชมุดงันี!  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2565 นี! มีวาระการประชุมทั!งสิ !น 6 วาระ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถเสนอวาระการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตล่์วงหนา้ตั!งแต่วนัที� 1 - 15 กุมภาพนัธ์ 2565 

ซึ�งไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสตร์ายใดเสนอวาระการประชุมในครั!งนี ! และผู้จัดการกองทรัสต์ไดเ้ผยแพร่เอกสารเชิญประชุม 

ผูถื้อหน่วยทรสัตบ์นเว็บไซตข์องกองทรสัตต์ั!งแต่วนัที� 1 เมษายน 2565 และจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ซึ�งเป็นไปตามเกณฑก์ารส่งเอกสารสาํหรบัการประชมุสามญัประจาํปี เพื�อใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัตไ์ดร้บัเอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุและมีเวลาศกึษาขอ้มลูก่อนวนัประชมุอย่างเพียงพอ  

ในการประชมุครั!งนี ! ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดว้่าจา้งให ้บรษิัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จาํกดั (DAP) กลุ่มบรษิัท

ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้ระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting ซึ�งสอดคลอ้งตามเงื�อนไขและวิธีการที�กาํหนดไวต้ามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. 2563 เรื�องมาตรฐานการรกัษาความมั�นคงปลอดภยั

ดา้นสารสนเทศของระบบควบคมุการประชมุ และผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดด้าํเนินการจดัประชมุเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ข้อกาํหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง โดยในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการ

ถ่ายทอดสดและสามารถเรียกดูเอกสารประกอบวาระการประชุมไดต้ลอดจนกว่าจะปิดการประชุม ซึ�งหากท่านผูเ้ขา้รว่ม

ประชมุรายใดประสบปัญหาการใชง้านระบบ สามารถติดต่อสอบถามไดต้ลอดเวลาจนถึงเวลาปิดการประชมุ 
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สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ผูถื้อหน่วยทรสัตมี์คะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหน่วยที� มีอยู่ โดย 1 หน่วย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 

เสียง 

2. ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถลงคะแนนเสียงทั!งหมดที�มีอยู่เพื�อออกความเห็นว่า  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั!น เว้นแต่ผู้ถือหน่วยทรัสตที์�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั!งให้  

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตเ์ท่านั!น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยก

ความเห็นไดโ้ดยรวมคะแนนเสียงทั!งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินจาํนวนสิทธิออกเสียงที�มีอยู่  ทั!งนี! หากผูร้บัมอบ

ฉนัทะที�เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจาํนวนคะแนนเสียงที�มีจะถือว่าส่วนที�ขาดเป็นการลดออกเสียง 

วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถลงคะแนนเสียงในระบบในทุกวาระที�ยังคงเปิดใหล้งคะแนนได ้โดยจะมีปุ่ มให้

เลือกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และลงคะแนนเสียงภายในเวลาที�กาํหนด ทั!งในส่วนของ

จาํนวนเสียงตนเองและมอบฉนัทะ (ถา้มี) 

2. ผู้ถือหน่วยทรัสตที์�มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระตั!งแต่ขั!นตอนการลงทะเบียน ระบบจะนับ

คะแนนเสียงตามที�ผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบฉนัทะมา โดยผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งดาํเนินการออกเสียงลงคะแนน

แต่อย่างใด 

3. ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะซึ�งลงทะเบียนแลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่

ร่วมประชมุจนแลว้เสร็จ และกดออกจากระบบการประชมุก่อนปิดการลงมติวาระใด ๆ จาํนวนหน่วยทรสัต์

ของท่านจะไม่นบัเป็นองคป์ระชมุในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนาํมานบัคะแนนในวาระนั!น ๆ  

อย่างไรก็ตาม การกดออกจากระบบประชมุจะไม่เป็นการตดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะ

ในการกลบัเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนในวาระที�ยงัไม่ปิดการลงมติต่อไป 

 การประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รั!งนี ! วาระในการประชุมทั!งหมดเป็นวาระเพื�อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนใด 

ๆ และเป็นการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีบตัรเสีย  

การแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสยั 

ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสตที์�ตอ้งการการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที�ประชุม

สามารถพิมพค์าํถามส่งเขา้มาทาง “ฟังกช์ั�นคาํถาม (e-Question)” ในระบบ ทั!งนี ! ขอใหแ้จง้ชื�อ-นามสกลุ เพื�อประโยชนใ์น

การบนัทึกรายงานการประชมุ 

ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื!อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระ 

การประชุม เพื�อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั!งนี ! หากผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะแสดงความเห็นหรือ

คาํถามเรื�องอื�น ขอใหเ้สนอในวาระสดุทา้ย และกรณีที�มีคาํถามเขา้มาจาํนวนมาก เพื�อรกัษาเวลาในการประชุม ผูจ้ดัการ

กองทรสัตข์อชี!แจงและเผยแพรค่าํตอบในรายงานการประชมุ 
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ผู้จัดการกองทรัสต์จะเผยแพร่รายงานการประชุมพรอ้มทั!งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทางเว็บไซต์ของ

กองทรสัต ์(www.cpnreit.com) ภายใน 14 วนั หลงัจากประชมุ คือ ภายในวนัที� 5 พฤษภาคม 2565  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ซักถามรายละเอียด เมื�อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใดซักถาม         

ประธานฯ จึงดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี! 

วาระที! 1 รับทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคําถามและคําตอบจากการสอบถามข้อมูล
เพิ!มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสตจ์าการจัดส่งเอกสารแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจําปี 
2564 

ประธานฯ ไดข้อใหที้�ประชมุพิจารณารบัทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบจาก 

การสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าการจัดส่งเอกสารแทนการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 

2564 ซึ�งเป็นไปตามประกาศของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัทาํรายงาน

ดงักล่าวและจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าวพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยรายละเอียดปรากฎตามสิ�ง

ที�ส่งมาดว้ย 1 ซึ�งไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดแจง้แกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้

เห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวถกูตอ้งตามมติของที�ประชมุ จึงขอเสนอใหที้�ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุดงักล่าว  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตซ์กัถามรายละเอียดและเสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เมื�อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัต ์

รายใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชมุพิจารณารบัทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบ

จากการสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติมของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าการจดัส่งเอกสารแทนการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 

2564  

ที�ประชุมรบัทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบจากการสอบถามขอ้มลูเพิ�มเติม

ของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าการจัดส่งเอกสารแทนการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2564 ตามที�เสนอ (ไม่มีการ

ลงคะแนน) 

วาระที! 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปี 2564 

ประธานฯ รายงานผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปี 2564 เพื�อใหที้�ประชมุรบัทราบดงันี!  

ส่วนที! 1: ทรัพยส์ินที!กองทรัสต ์CPNREIT เข้าลงทุน 

กองทรสัต ์CPNREIT ไดด้าํเนินการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 

(“กองทุนรวม CPNRF”) ในปี 2560 และภายหลงัการแปลงสภาพ CPNREIT มีการลงทุนในทรพัยสิ์นใหม่อย่างต่อเนื�อง  

โดยปัจจุบนั CPNREIT มีศูนยก์ารคา้ภายใตก้ารบริหารงานทั!งหมด 7 โครงการ อาคารสาํนกังาน 4 โครงการ และโรงแรม

ฮิลตนั พทัยา สาํหรบัการลงทุนในระยะเวลา 2 ปี ที�ผ่านมา เป็นการลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ�มเติมบางส่วนตามมติที�ประชุม

วิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครั!งที� 1/2562 โดยในปี 2563 กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในอาคารสาํนักงานเดอะไนน ์ทาวเวอรส์ 

และอาคารสาํนกังานยนิูลีเวอร ์เฮา้ส ์ซึ�งรบัโอนจากทรสัตเ์พื�อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์อาคารสาํนกังาน จี

แลนด ์(“GLANDRT”) และไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่าเซ็นทรลั พระราม 2 ช่วงต่ออายอีุก 30 ปี โดยกาํหนดชาํระค่าเช่าในปี 

2568 และในปี 2564 กองทรสัตไ์ดล้งทนุในเซ็นทรลั มารีนา และเซ็นทรลั ลาํปาง  



 

 

หนา้ที� 5 

CPNREIT มีพื !นที�ให้เช่าในส่วนของศูนย์การค้า และอาคารสาํนักงานรวม 358,421 ตารางเมตร แบ่งเป็น 

ศูนยก์ารคา้รอ้ยละ 69 และอาคารสาํนกังานรอ้ยละ 31 และมีอายุสิทธิการเช่าเฉลี�ยของทรพัยสิ์นประมาณ 33 ปี มูลค่า

รวม 75,371 ลา้นบาท (รวมโรงแรมฮิลตนั พทัยา) โดยเซ็นทรลั ปิ�นเกลา้ และอาคารสาํนกังานปิ�นเกลา้ ทาวเวอรเ์อ และ

ทาวเวอรบี์ จะครบอายุสัญญาเช่าในปี 2567 ซึ�งตามสัญญาเช่าระบุว่า CPNREIT ไดร้บัสิทธิในการปฏิเสธก่อนในการ

พิจารณาเงื�อนไขและการต่อสญัญาเช่าที� บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) (“เซ็นทรัลพัฒนา”) จะเสนอมาหลงัจาก

ที�เซ็นทรลัพฒันาไดด้าํเนินการต่อสญัญาเช่าหลกักับเจา้ของที�ดินเรียบรอ้ยแลว้  สาํหรบัการลงทุนในโรงแรมฮิลตนั พทัยา 

กองทรสัต ์CPNREIT ไดใ้หเ้ช่าช่วงแก่บริษัท ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล จาํกัด (“ผู้เช่าช่วง”) และไดร้บัค่าเช่าจากธุรกิจโรงแรม 

ประกอบดว้ยค่าเช่าคงที� และค่าเช่าแปรผนั 

ส่วนที! 2: ความคืบหน้าการลงทุนในทรัพยส์ินเพิ!มเติมตามมติที!ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ครั#งที! 

1/2562 

ตามมติที�ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตค์รั!งที� 1/2562 เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน 2562 อนมุติัการลงทนุเพิ�มเติม

ในทรพัยสิ์น 7 โครงการ โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครั!งที� 1/2562  

ตน้เดือนมีนาคม 2563 กองทรสัต ์CPNREIT ไดล้งทุนในทรพัยสิ์นเพิ�มเติม 2 โครงการ ไดแ้ก่ อาคารสาํนกังาน 

เดอะไนน ์ทาวเวอรส์ และอาคารสาํนกังานยนิูลีเวอร ์เฮา้ส ์มลูค่าการลงทนุรวม 7,430 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการ

จดทะเบียน ภาษีมลูค่าเพิ�ม อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื�น) โดยใชแ้หล่งเงินทนุจากการกูยื้มเงิน และแต่งตั!ง

บรษิัท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิัท สเตอรลิ์ง อีควิตี ! จาํกดั เป็นผู้บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ตามลาํดบั 

อีกทั!งดาํเนินการจดทะเบียนสญัญาสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรลั พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

เริ�มตั!งแต่วนัที� 16 สิงหาคม 2568 - 15 สิงหาคม 2598 ซึ�งกองทรสัต ์CPNREIT จะจดัหาแหล่งเงินทุนเพื�อชาํระค่าเช่าในปี 

2568 จาํนวน 25,394 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ�ม อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายอื�น) โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ�มเติมไม่เกิน 630 ลา้นหน่วย และ/หรือการกูยื้มเงินเพิ�มเติม และได้

วางหลกัประกนัการชาํระค่าเช่าจาํนวน 1,800 ลา้นบาท 

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองทรสัต  ์CPNREIT ไดเ้พิ�มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ�มเติมจาํนวน 

6,578 ลา้นบาท โดยนาํเงินที�ไดจ้ากการเพิ�มทนุไปลงทนุในเซ็นทรลั มารีนา และเซ็นทรลั ลาํปาง ในมลูค่า 5,672 ลา้นบาท 

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลูค่าเพิ�ม และอากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง) และชาํระคืนเงินกูยื้มบางส่วน 

สาํหรบัการลงทุนในเซ็นทรลั สุราษฏรธ์านี และเซ็นทรลั อุบล ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาลงทุนเมื�อสภาวะ  

การลงทุนในตลาดทุนเอื !ออาํนวยต่อการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์เพื�อให้มีการลงทุนคร บถว้นตามมติที�ประชุม

วิสามญั ครั!งที� 1/2562 

นอกจากนี! เซ็นทรลัพัฒนา ในฐานะผูใ้หเ้ช่าอสังหาริมทรพัยแ์ละไดร้บัแต่งตั!งเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยข์อง

เซ็นทรลั มารีนา และเซ็นทรลั ลาํปาง ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์CPNREIT โดยตกลงที�จะลด

ค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพยต์ั!งแต่วันที� CPNREIT ลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าว จนถึงวันที� 31 ธันวาคม 2564 



 

 

หนา้ที� 6 

(“ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ”) หาก (ก) กาํไรสทุธิก่อนหกัค่าตอบแทนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทรพัยสิ์นดงักล่าวที�

กองทรัสต ์CPNREIT ไดร้ับตามระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลือ ตํ�ากว่า (ข) ประมาณการกาํไรสุทธิก่อนหักค่าตอบแทน

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ�งคิดตามสดัส่วนของระยะเวลาใหค้วามช่วยเหลือเทียบกับระยะเวลาประมาณการ ทั!งนี! เมื�อสิ !น

รอบบัญชีปี 2564 บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จาํกัด (มหาชน) ไดล้ดค่าตอบแทนผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยใ์หก้ับกองทรัสต ์

CPNREIT เป็นจาํนวน 34 ลา้นบาท 

ส่วนที  3: การปรับปรุงทรัพยสิ์น 

เซ็นทรัล พระราม 2 โดยได้ดาํเนินการปรับปรุงครั!งใหญ่เริ�มตั!งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จในเดือน

พฤศจิกายน 2564 เพื�อให้เป็น New Urbanized District แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้พื !นที�ใช้สอยเพิ�มขึ !น

ประมาณ 35,400 ตารางเมตร (รวมพื!นที�อาคารจอดรถใหม่ประมาณ 23,800 ตารางเมตร) พื !นที�เช่าและพื!นที�ส่วนกลาง

เพิ�มประมาณ 9,900 ตารางเมตร 

ส่วนที  4: การดาํเนินงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื#อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)   

ปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หลายระลอก และมาตรการล็อคดาวน์ของภาครฐั 

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกองทรสัต ์CPNREIT ดงันี! 

ธุรกิจศูนยก์ารค้า: เซ็นทรลั พทัยา ไดปิ้ดใหบ้ริการชั�วคราวช่วงตน้ปีเป็นเวลา 7 วนั ตามคาํสั�งของภาครฐั และ

กลับมาเปิดใหบ้ริการช่วงตน้เดือนมกราคม 2564 เป็นตน้ไป และในไตรมาส 3 ของปี ศูนยก์ารคา้ในกรุงเทพมหานคร  

3 โครงการ และในจงัหวดัชลบรีุ 2 โครงการ ไดปิ้ดใหบ้รกิารชั�วคราวเป็นช่วงระยะเวลาหนึ�ง มีบางธุรกิจที�ภาครฐัอนญุาตให้

เปิดใหบ้รกิารได ้ไดแ้ก่ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นขายยาและเวชภณัฑ ์และสถานที�ใหบ้รกิารฉีดวคัซีน เท่านั!น 

ธุรกิจอาคารสํานักงาน : เปิดให้บริการตามปกติ โดยมีพนักงานออฟฟิศ Work From Home (WFH) ทั!งนี! 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดมี้การดแูลผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารอย่างทั�วถึง โดยเฉพาะดา้นความสะอาดและความปลอดภยัสาํหรบั

พนกังานออฟฟิศที�จาํเป็นตอ้งเขา้มาทาํงาน 

ธุรกิจโรงแรม: การดาํเนินงานของโรงแรมฮิลตนั พัทยา ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ 

เชื !อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั!งมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัเพื�อควบคุุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น 

การปิดใหบ้ริการชั�วคราวของโรงแรม และการปิดน่านฟ้าระหว่างประเทศ ซึ�งจาํกัดการเดินทางของนักท่องเที�ยวที�จะ

เดินทางมาท่องเที�ยวในประเทศไทย ซึ�งถือเป็นเหตสุุดุวิสยัตามสญัญาเช่าช่วงโรงแรม ดงันั!น ซีพีเอ็น พทัยา โฮเทล ในฐานะ

ผูเ้ช่าช่วงโรงแรมสามารถใชสิ้ทธิในการยกเวน้หรือเลื�อนชาํระค่าเช่า สาํหรบัค่าเช่าตั!งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที� 31 

ธันวาคม 2564 ได ้โดยในปี 2564 กองทรสัต ์CPNREIT ไดย้กเวน้ค่าเช่าคงที�สาํหรบัไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ปี 2564 และ

ไดก้ารเลื�อนชาํระค่าเช่าคงที�สาํหรบัไตรมาส 4 ปี 2564  

การบรหิารจดัการทรพัยสิ์นของกองทรสัต ์

 ผูจ้ดัการกองทรสัตร์่วมกับผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ยงัคงดาํเนินมาตรการเชิงรุกและพฒันาแผนแม่บท “เซ็นทรลั 

สะอาด มั�นใจ Safe Plus+” ในดา้นการรกัษาความสะอาดและความปลอดภยัที�สามารถนาํมาปฏิบติัไดจ้รงิกบัศนูยก์ารคา้ 
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รา้นคา้ และพนักงาน เพื�อตอบรบัวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และเพิ�มความมั�นใจใหก้ับผูม้าใชบ้ริการ รวมถึงการขยาย

ช่องทางการบริการเพื�ออาํนวยความสะดวกให้ลกูคา้ เช่น Chat & Shop, One-Call One-Click และ Pick-up Drive Thru 

รวมถึงพฒันาแพล็ตฟอรม์ดิจิทลั อาทิ CentralLife LINE Official Account และ Central Eats ซึ�งเป็นแพล็ตฟอรม์บริการ

สั�งอาหารที�ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ร่วมพฒันากับ Grab และเพิ�มช่องทางชาํระเงินผ่านระบบ Cashless Payment และ

การบริการแบบไรก้ารสัมผัส (Touchless Experience) เป็นตน้ ในช่วงที�สถานการณผ่์อนคลาย จาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ

ภายในศูนยก์ารคา้ (traffic) ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และลาํปาง ไดท้ยอยกลบัมาไดที้�รอ้ยละ 60-70 ของระดบั

ปกติ และศูนยก์ารคา้ในเมืองพัทยา อยู่ในระดับรอ้ยละ 30 - 40 ของระดับปกติ ทั!งนี ! กองทรสัต ์CPNREIT ไดใ้หค้วาม

ช่วยเหลือผูเ้ช่าอย่างต่อเนื�องดว้ยการใหส่้วนลดค่าเช่า โดยพิจารณาจากการฟื!นตัวของจาํนวน Traffic ของศูนยก์ารคา้ 

ประเภทของธุรกิจที�ไดร้บัผลกระทบ และยอดขายรา้นคา้ เป็นหลกั ส่งผลใหปี้ 2564 อตัราการเช่าพื !นที�ภายในศนูยก์ารคา้

ทั!งหมด (Occupancy Rate) อยู่ในระดบัรอ้ยละ 91  

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื !อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที�ส่งผลใหร้ายไดข้องกองทรสัต ์

CPNREIT ลดลงนั!น ดงันั!น แนวทางในการบริหารจัดการเพื�อรกัษาผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์คือ การลดตน้ทุน

และค่าใชจ่้ายใหส้อดคลอ้งกับรายไดที้�หายไป เช่น การปรบัเปลี�ยนวิธีทาํงาน โดยนาํเทคโนโลยีมาใชม้ากขึ !นเพื�อเพิ�ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานแทนการเพิ�มจาํนวนคน หรือปรบัลดค่าใชจ่้ายลกัษณะแปรผนั (Variable Costs) เช่น ค่าใชจ่้าย

ทางการตลาด ในขณะเดียวกนั ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดใ้หค้วามสาํคญักับสภาพคล่องเพื�อรองรบัการดาํเนินธุรกิจท่ามกลาง

สภาพแวดลอ้มที�ทา้ทาย โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ค่าใชจ่้ายคงที� การชาํระหนี!เงินกูยื้มในอนาคต 

รวมถึงการกนัเงินสาํรองสาํหรบัการคืนเงินมดัจาํจากผูเ้ช่า 

การออกหุน้กู ้

ปี 2564 กองทรสัต ์CPNREIT ไดท้ยอยออกหุน้กูร้วมทั!งหมด 4 ชดุ มลูค่ารวม 6,150 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด

การออกหุน้กูด้งันี ! 

- วันที� 31 มีนาคม 2564 กองทรัสต ์CPNREIT ไดอ้อกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวมทั!งหมด 3,500 ลา้นบาทเสนอ      

ขายวงแคบไม่เกิน 10 ราย (PP10) เพื�อชาํระคืนหนี!เงินกูยื้ม 

- วันที� 13 สิงหาคม 2564 กองทรสัต ์CPNREIT ไดอ้อกหุน้กู ้2 ชุด มูลค่ารวมทั!งหมด 2,650 ลา้นบาท เสนอ

ขายนกัลงทนุสถาบนัและ เพื�อชาํระคืนหุน้กู ้ CPNREIT218A ที�ครบกาํหนด 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัต ์CPNREIT มีหุน้กูท้ั!งหมด 6 ชดุ มลูค่า 15,324 ลา้นบาท และทรสิเรทติ !งได้

คงอนัดบัเครดิตหุน้กูข้องกองทรสัต ์CPNREIT ที�ระดบั “AA” และแนวโนม้ “ลบ” 

สถานะของการกูยื้ม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 กองทรัสต ์CPNREIT มีอัตราหนี!สินที�มีภาระดอกเบี !ยต่อทรัพยสิ์นรวมที�ประมาณ 

รอ้ยละ 29 อย่างไรก็ตาม กองทรสัต ์CPNREIT ยงัคงสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงิน (Financial Covenant) ทั!งนี! 

CPNREIT มีเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงนิที�จะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 4,180 ลา้นบาท และจะชาํระโดยการใช้

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินที�ยงัเบิกใชไ้ด ้และการออกหุน้กู ้
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 ผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นปี 2564  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 กองทรสัต ์CPNREIT มีเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 75,371 ลา้น

บาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 10 จากปีก่อนหนา้ ส่งผลใหสิ้นทรพัยร์วมเท่ากบั 78,972 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 10 จากปีก่อนหนา้ 

สินทรพัยส์ทุธิเท่ากบั 33,819 ลา้นบาท และคิดเป็นสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 12.8 บาท  

กองทรสัต ์CPNREIT มีรายไดค่้าเช่าและบริการรวมจาํนวน 3,502 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13 จากปีก่อนหนา้ 

เนื�องจากกองทรสัต ์CPNREIT ไดใ้หก้ารช่วยเหลือผูเ้ช่าที�ไดร้บัผลกระทบดว้ยการใหส่้วนลดค่าเช่า และการยกเวน้รายได้

ค่าเช่าจากโรงแรมฮิลตนั พทัยา ในระหว่างปีใหก้บัผูเ้ช่าช่วงโรงแรมเนื�องจากสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19  

การพฒันาดา้นความยั�งยืน 

จากการดาํเนินงานของผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละผู้บริหารอสังหาริมทรพัยที์��ไดค้าํนึงถึงสิ��งแวดลอ้ม สังคม และ

บรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ส่งผลใหก้องทรสัต ์CPNREIT มีความโดดเด่นดา้นความยั��งยนื 

จนเป็นที��ยอมรบั และไดร้บัผลประเมินดา้นความยั��งยืนโดย S&P Global ซึ��งเป็นขอ้มูลูสาํคญัที��ทาํใหผู้ล้งทุุนทั��วโลกใชใ้น

การวิเคราะหแ์ละพิจารณาตัดสินใจลงทุุนโดยกองทรสัต ์CPNREIT ไดร้ับการจัดอันดับใน S&P Global Sustainability 

Yearbook 2022 ระดบั Member นอกจากนี!! กองทรสัต ์CPNREIT ยงัไดเ้ขา้รว่มการประเมินและจดัอนัดบัดา้นความยั��งยนื

ในระดบัสากลของ Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) เป็นปีแรก 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถาม ดงันี! 

คณุกิตติพงศ ์วะระทรพัย ์ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า ตามแผนการลงทนุในทรพัยสิ์น

เพิ�มเติม จะมีการเพิ�มทนุหรือไม่ 

นางสาวปัทมิกา พงศส์รูยม์าส ชี!แจงว่า ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครั!งที� 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัการเพิ�ม

ทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ�มเติมในจาํนวนไม่เกิน 770 ลา้นหน่วย สาํหรับการลงทุนในศูนยก์ารคา้  

4 โครงการ ซึ�งกองทรัสต์ CPNREIT ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ�มเติมจาํนวน 355,557,300 หน่วย สาํหรับ 

การลงทุนในโครงการเซ็นทรลั มารีนา และเซ็นทรลั ลาํปาง และคงเหลือหน่วยทรสัตจ์าํนวน 414,442,700 หน่วย สาํหรบั

การลงทนุในเซ็นทรลั สรุาษฏรธ์านี และเซ็นทรลั อบุล  

นอกจากนี! ที�ประชุมมีมติอนมุติัการเพิ�มทุน โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ�มเติมในปี 2568 ในจาํนวน

ไม่เกิน 630 ลา้นหน่วย เพื�อชาํระค่าเช่าสาํหรบัโครงการเซ็นทรลั พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) และ/หรือเพื�อชาํระหนี!จาก 

การกูยื้มเงินที�ใชใ้นการชาํระค่าเช่าสาํหรบัโครงการเซ็นทรลั พระราม 2 (ช่วงต่ออาย)ุ และ/หรือเพื�อเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

เมื�อไม่มีผู้ถือหน่วยรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมรับทราบผล 

การดาํเนินงานของกองทรสัต ์ในรอบปี 2564 

ที�ประชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ในรอบปี 2564 ตามที�รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน) 
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วาระที  3 รับทราบงบการเงนิของกองทรัสต ์CPNREIT สาํหรับปีสิ#นสุดวันที  31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ รายงานงบการเงินของกองทรสัต ์CPNREIT สาํหรบัปีสิ !นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564 เพื�อใหที้�ประชมุ

รบัทราบ โดยมีสาระสาํคญัสรุปดงันี! 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที มีผลกระทบต่องบการเงนิของกองทรัสต ์

กองทรัสต์ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 (TFRS 16) เรื�องสัญญาเช่า สาํหรับ 

การลงทุนในโครงการเซ็นทรลั พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) ที�กองทรสัต ์CPNREIT จะชาํระค่าเช่าในปี 2568  ซึ�งกาํหนดให ้

ผูเ้ช่ารบัรูสิ้ทธิการใชสิ้นทรพัย ์(Rights-of-Use Assets) และหนี!สินตามสญัญาเช่า (Lease Liabilities) สาํหรบัสญัญาเช่า

ทุกสญัญาที�มีอายเุกินกว่า 1 ปี เขา้มาในงบการเงิน โดยหนี!สินตามสญัญาเช่าจะถกูคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี !ยตามนยัของ

สัญญา หรืออัตราดอกเบี !ยเงินกูยื้มส่วนเพิ�มของผูเ้ช่าหากไม่มีอัตราดอกเบี !ยตามนัยสัญญา เป็นรายการในงบดุล และ

บนัทึกดอกเบี !ยจ่ายจากหนี!สินตามสญัญาเช่า รวมอยู่ในตน้ทุนทางการเงินแต่ละปีในงบกาํไรขาดทุน ซึ�งรายการดงักล่าว

เป็นรายการที�ไม่ใช่เงินสด 

นอกจากนี! ผู้จัดการกองทรสัตไ์ดใ้ห้การช่วยเหลือกลุ่มรา้นคา้และผู้เช่าที�ไดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 ใน

รูปแบบส่วนลดค่าเช่าและการเจรจาเงื�อนไขการชาํระเงิน ส่งผลใหง้บแสดงฐานะการเงินของกองทรสัต ์มีลกูหนี!รายไดค่้า

เช่าและบริการคา้งรบัเพิ�มขึ !น และในส่วนของงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้ค่าเช่าและบริการสงูกว่าผลการดาํเนินงาน 

ที�แทจ้รงิของกองทรสัต ์CPNREIT (จากการเฉลี�ยส่วนลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที  31 ธันวาคม 2564 

สินทรพัยร์วม จาํนวน 78,971 ลา้นบาท เพิ�มขึ !น 7,394 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 จากสิ !นปีก่อน เป็นผลมาจาก 

1) เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรมจาํนวน 75,371 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 10 จากสิ !นปีก่อน 

จากการเขา้ลงทุนในเซ็นทรลั มารีนา เซ็นทรลั ลาํปาง และเซ็นทรลั พระราม 2 ที�มีการปรบัปรุงครั!งใหญ่ 2) ลกูหนี!รายได ้

ค่าเช่าและบริการคา้งรบัจาํนวน 893 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 39 จากสิ !นปีก่อน ประกอบดว้ยลูกหนี!จากการชาํระค่าเช่า

ล่าชา้จาํนวน 480 ลา้นบาท และลกูหนี!ที�เกิดจากบนัทึกบญัชีแบบเสน้ตรง จาํนวน 414 ลา้นบาท 

หนี!สินรวม จาํนวน 45,153  ลา้นบาท เพิ�มขึ !น 1,620 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4 จากปีก่อนหนา้ เป็นผลมาจาก  

1) หนี!สินตามสญัญาเช่าของเซ็นทรลั พระราม 2 จาํนวน 19,315 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นตามการบนัทึกดอกเบี !ยจ่ายจากหนี!สิน

ตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 ซึ�งเป็นรายการที�มิใช่เงินสด 2) หนี!สินอื�นจาํนวน 1,456 ลา้นบาท เพิ�มขึ !น 349 ลา้นบาท 

จากค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายงานปรบัปรุงโรงแรมฮิลตนั พทัยา และเซ็นทรลั พระราม 2 

ทุนที�ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์จาํนวน 31,475 ลา้นบาท เพิ�มขึ !น 2,923 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 จากสิ !นปี

ก่อน และส่วนเกินทุนเพิ�มขึ !น 1,985 ลา้นบาท มาจากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ�มเติมจาํนวน 355,557,300 

หน่วย ที�ราคาเสนอขาย 18.5 บาทต่อหน่วย และนาํเงินไปลงทนุในเซ็นทรลั มารีนา และเซ็นทรลั ลาํปาง 

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 33,819 ลา้นบาท คิดเป็นสินทรพัยส์ทุธิ 13.1691 บาทต่อหน่วย 
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สรุปภาพรวมงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี 2564 

จากการบันทึกบัญชีตาม TFRS 16 ทําให้รายการที�ปรากฎอยู่ในงบการเงิน มีความแตกต่างจากผลการ

ดาํเนินงานหลัก ผู้จัดการกองทรสัต์จึงขอชี!แจงข้อมูลตามที�ปรากฎอยู่ในงบการเงินและข้อมูลที�ไม่รวมผลกระทบจาก

มาตรฐาน TFRS 16 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี! 

รายไดร้วม 

ในปี 2564 กองทรสัต ์CPNREIT มีรายไดร้วมตามงบการเงิน 3,527 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13 จากปีก่อนหนา้ 

หากพิจารณาจากผลการดาํเนินงานที�แทจ้ริง รายไดร้วมจะอยู่ที� 3,410 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11 จากปีก่อนหนา้ โดยมี

รายได้จากการให้เช่าและบริการจํานวน 3,502  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 ตามงบการเงิน หากพิจารณาจากผล 

การดาํเนินงานที�แทจ้รงิ รายไดอ้ยู่ที� 3,385 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11 เป็นผลจากการใหส่้วนลดค่าเช่าแก่ผูป้ระกอบการใน

ศูนยก์ารคา้ ตามแนวทางปฏิบัติช่วยเหลือผูป้ระกอบการแต่ละรายตามความเหมาะสม และการยกเวน้ค่าเช่าคงที�จาก

ธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ปี 2564 เนื�องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ�งถือเป็นเหตุสุดวิสัยตาม

สัญญาเช่าช่วงโรงแรม ทั!งนี! ในปี 2564 กองทรัสต ์CPNREIT มีสัดส่วนรายไดจ้ากศูนยก์ารคา้รอ้ยละ 75 จากอาคาร

สาํนกังานรอ้ยละ 23 และจากโรงแรมรอ้ยละ 2 

ค่าใชจ่้ายรวม 

ในปี 2564 กองทรสัต ์CPNREIT มีค่าใชจ่้ายรวมตามงบการเงินจาํนวน 3,150 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 24 จากปี

ก่อนหนา้ เป็นผลจากการบันทึกดอกเบี !ยจ่ายจากหนี!สินตามสัญญาเช่า ซึ�งเป็นรายการที�มิใช่เงินสด หากไม่รวมผลจาก 

การบนัทึกดอกเบี !ยจ่ายจากหนี!สินตามสญัญาเช่า ค่าใชจ่้ายรวมจะเท่ากบั 1,557 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 10 จากปีก่อน

หนา้ เป็นผลจากรายการต่าง ๆ ดงันี!  

1) ตน้ทุนเช่าและบริการจาํนวน 249 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 100 จากค่าไฟฟ้าและค่าใชจ่้ายพนกังาน เป็นผล

จากการลงทนุในเซ็นทรลั มารีนา และเซ็นทรลั ลาํปาง ที�กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุตั!งแต่เดือนกมุภาพนัธ ์2564  

2) ค่าใช้จ่ายอื�นจาํนวน 84 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10 จากค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์สาํหรับการจัดกิจกรรม

การตลาด ที�ลดลงตามจาํนวนการจดักิจกรรมในศนูยก์ารคา้ 

3) ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรพัย์จาํนวน 413 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 2 โดยกองทรสัต ์CPNREIT ไดร้บั

ส่วนลดค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 34 ลา้นบาท ตามที�เซ็นทรลัพฒันาไดใ้หก้ารสนบัสนนุ

การลงทนุในเซ็นทรลั มารีนา และเซ็นทรลั ลาํปาง 

4) ตน้ทนุทางการเงินจาํนวน 2,193 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 28 ตามงบการเงิน จากการบนัทึกดอกเบี !ยจ่ายจาก

หนี!สินตามสญัญาเช่าตาม TFRS 16 ซึ�งเป็นรายการที�ไม่ใช่เงินสด หากไม่รวมผลกระทบจากมาตรฐาน TFRS 16 ตน้ทุน

ทางการเงินเท่ากับ 599 ลา้นบาท เพิ�มขึ !นรอ้ยละ 1 โดยหลักมาจากการกูยื้มเงินเพื�อลงทุนในอาคารสาํนักงานเดอะไนน ์

ทาวเวอรส์ และยนิูลีเวอร ์เฮา้ส ์ในเดือนมีนาคม 2563 

 



 

 

หนา้ที� 11 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 

ในปี 2564 กองทรสัต ์CPNREIT มีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิทั!งสิ !นจาํนวน 377 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 76 จากปี

ก่อนหนา้ หากไม่รวมผลกระทบจากการบันทึกบัญชีตาม TFRS 16 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิจะเท่ากับ 1,854 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 23 จากปีก่อนหนา้ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้จึงเห็นควรเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณารบัทราบงบการเงินของ

กองทรสัต ์CPNREIT สาํหรบัปีสิ !นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหน่วยสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณารบัทราบงบการเงินของกองทรัสต ์สาํหรบัปีสิ !นสุดวันที�  31 

ธันวาคม 2564  

ที�ประชุมรับทราบงบการเงินของกองทรัสต์ สําหรับปีสิ !นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 ตามที�รายงาน (ไม่มี 

การลงคะแนน) 

วาระที  4 รับทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการดาํเนินงานปี 2564 

ประธานฯ แถลงให้ที�ประชุมทราบว่า กองทรัสต์ CPNREIT มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั!ง และจะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  

(เกา้สิบ) ของกาํไรสทุธิที�ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี และกรณีที�กองทรสัตย์งัมีขาดทนุสะสม ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่จ่าย

ประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

รายการปรบัปรุงกาํไรสทุธิในปี 2564 ประกอบดว้ย 1) กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ !น (unrealized gain) จากการประเมินค่า

ทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 2) เงินสาํรองเพื�อการชาํระหนี!เงินกู้ยืมที�ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี และ 3) 

รายการอื�นตามแนวทางที�สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(สาํนักงาน ก.ล.ต.) เพื�อให้

สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัต ์ 

ดว้ยกองทรสัต ์CPNREIT มีสถานะขาดทุนสะสมตั!งแต่ปี 2563 และต่อเนื�องในไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ปี 2564 

ดังนั!น ผูจ้ัดการกองทรสัตจึ์งพิจารณาจ่ายเงินใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทรสัตใ์นรูปแบบของการลดทุน โดยมีเหตุแห่งการลดทุน

ตามที�ระบุในสัญญาก่อตั!งทรสัต ์ไดแ้ก่ รายการขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ !นจากการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น  และสภาพคล่อง

ส่วนเกินจากรายการที�มิใช่เงินสด ซึ�งเกิดจากการบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานทางการเงิน TFRS 16 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 กองทรสัต ์CPNREIT ไดจ่้ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์วมจาํนวน 0.6032 บาท

ต่อหน่วย หรือ1,549,038,109 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายรวมรอ้ยละ 93.4 โดยเป็นการจ่ายในรูปแบบเงินลดทุนจาํนวน 

0.5480 บาทต่อหน่วย หรือ 1,407,282,632 บาท และจ่ายประโยชน์ตอบแทนจํานวน 0.0552 บาทต่อหน่วย หรือ 

141,755,477 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายประโยชนต์อบแทนรอ้ยละ 8.5 หากพิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทนในปี 

2564 พบว่าตํ�ากว่าเกณฑที์�กาํหนดไวที้�รอ้ยละ 90 ของกาํไรสทุธิที�ปรบัปรุงแลว้ ซึ�งผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละทรสัตีไดชี้ !แจง

เหตผุลและความจาํเป็นต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ โดยรายละเอียดการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตมี์ดงันี! 
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รอบผลการดาํเนินงานในปี 2564 เงินจ่าย (บาทต่อหน่วย) รูปแบบการจ่าย

1 มกราคม – 31 มีนาคม 0.2006 การลดทนุ

1 เมษายน - 30 มิถนุายน 0.1025 การลดทนุ

1 กรกฎาคม - 30 กนัยายน 0.0840 การลดทนุ

1 ตลุาคม - 31 ธันวาคม 
0.0552 ประโยชนต์อบแทน

0.1609 การลดทนุ

รวม 0.6032

การจ่ายเงินลดทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตน์ั!น ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดเ้งินสดเต็มจาํนวน โดยไม่ถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย

เนื�องจากเงินลดทนุไม่จดัว่าเป็นเงินได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณารบัทราบการจ่าย

ประโยชน์ตอบแทน และ/หรือเงินลดทุน ให้ผู้ถือหน่วยทรัสตส์าํหรับผลการดาํเนินงานปี 2564 ซึ�งเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายประโยชนต์อบแทนที�กาํหนดไวใ้นสญัญาก่อตั!งทรสัต ์และแนวปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต.

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหน่วยสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณารบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการดาํเนินงานปี 

2564

ที�ประชมุรบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการดาํเนินงานปี 2564 ตามที�รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที 5 รับทราบการแต่งตั#งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงให้ที�ประชุมทราบว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาและแต่งตั!งผู้สอบบัญชีและกําหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี!

1) แต่งตั!งผูส้อบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด คนใดคนหนึ�งต่อไปนี!เพื�อแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของกองทรสัตป์ระจาํปี 2565

รายนาม เลขที ใบอนุญาต จาํนวนปีที เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์

") นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท์ 4098 4 (ปี 2561 - 2564)

#) นางสาวบงกช  อํ�าเสงี�ยม 3684 1 (ปี 2560)

$) นางสาววิไลวรรณ  ผลประเสรฐิ 8420 -
4) นางศศิธร พงศอ์ดิศกัดิ% 8802 -

โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด และผูส้อบบญัชีที�เสนอแต่งตั!งเป็นผูส้อบบัญชี เป็นบริษัทที�ไดร้บั

ความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และมีความรูแ้ละประสบการณใ์น

การสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผูถื้อหุน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูที้�เกี�ยวขอ้งในลกัษณะที�จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที�อย่างเป็นอิสระ
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2) กาํหนดค่าสอบบญัชีโดยบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ประจาํปี 2565 วงเงินไม่เกิน 1,230,000 

บาท ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 

3) มอบอาํนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั!งผู้สอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของ กองทรัสต์ 

CPNREIT ที�อาจเปลี�ยนแปลงระหว่างปีดว้ย 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื�อไม่มีผูถื้อหน่วยสอบถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณารบัทราบการแต่งตั!งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 ดงักล่าว 

ที�ประชุมรับทราบการแต่งตั!งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที�รายงาน (ไม่มี 

การลงคะแนน) 

วาระที  6 พิจารณาเรื องอื นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดส้อบถามต่อที�ประชุมว่า มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดที�มีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเกี�ยวกับวาระนี!

หรือไม่  โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามในเรื�องที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งสรุปไดด้งันี! 

 นายวิชยั อมตกุลชยั ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า เงินลดทุนที�กองทรสัต ์CPNREIT 

จ่ายให้ผู้ถือหน่วยทรัสตถื์อเป็นรายได้ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที�ตอ้งเสียภาษีหรือไม่ เหตุใดจึงตอ้งลดทุน และหลังจาก 

การแปลงสภาพเป็นกองทรสัต ์CPNREIT มีการลดทุนจนมลูค่าที�ตราไวล่้าสดุลดลงเหลือ 12.0957 บาทต่อหน่วย การลด

ทุนดงักล่าวมีผลเสียต่อหน่วยทรสัตที์�ถืออยู่เดิมอย่างไร โดยเฉพาะหน่วยทรสัตที์�ไดมี้การเสนอขายในราคา 18.50 บาทต่อ

หน่วย เมื�อช่วงเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2564  

 คาํตอบ ตามนโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิที�

ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยกองทรสัตส์ามารถจ่ายเงินได ้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) เงินประโยชนต์อบแทน ซึ�งกองทรสัตจ์ะ

จ่ายเมื�อมีกาํไรสะสม และ 2) เงินลดทนุ ซึ�งกองทรสัตจ์ะจ่ายเมื�อมีสถานะขาดทนุสะสม และมีเหตแุห่งการลดทนุตามที�ระบุ

ไวใ้นสญัญาก่อตั! งทรสัต ์โดยเงินลดทนุที�ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บัไม่ถือเป็นเงินไดที้�ตอ้งเสียภาษี และไม่ถกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย 

 สาเหตุที� CPNREIT จ่ายเงินในรูปแบบของเงินลดทุน เนื�องจาก CPNREIT มีสถานะขาดทุนสะสมตามที�ปรากฎ

ในงบแสดงฐานะการเงิน และมีเหตุแห่งการลดทุน ไดแ้ก่ รายการขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ !นจากการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

และสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการที�มิใช่เงินสด ซึ�งเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

TFRS 16 

 เมื�อมีการลดทนุ จะปรบัลดราคาพารข์องหน่วยทรสัตล์ง ซึ�งเป็นวิธีการทางบญัชี ไม่ไดก้ระทบมลูค่าของกองทรสัต ์

ดงันั!น ราคาตลาดของหน่วยทรสัตค์วรจะไม่มีเปลี�ยนแปลงและไม่มีผลกบัมลูค่าพอรต์การลงทนุของผูถื้อหน่วยทรสัต ์  

 นายนพดล สมบติัจิราภรณ์ ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่า

รายไดแ้ละกาํไรของ CPNREIT จะกลบัมาเป็นปกติเหมือนก่อนการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เมื�อใด  
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 คาํตอบ ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดว่า ในปี 2565 จะมีการเติบโตของรายไดแ้ละกาํไร แมจ้ะยงัไม่กลบัไปสู่ระดับปกติ

ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก เศรษฐกิจไทยที�มีแนวโน้มฟื! นตัวดีขึ !นจากปีก่อน 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบนั ที�มีการแพร่กระจายรวดเร็วแต่มีความรุนแรงลดลง อตัราการฉีด

วคัซีนในประเทศเพิ�มขึ !น รวมทั!งมาตรการภาครฐัต่าง ๆ  เช่น การเปิดประเทศรบันกัท่องเที�ยวต่างชาติ อย่างไรก็ดี เพื�อรกัษา

ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์กองทรสัตมี์แนวทางบรหิารจดัการธุรกิจ คือ การประหยดัตน้ทนุและลดค่าใชจ่้าย (cost 

saving) และการรกัษากระแสเงินสดใหก้องทรสัตมี์สภาพคล่องที�พอเพียงสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ 

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดเสนอเรื�องอื�นใดไหที้�ประชุมพิจารณา ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อ

หน่วยทรสัตที์�สละเวลาเขา้รว่มประชมุ และปิดการประชมุ 

 

 ปิดประชมุเมื�อเวลา 15.10 น. 

 

                     ประธานที�ประชมุ 

 

-ปัทมิกา พงศสู์รย์มาส- 

(นางสาวปัทมิกา พงศส์รูยม์าส) 


