
การประชมุสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์
ประจาํปี 2561 

24 เมษายน 2561

ทรสัตเ์พื อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท



กรรมการที เข้าร่วมประชมุ

2

นายชาลี มาดาน
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ



กรรมการที เข้าร่วมประชมุ

3

นางสาวนภารตัน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ



ทรสัตีที เข้าร่วมประชมุ

4

นางทิพาพรรณ ภทัรวิกรม
ทรสัตี



ผูบ้ริหารที เข้ารว่มประชมุ

5

นางสาวพิรินี พริ.งศลุกะ
ประธานเจ้าหน้าที บริหาร และ
ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ



ผูส้อบบญัชี

6

บริษทั เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั

นางสาวบงกช อํ าเสงี ยม
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
นางสาวนิตยา งามประเสริฐสขุ



พยานในการประชมุและตรวจสอบการนับคะแนน

7

บริษทั เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั

� นายนิธิศกัดิ5  กฤตติกากลุ



สญัญาก่อตั .งทรสัต์

15.5 องคป์ระชมุ

15.5.1 การประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตต์อ้งมผีูถ้อืหน่วยทรสัต์และ
ผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยทรสัต์ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 

(ยี"สบิหา้) คน หรอืไมน่้อยกวา่กึ"งหนึ"งของจาํนวนผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ั 'งหมด 

และต้องมีหน่วยทรสัต์นับรวมกนัไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ"งในสาม) ของ
จาํนวนหน่วยทรสัตท์ี"จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั 'งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
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วาระการประชมุ

วาระที  1   รบัทราบผลการดาํเนินงานตั 'งแต่วนัที" 29 พฤศจกิายน 2560 (วนัจดัตั 'ง
กองทรสัต)์ ถงึวนัที" 31 ธนัวาคม 2560

วาระที  2   รบัทราบงบการเงนิสาํหรบัระยะเวลาตั 'งแต่วนัที" 29 พฤศจกิายน 2560 (วนั
จดัตั 'งกองทรสัต)์ ถงึวนัที" 31 ธนัวาคม 2560

วาระที  3   รบัทราบเรื"องการจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยในรปูของการลดทุนของกองทรสัต ์

CPNREIT สาํหรบัรอบปี 2560 

วาระที  4 รบัทราบการแต่งตั 'งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี

วาระที  5 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 16,250 ลา้นบาท 

มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื"อชาํระคนืเงนิกูย้มืของกองทรสัต์

วาระที  6   พจิารณาเรื"องอื"นๆ (ถา้ม)ี
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สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์คีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหน่วยที"มอียู ่โดย 1 หน่วย มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนได ้1 เสยีง

2. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์สามารถลงคะแนนเสยีงทั 'งหมดที"มอียู่เพื"อออกความเหน็ว่า เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ"งเท่านั 'น เว้นแต่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ที"เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั 'งให ้Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดูแลหน่วยทรสัต์เท่านั 'น จงึจะสามารถลงคะแนนเสยีงแบบแยก
ความเหน็ไดโ้ดยรวมคะแนนเสยีงทั 'งหมดแลว้ตอ้งไม่เกนิจํานวนสทิธอิอกเสยีงที"มี
อยู่

ทั 'งนี' หากผูร้บัมอบฉนัทะที"เป็น Custodian ออกเสยีงไมค่รบจาํนวนคะแนนเสยีงที"
มจีะถอืวา่สว่นที"ขาดเป็นการงดออกเสยีง
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การใช้บตัรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั.น

• เหน็ดว้ย (Approve) 

• ไม่เหน็ด้วย (Not approve)

• งดออกเสียง (Abstain)

• ไม่ต้อง สง่บตัรลงคะแนน

• ส่งบตัรลงคะแนน

• ส่งบตัรลงคะแนน

11



การใช้บตัรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

1. เพื"อความสะดวกและรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสยีง บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนน
ที ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดงันั 'น หากผู้ถอืหน่วยทรสัต์
ท่านใดที" เหน็ด้วย ไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนน เนื"องจากระบบจะนับคะแนนเสยีง
เหน็ดว้ยไวแ้ลว้

2. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที"มอบฉันทะโดยระบุความเหน็แต่ละวาระมาเรยีบรอ้ยแลว้ตั 'งแต่
ขั 'นตอนการลงทะเบยีน ระบบจะนับคะแนนเสยีงตามที"ผูถ้อืหน่วยทรสัตม์อบฉนัทะ
มาทุกประการ
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การใช้บตัรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ร ับมอบฉันทะซึ"งลงทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนและไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสรจ็ บรษิทัขอความร่วมมอืผูถ้อื
หน่วยทรัสต์หรือผู้ร ับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที"ออกเสียง
ลงคะแนนล่วงหน้าวาระที"เหลอือยู่ทั 'งหมดแก่เจา้หน้าที" เพื"อบนัทกึคะแนนเสยีงแต่
ละวาระการประชมุ

ทั 'งนี' ในกรณีที"ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูร้บัมอบฉันทะมไิด้คนืบตัรลงคะแนนที"
ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที"ก่อนที"ประธานจะสรุป
คะแนนเสยีงแต่ละวาระการประชุม ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูร้บัมอบฉันทะออก
เสยีง เหน็ด้วย ในการพจิารณาวาระนั 'น ๆ
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กรณีถือเป็นบตัรเสีย

1. การลงคะแนนเสยีงเกนิกว่าหนึ"งประเภทความเหน็ ยกเวน้ การลงคะแนนของผูร้บั
มอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศที"แต่งตั 'งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหน่ยทรสัตท์ี"สามารถลงคะแนนแบบแยกความเหน็ได้

2. การแก้ไข หรอืขดีฆ่าความเหน็ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูร้บัมอบฉันทะมไิด้ลง
นามกาํกบั

3. การขดีฆา่บตัรทั 'งบตัร

4. บตัรลงคะแนนที"ชาํรดุอยูใ่นสภาพที"ไมส่ามารถอ่านผลได้
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การแสดงความคิดเหน็ การสอบถามข้อสงสยั

1. ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที"ต้องการแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้สงสยัต่อที"ประชุม
ขอใหย้กมอืขึ'น เมื"อประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอใหแ้จง้ ชื"อ-นามสกุล เพื"อประโยชน์
ในการบนัทกึรายงานการประชมุ

2. ในการแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้สงสยั ขอใหเ้สนอเนื'อหาอยา่งกระชบัและ
ตรงประเดน็กบัวาระการประชมุ เพื"อใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทั 'งนี' 
หากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ประสงคจ์ะแสดงความเหน็หรอืคาํถามเรื"องอื"น ขอใหเ้สนอใน
วาระสดุทา้ย
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การเผยแพร่รายงานการประชมุ

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั 'งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง 

website ของบริษัท (www.cpnreit.com) ภายใน 14 วนั หลงัจากประชุม (วนัที" 8 

พฤษภาคม 2561)
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รบัทราบผลการดาํเนินงานตั .งแต่วนัที  29 พฤศจิกายน 

2560 (วนัจดัตั .งกองทรสัต)์ ถึงวนัที  31 ธนัวาคม 2560

วาระที  1
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การแปลงสภาพและการลงทนุในทรพัยส์ินใหม่

18

2560
แปลงสภาพจากกองทุน
รวม CPNRF เป็น 

CPNREIT

2552
เพิ"มทุนครั 'งที" 1

2548
เสนอขายหุน้ใหมแ่ก่

ประชาชนทั "วไปครั 'งแรก
CPNRF1

ลงทุนครั .งแรกใน
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 2
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3

2557
การเพิ"มทุนครั 'งที" 2

ลงทุนเพิ มเติม
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา ปิ�นเกลา้

ลงทุนเพิ มเติม
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา เชยีงใหม ่
แอรพ์อรต์

ลงทุนเพิ มเติม
โครงการเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี และ

โรงแรมฮลิตนั พทัยา

ทรพัยส์ินที กองทรสัตเ์ข้าลงทุน

หมายเหตุ:   1.  กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท

ศนูยก์ารค้า โรงแรม
5 1



ภาพรวมอตัราหนี.สินที มีภาระดอกเบี.ยต่อทรพัยส์ินรวม

19

สินทรพัยร์วมเงินกู้ยืม

47,055

14,474 

60% ในกรณีที กองทรสัตม์ีการจดั
อนัดบัความน่าเชื อถอือยู่ในอนัดบั
ที สามารถลงทนุได้

35% ในกรณีที ไม่มีการจดัอนัดบั
ความน่าเชื อถอื

หน่วย : ลา้นบาท

31%



ภาพรวมการลงทนุ

20

ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม่ แอรพ์อรต์

ปีที"ลงทุน 2557

สญัญาสิ'นสุด เม.ย. 87

พื'นที"เช่า (ตรม.) 37,490

อตัราการเช่า 93%

โรงแรมฮิลตนั พทัยา2

ปีที"ลงทุน 2560

สญัญาสิ'นสุด ส.ค. 80

หอ้งพกั 303

อตัราการเช่า 93%

ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัเฟสติวลั พทัยา บชี

ปีที"ลงทุน 2560

สญัญาสิ'นสุด ส.ค. 80

พื'นที"เช่า (ตรม.) 29,404

อตัราการเช่า 98%

ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา ปิ นเกล้า ปิ นเกล้า ทาวเวอร ์A&B

ปีที"ลงทุน 2552 ปีที"ลงทุน 2552

สญัญาสิ'นสุด ธ.ค. 67 สญัญาสิ'นสุด ธ.ค. 67

พื'นที"เช่า (ตรม.) 27,611 พื'นที"เช่า (ตรม.) 34,031

อตัราการเช่า 99% อตัราการเช่า 85%

ศนูยก์ารค้าเซน็ทรลัพลาซา พระราม 2 

ปีที"ลงทุน 2548

สญัญาสิ'นสุด เม.ษ. 68

พื'นที"เช่า (ตรม.) 82,746

อตัราการเช่า 94%

เซน็ทรลัพลาซา พระราม 3 

ปีที"ลงทุน 2548

สญัญาสิ'นสุด ส.ค. 38

พื'นที"เช่า (ตรม.) 36,285

อตัราการเช่า 78%

กรงุเทพมหานคร

เชียงใหม่

พทัยา

ขอ้มลูทรพัยส์นิ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ:  1) รวมสทิธใินการต่อสญัญาอกี 2 คราว คราวละ 30 ปี
      2) ใหเ้ช่าช่วงแก่ผูเ้ช่าช่วงทรพัย์สนิหลกั คอืบรษิทั ซพีเีอน็ พทัยา โฮเทล จาํกดั



ความคืบหน้าแผนการปรบัปรงุทรพัยส์ิน
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RETAIL JUNGLE

RAMA 3

เริ"ม ม.ิย. 2560

กาํหนดเสรจ็ เฟส 1: ธ.ค. 2560

เฟส 2: ไตรมาส 1 2561

งบประมาณ 675 ลา้นบาท

เฟส 1 ปรบัปรงุแล้วเสรจ็ในปี 2560

• ปรบัปรุงพื'นที"สว่นกลาง การตกแต่งใหดู้
ทนัสมยั สวยงาม

• ออกแบบ façade ใหม่

• ปรบัประเภทผูเ้ชา่ รา้นคา้ต่างๆ ให้
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใน
ปจัจุบนั

• ปรบัปรุงการเชื"อมต่อโซนต่างๆ โดยการ
เพิ"มบนัไดเลื"อน

• เพื"อพื'นที"นั "งพกั และเพิ"มพิ'นที"สเีขยีว

• ปรบัปรุงลานจอดรถและพื'นที"โดยรอบเพื"อ
ลดปญัหาการจราจร



ความคืบหน้าแผนการปรบัปรงุทรพัยส์ิน
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CHIANGMAI AIRPORTRAMA 2

ปรบัเปลี ยนพื.นที ว่างเป็นโซนธนาคารและแฟชั  น พลสั

ปรบัปรงุ พื.นที โซนกาดหลวง

ปรบัปรงุพื.นที โซนแฟชั  น พลสั

ปรบัปรงุเสรจ็สิ.นในปี 2560 Completed in 2017



รบัทราบงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาตั .งแต่วนัที  29 

พฤศจิกายน 2560 (วนัจดัตั .งกองทรสัต)์ ถึงวนัที  31 

ธนัวาคม 2560

วาระที  2



งบแสดงฐานะการเงิน

24

หนี.สิน

สินทรพัย์
สทุธิ

เงินลงทนุใน
สิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัย์
ตามมลูค่า
ยตุิธรรม

สินทรพัยร์วม 47,055

29,462

17,593

44,310

7,186

9,179

5,543

10,494

8,154

3,754

เซน็ทรลัพลาซา 

พระราม 2

เซน็ทรลัพลาซา 

พระราม 3

เซน็ทรลัพลาซา 

ปิ นเกล้า

เซน็ทรลัพลาซา 

เชียงใหม ่แอรพ์อรต์

เซน็ทรลัเฟสติวลั 

พทัยา บชี

โรงแรมฮิลตนั พทัยา

หน่วย : ลา้นบาท

อื นๆ  2,745

31 ธนัวาคม 2560



155
คา่ธรรมเนียมบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์
69

คา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิาร
23 ตน้ทุนทางการเงนิ

30

งบกาํไรขาดทนุ

25

378

ขาดทนุสทุธิจาก
เงินลงทนุ

ค่าเชา่และค่าบรกิาร 
ศนูยก์ารคา้ อาคารสาํนกังาน
344

โรงแรม
25

รายไดอ้ื"น
8

ค่าใช้จ่ายรวม

ตน้ทุนเชา่และบรกิาร
17

คา่ธรรมเนียมการจดัการ
12

หน่วย : ลา้นบาท

คา่ธรรมเนียมทรสัต ี3

631

ขาดทุนที"ยงัไมเ่กดิขึ'น
606

ขาดทุนที"เกดิขึ'น
25

รายได้รวม



รบัทราบเรื องการจ่ายเงินให้ผูถ้ือหน่วยในรปูของการลด
ทุนของกองทรสัต ์CPNREIT สาํหรบัรอบปี 2560

วาระที  3 



การเปลี ยนแปลงในส่วนทนุของกองทรสัต์

27

ขาดทนุสทุธิจาก
เงินลงทนุ

ก่อนการแปลงสภาพ
30 พ.ย. 60

หลงัการแปลงสภาพ
1 ธ.ค. 60

31 ธนัวาคม 2560

29,869

224

รายได้จากการ
ลงทุนสทุธิ

631 29,462

ประโยชน์ตอบแทนในรปู
ของเงินลดทุน

กาํไรสะสม

ทนุที ได้รบัจาก
ผูถ้ือหน่วย

การเปลี ยนแปลงระหว่างงวด

ต.ค. 

พ.ย.

ธ.ค.



เหตขุองการลดทนุชาํระแล้ว

� มลูค่าอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากการประเมนิมลูค่า
หรอืสอบทานการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิ 

� เมื"อกองทรสัต์มเีงนิสดคงเหลอืที"เกดิจากการดําเนินงานก่อนการแปลงสภาพเป็น
กองทรสัต์ รวมถงึเงนิสดคงเหลอืที"เกดิจากรายการคา้งรบัก่อนการแปลงสภาพเป็น
กองทรสัตแ์ละสว่นกาํไรสทุธทิี"ปรบัปรงุแลว้ที"เกนิกว่ากาํไรสทุธทิางบญัช ี

28



การจ่ายเงินปันผล

รายการ ปี 2560

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธสิาํหรบังวดตั 'งแต่วนัที" 29 

พฤศจกิายน – 31 ธนัวาคม 2560
223,741,061

เงนิสดคงเหลอืจากการดาํเนินการก่อนการแปลงสภาพ 438,622,569

รวม 662,363,630

จาํนวนหน่วย (หน่วย) 2,212,476,700

ประโยชน์ตอบแทนในรปูของการลดทนุ (บาทต่อหน่วย) 0.2879

รวมเงนิจา่ยทั 'งสิ'น 636,972,042

29

หน่วย : บาท



กาํหนดการเกี ยวกบัจ่ายเงินปันผล

• กาํหนดวนัปิดสมดุทะเบยีน : 9 มนีาคม 2561

• จา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย : 22 มนีาคม 2561

30



รบัทราบการแต่งตั .งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

วาระที  4



ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี

� แต่งตั 'งผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั คนใดคนหนึ"งต่อไปนี'

� คา่สอบบญัชใีนวงเงนิไมเ่กนิ 760,000 บาท

32

รายนาม เลขที ใบอนุญาต
จาํนวนปีที เป็นผูส้อบบญัชีของ

กองทรสัต์
1) นางสาวบงกช อํ"าเสงี"ยม

3684

1 

(สาํหรบังวด 1 เดอืน 2560)

2) นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์ 4098
-

2) นางสาววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ 8402
 

3) นางศศธิร พงศอ์ดศิกัดิ = 8802
-

รายการ สาํหรบังวด 29 พ.ย. – 31 ธ.ค. 

2560 

สาํหรบัปี 2561

คา่สอบบญัชี 280,000 760,000



พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่
เกิน 16,250 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื อชาํระ
คืนเงินกู้ยืมของกองทรสัต์

วาระที  5



สญัญากู้ยืมเงินกบัสถาบนัการเงินในปัจจบุนั

สัญญาเงนิกู้ยืม
จาํนวนเงนิ (ล้านบาท)

วัตถุประสงค์
วงเงนิกู้ยืม เบกิถอนสุทธิ ยังไม่เบกิถอน

เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิกลุ่มที% 1

  วงเงินที	 1 1,918 1,918 -
เพื	อนําไปชําระภาระผกูพนัของเงิน
กู้ ยืมฉบบัเดิม

  วงเงินที	 2 1,918 - 1,918
เพื	อนําไปชําระภาระผกูพนัของ

วงเงินที	 1

เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิกลุ่มที% 2

  วงเงิน ก1 12,700 12,536 - เพื	อการได้มาซึ	งทรัพย์สิน

  วงเงิน ก2 1,550 - 1,550
เพื	อการปรับปรุงหรือซอ่มแซม
อสงัหาริมทรัพย์

  วงเงิน ข 7,125 - 7,125
เพื	อนําไปชําระภาระผกูพนัของ

วงเงินกู้  ก

34



ข้อกาํหนดและเงื อนไขการออกหุ้นกู้

วตัถุประสงค์ เพื"อนําเงนิมาชาํระหนี'ตามสญัญาเงนิกูย้มืหรอืหนี'ใดๆ และนํามาใชจ้า่ย
ต่างๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบัการออกหุน้กูแ้ละการชาํระหนี'ดงักล่าว

วธิกีารจดัสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทั "วไป และ/
หรอื ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบง่ขายเป็นรุน่เดยีวหรอืหลายรุน่ โดยอาจเสนอ
ขายรวมกนัในคราวเดยีวหรอืหลายคราวกไ็ด ้โดยการออกเสนอขายหุน้
กู ้สามารถเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ ซึ"งหุน้กูน้ั 'นๆ กาํลงัจะครบ
กาํหนดชาํระคนืหรอืถกูไถ่ถอนคนืก่อนกาํหนด ทั 'งนี'โดยปฏบิตัติาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรอืประกาศที"เกี"ยวขอ้ง รวมถงึการขอ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที"เกี"ยวขอ้ง
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ข้อกาํหนดและเงื อนไขการออกหุ้นกู้

ประเภท หุน้กูช้นิดระบุชื"อผูถ้อืหรอืไมร่ะบชุื"อผูถ้อื ไมด่อ้ยสทิธ ิมหีรอืไมม่ี
หลกัประกนัชนิดทยอยคนืเงนิตน้หรอืคนืเงนิตน้ครั 'งเดยีวเมื"อครบ
กาํหนดไถ่ถอน มหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทั 'งนี' ขึ'นอยูก่บัความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ั 'นๆ

วงเงนิ ณ ขณะใดขณะหนึ"ง รวมกนัไมเ่กนิ 16,250 ลา้นบาท

สกุลเงนิ บาท

อายุ ขึ'นอยูก่บัความเหมาะสมในเรื"องตน้ทนุทางการเงนิ และความเสี"ยงใน
การชาํระคนืเงนิตน้

ดอกเบี'ย คงที"ตลอดอายหุุน้กู ้โดยขึ'นอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดใน
ขณะที"ออกและเสนอขาย
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อาํนาจดาํเนินการของผูจ้ดัการกองทรสัต์

1. กาํหนดรายละเอยีดและเงื"อนไขอื"นๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น 

การกําหนดชื"อ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จํานวนหุน้กูท้ี"จะออกและเสนอขายในแต่ละ
คราว ประเภทหุน้กู้ หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด อตัราดอกเบี'ย วธิกีารชําระเงนิต้นและดอกเบี'ย วธิกีาร
จดัสรร และรายละเอยีดการเสนอขาย เป็นตน้

2. เขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที"เกี"ยวขอ้ง และมอีาํนาจในการ
ดาํเนินการใดๆ ตามที"จาํเป็น และเกี"ยวเนื"องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครั 'งนี' 
รวมถงึการจดัทําและยื"นคาํขอและเอกสารต่างๆ ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที"
เกี"ยวขอ้ง การนําหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนกบัตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื สมาคมตลาดตราสารหนี'ไทย หรอืตลาดรอง
อื"นๆ และการดําเนินการใดๆ อนัจาํเป็น เกี"ยวขอ้ง หรอืเกี"ยวเนื"องกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูน้ั 'นๆ ใหส้าํเรจ็ลุล่วงและเป็นไปตามที"กฎหมายกาํหนด
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หลกัเกณฑใ์นการออกหุ้นกู้แต่ละรุน่

1. ดอกเบี'ยหุน้กูจ้ะตอ้งมคีวามเหมาะสม

2. ตน้ทุนทางการเงนิของกองทรสัต ์CPNREIT ลดลง เมื"อเทยีบกบัภาระดอกเบี'ยตาม
สญัญากูย้มืเงนิเดมิ หรอืวงเงนิกูย้มืระยะยาวที"มอียู ่ที"จะนําเงนิจากการออกหุน้กูไ้ป
ชาํระ โดยคาํนึงถงึภาระคา่ใชจ้า่ยต่างๆของกองทรสัตใ์นการออกหุน้กูค้ราวนั 'น

3. ชว่งเวลาที"จะออกหุน้กูต้อ้งมคีวามเหมาะสม
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วาระที  5
พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่
เกิน 16,250 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื อชาํระ

คืนเงินกู้ยืมของกองทรสัต์

คะแนนเสียงเพื ออนุมตัิ
คะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั .งหมดของผูถ้ือ
หน่วยที มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



พิจารณาเรื องอื นๆ (ถ้ามี)

วาระที  6



ถาม – ตอบ 

Q & A



ติดต่อ - สอบถามข้อมลูเพิ มเติม

• นกัลงทุนสมัพนัธ์
– โทรศพัท ์ 02 667 5555 ต่อ 1660

– อเีมลล์ ir_cpnreit@cpn.co.th
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