
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566  
กองทนุรวมสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท (CPNCG) 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรลัพลาซา 
ลาดพรา้ว  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ก่อนการเปิดประชุมผูด้  าเนินการประชุมได้ให้ขอ้มูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการประชุม โดยชีแ้จงว่าการประชุมสามัญประจ าปี 2566  
เป็นการประชมุ ณ หอ้งประชมุลาดพรา้ว สวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรลัพลาซาลาดพรา้ว ถนนพหลโยธิน จตจุกัร กรุงเทพฯ 
โดยผูล้งทุนจะเขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุน คณะผูบ้ริหารกองทุน ผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรพัย ์ผูดู้แลผลประโยชน ์และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการจัดประชุม การประชุมจะเป็นไปอย่างกระชบัเพื่อลดความเสี่ยง 
ในการแพร่ระบาดของเชือ้โรค โดยในการประชุมครั้งนี ้ จะมีการบันทึกวิดีโอระหว่างจัดการประชุม เพื่อบันทึกข้อมูลส าหรับ
ประกอบการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีขอ้มลูที่ถกูบนัทึก ไดแ้ก่ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทึก
วิดีโอภายในงานประชุม รวมถึงเนือ้หา การลงคะแนนเสียง ค าถาม ค าตอบ และการแสดงความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 
ทั้งนี ้บริษัทจัดการได้จัดพืน้ท่ีส  าหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีไม่ประสงคบ์ันทึกข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการประชุมไว้แลว้  
ในบริเวณแถวท่ีนั่งหลังกลอ้งถ่ายวีดีโอ ท่านผู้ถือหน่วยสามารถอ่านรายละเอียดการใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ี ได้แจ้งใน 
เอกสารแนบ 7 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ล าดบัถดัไปผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน าผูเ้ขา้รว่มประชมุดงันี ้

ผู้จัดการกองทุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

1) คณุทิพาพรรณ ภทัรวิกรม Executive Director, กลุ่มการลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั  

   ประธานท่ีประชมุ 
2) คณุนวบลูย ์ทององอาจ Associate Director กลุ่มการลงทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 ผูด้  าเนินการประชมุ 

3) คณุพิรนีิ พริง้ศลุกะ Executive Vice President, Finance 
 บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน)  
 ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

  



ผู้ดูแลผลประโยชน ์

1) คณุณฏัฐพฒั องัศพุรวิภา  ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์ 
ตวัแทนจาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

2) คณุสขุธร  ธงไชย     ผูช้่วยหวัหนา้ส่วน ฝ่ายบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์ 
ตวัแทนจาก ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผู้สอบบัญชี 

1) คณุชนารตัน ์จนัทรห์วา   Partner  
    บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2) คณุณิชนนัทน ์โหมดวิจิตร ์  Manager  
      บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 
เร่ิมการประชุม 

 ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งข้อมูลองค์ประชุมให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังนี ้
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปี 2566 มีผูถื้อหน่วยรวม
ทัง้สิน้ 9,532 ราย จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้สิน้ 426,639,000 หน่วย มีผูถื้อหน่วยเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 72 ราย 
และเป็นผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 88 ราย รวม 160 ราย คิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนรวมทั้งสิน้ 184,171,961 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 
43.1681 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้ 
 ณ เวลา 14.05 น. คณุทิพาพรรณ ภทัรวิกรม บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุไทยพาณิชย ์ท าหนา้ท่ีประธาน 
ในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2566 ของกองทนุรวมสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท พรอ้มใหผู้ด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการประชมุใหท่ี้ประชมุ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ 

ก่อนท่ีจะเริ่มรายงานขอ้มลูเพื่อรบัทราบ และเพื่อพิจารณาอนุมตัิ ตามวาระการประชุม ต่าง ๆ  ผูด้  าเนินการประชมุ
แจง้ต่อท่ีประชมุเรื่องการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสนอวาระการประชมุสามญั ระหว่างวนัท่ี 17 มกราคม ถึงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์
2566 โดยไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา รวมถึงบริษัทจัดการไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2566 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ รวมถึงแจง้ข่าวการเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันท่ี 31 มีนาคม 2566 เป็นตน้มา เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถพิจารณา
ขอ้มลูในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2566 ไดท้ราบล่วงหนา้ รวมถึงชีแ้จงขัน้ตอนการถามค าถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในท่ีประชมุ ดงันี ้

1. ในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาส ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

2. กองทนุรวม ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตดัค าถามหรือการแสดงความเห็นท่ีไม่สภุาพ หรือหมิ่นประมาทผูอ้ื่น หรือ
ละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือเป็นการรบกวนการประชมุ และก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อผูเ้ขา้รว่มประชมุรายอื่น 



3. ในกรณีท่ีมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อรกัษาระยะเวลาการประชุม
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กองทุนรวม จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกค าถามตามความ
เหมาะสม  

ทัง้นีห้ากมีค าถามท่ีคงคา้งอยู่ บรษิัทจดัการจะชีแ้จงและเผยแพรค่ าตอบ ผ่านทาง website ของตลาดหลกัทรพัย์
และบรษิัทจดัการ  พรอ้มการเผยแพรร่ายงานการประชมุในครัง้นี ้โดยจะแจง้ผ่านระบบ เผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุ หรือภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2566 

ประธานไดด้ าเนินการประชมุตามล าดบัวาระ ดงันี ้

วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 

 ประธานแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบเก่ียวกบัรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 บรษิัทจดัการ 
ได้เผยแพร่และจัดส่งข้อมูลรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและ
รายละเอียดขอ้มลูในแต่ละวาระผ่านทาง website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษิัทจดัการในวนัท่ี 31 มีนาคม 2566 รวมถึงไดจ้ดัส่ง
เอกสารใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุท่านทางไปรษณีย ์ 

ความเหน็บริษัทจัดการ 
บรษิัทจดัการ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุ รบัทราบสรุปรายงานผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2563  

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถามค าถาม 
ไม่มีค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

มตทิีป่ระชุม 
 วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าท่ีประชมุมมีติรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทนุประจ าปี 2565  

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 2 ผูด้  าเนินการประชมุใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเรื่องท่ีส าคญัในปี 2565 ซึ่งนอกเหนือจากการดแูล
ทรัพย์สินของกองทุนให้พรอ้มจัดหารายได้ และการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าของกองทุนรวมแลว้  ในปีท่ีผ่านมา บริษัทจัดการ  
ไดด้  าเนินโครงการปรบัปรุงอาคารส านักงาน ในส่วนของความปลอดภัยในการเขา้อาคาร / ปรบัปรุงภาพลักษณส์่วนกลางและ
หอ้งน า้ในชั้นต่างๆ / เพิ่มเติมพืน้ท่ีรา้นคา้ หอ้งเก็บของและหอ้งประชุม ซึ่งส่งผลใหพ้ืน้ท่ีใหเ้ช่าของกองทุนเพิ่มขึน้ ซึ่งปัจจุบันได้
ด าเนินการแลว้เสร็จ ส าหรับแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต กองทุนจะให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลผู้เช่า เพื่อให้เกิด  
ความพึงพอใจ และน าไปสู่การต่อสัญญาเช่าหรือขยายพืน้ท่ีเช่าต่อไป รวมถึงภาพรวมอุตสาหกรรมของอาคารส านักงาน 
ในกรุงเทพมหานคร ดงันี ้

ปริมาณพืน้ท่ีอาคารส านักงานให้เช่า หรืออุปทานพืน้ท่ีอาคารส านักงานรวม ณ สิน้ปี 2565 มีอยู่ในตลาดประมาณ 9.71 ลา้น 
ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ในเขตศูนยก์ลางธุรกิจหรือ CBD 4.72 ลา้นตารางเมตร โดยเป็นอาคารส านกังานส านกังานเกรดเอ 
ในเขต CBD ท่ีประมาณ1.77 ลา้นตารางเมตร และมีพืน้ท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งอีกราว 1.00 ลา้นตารางเมตรซึ่งคาดว่าจะสรา้ง
เสรจ็สรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2568 ซึ่งแบ่งเป็นปี 2566 ราว 0.5 ลา้นตารางเมตร ปี 2567 ราว 0.5 ลา้นตารางเมตร และปี 2568 ในส่วนท่ี
เหลือ   



ในส่วนของปริมาณความต้องการเช่าพืน้ท่ีอาคารส านักงาน หรืออุปสงคพ์ืน้ท่ีอาคารส านักงาน ณ สิน้ปี 2565 มีพืน้ท่ีอาคาร
ส านกังานท่ีถกูเช่าแลว้อยู่ท่ีประมาณ 8.27 ลา้นตารางเมตร คิดเป็นอตัราการเช่าท่ีรอ้ยละ 85 ใกลเ้คียงกบัอตัราการเช่าในเขต CBD 
หากมองเฉพาะพืน้ท่ีส  านกังานเกรดเอในเขต CBD อตัราการเช่า อยู่ท่ี รอ้ยละ 81 ซึ่งแนวโนม้ในอนาคตจะมีการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ทัง้ใน
สว่นของราคาค่าเช่า รูปแบบการใหเ้ช่า คณุภาพอาคารเนื่องมาจากว่าจะมีอปุทานใหมเ่พิ่มเขา้มา 

ในขณะท่ีอตัราค่าเช่าเฉลี่ยในเขต CBD ส านักงานเกรดเอ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยจะอยู่ท่ี 1,040 บาทต่อตารางเมตร ส านักงานเกรดบี 
จะอยู่ท่ี 834 บาทต่อตารางเมตร พืน้ท่ีนอกศูนยก์ลางธุรกิจ (non-CBD) ส านกังานเกรดเอจะอยู่ท่ีเฉลี่ยท่ี 721 บาทต่อตารางเมตร
และส านกังานเกรดบีอตัราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 614 บาทตารางเมตร 

ส าหรบัทรพัยส์ินท่ีทางกองทุนเขา้ลงทุน เป็นอาคารส านกังานเกรด เอ ประมาณ 45 ชัน้ ชื่อ อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรลัเวิลด ์
โดยมีพืน้ท่ีการเขา้ลงทุนรวม 121,989 ตารางเมตร และเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสุทธิ ประมาณ 82,335 ตารางเมตร (ขอ้มูล ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2565) รูปแบบการเขา้ลงทุนเป็นสิทธิการเช่าสิน้สดุ ณ วนัท่ี 22 ธันวาคม 2575 หรือคงเหลือประมาณ 10 ปี จ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมด 426.64 ลา้นหน่วยท่ีราคา พาร ์10.30 บาทต่อหน่วย และทางกองทนุรวมมีหนีกู้ย้ืมคงเหลือ 124.45 ลา้นบาท ส าหรบั
ผูเ้ช่ารายใหญ่ประกอบดว้ย บริษัทเซ็นทรลัพฒันา มหาชน จ ากัด บริษัทอโกดา้ บริษัทเนสทเล่ เป็นตน้ โดยมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์ในฐานะผูจ้ดัการกองทุน บริษัทเซ็นทรลัพฒันา ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคาร
กสิกรไทย ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน ์และ ธนาคารไทยพาณิชย ์ในฐานะนายทะเบียน 

ทางผู้ด  าเนินการประชุมได้แจ้งข้อมูลการประเมิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 อยู่ท่ี 4,839 ล้านบาท โดยมีบริษัท CBRE เป็น 
ผู้ประเมิน ท่ีอัตราคิดลดท่ีรอ้ยละ 10 โดยทางกองทุนใช้สมมติฐานของผูป้ระเมินและลดทอนระยะเวลาสิทธิการเช่าไปเรื่อย ๆ  
จะแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้มูลค่าท่ีลดลงจนเหลือศูนย ์ทั้งนี ้ณ สิน้ปี ทางกองทุนมีก าไรสะสมคงเหลือ 533 ลา้นบาท โดยอธิบาย
เพิ่มเติมว่าเมื่อกองทนุไดก้ าไรมาจ่ายเงินใหก้ับผูถื้อหน่วยหากยงัมีก าไรสะสมจะเรียกว่าการจ่ายเงินปันผล หากก าไรสะสมไม่มีแลว้
จะเรียกว่าการลดทนุ ซึ่งจะเป็นแนวโนม้ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต  

ส าหรบัอตัราการเช่าของอาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรลัเวิลด ์ณ 31 ธันวาคม 2565  อยู่ท่ี รอ้ยละ 99 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ซึ่งอยู่
ท่ี  ร ้อยละ 89 เ น่ืองมาจากมีการขยายพื ้น ท่ีของผู้เช่า  ในขณะท่ีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าเฉลี่ย ปี  2565 อยู่ ท่ี 
รอ้ยละ 3 ทัง้นีส้ญัญาท่ีจะสิน้สดุในปี 2566 มีประมาณรอ้ยละ 30 ซึ่งไดม้ีการต่อสญัญาไปแลว้บางส่วน 

ต่อจากนัน้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หข้อ้มลูการปรบัปรุงอาคารท่ีไดด้  าเนินการในปี 2565 ดงันี ้

ผู้บริหารสังหาริมทรัพย์ได้เนินการปรับปรุงอาคาร โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย โดยการปรับปรุงระบบ  Access 
ทางเขา้ออกส่วนส านกังาน ติดตัง้ Turnstile ปรบัโฉมล๊อบบี ้ชัน้ 1 ใหส้วยงามทนัสมยั และทศันียภาพ ใชร้ะบบต่างๆในการบริการ 
รวมถึงเพิ่มพื ้นท่ีร้านค้าเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาอัตราการเช่าให้อยู่ในระดับสูง  
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับโครงการใหม่ในอนาคต และปัจจุบันอาคารอยู่ในระหว่างการ ขอ LEED เพื่อสะทอ้นถึง
ความเป็นอาคารส านกังานสมยัใหม่ ทัง้นีไ้ดม้ีการสรา้งหอ้งประชุมส่วนกลางใหเ้ช่าเพื่อบริการทัง้ผูเ้ช่าภายในและผูส้นใจภายนอก
อาคาร เพื่อรองรบัพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของลูกค้า เน่ืองจากบางครัง้บริษัทอาจจะไม่จ าเป็นต้องมีห้องประชุมในพืน้ท่ีส่วนตัว  
หรือใชเ้พื่อทดแทนการใชร้า้นกาแฟในการประชมุงาน 

  



วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม  
โดยผูด้  าเนินการประชมุ เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

บริษัทจดัการ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และรายละเอียดท่ีส าคญัที่เกิดขึน้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 และเห็นสมควรท่ีจะแถลงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2566 เพื่อรบัทราบ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 
ความเหน็บริษัทจัดการ 
บรษิัทจดัการ เห็นว่า ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตามงบการเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 มีความถกูตอ้ง 
เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม  

 
ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม โดยมีผู้สอบถามเข้ามาดังนี ้
ค าถามท่ี 1 คณุวลัลภ มาดว้ยตวัเอง: นโยบายการปรบัเพิ่ม/ลด และในปี 2565 มีหนีส้งสยัจะสญูเกิดขึน้หรือไม่  
ค าตอบ คณุพิรนีิช้ีแ้จงว่า ทางกองทนุมีการปรบัขึน้ค่าเช่าในทกุๆปีอยู่แลว้ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาก็มีการเติบโตท่ีรอ้ยละ 3 ทัง้นี ้

ตอ้งดูราคาค่าเช่าของพืน้ท่ีโดยรอบดว้ย อย่างไรก็ตามท าเลของอาคาร ดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรลัเวิลด ์ซึ่งอยู่
กลางเมือง อยู่ใกลร้ถไฟฟ้า และอยู่ในโครงการมิกซย์สู ซึ่งส่งผลใหท้างอาคารสามารถแข่งขนัไดด้ี  

คุณนวบูลย์ ชีแ้จงว่าในปี 2565 ไม่ได้มีหนีส้งสัยจะสูญ มีเพียงการให้ส่วนลดท่ีเกิดขึน้ในช่วงปี 2564 เพื่อ
ช่วยเหลือผูเ้ช่าบางรายในกรณีสถานการณโ์รค Covid 19 

ค าถามท่ี 2 คณุวสัสกลุ ผูถื้อหน่วยมาดว้ยตวัเอง: เสนอใหเ้ปลี่ยนเป็นกองทรสัตเ์พื่อขยายระยะเวลากองทนุ รวมถึงเสนอให้
เปลี่ยนเวลาและสถานท่ีประชมุ และอาหารว่างใหห้ลากหลาย  

ค าตอบ คุณทิพาพรรณชีแ้จงว่า ทางกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยปั์จจุบนัไม่สามารถระดมทุนเพิ่มเติมส าหรบัการลงทนุ
ได ้ดงันัน้การขยายสิทธิการเช่าจ าเป็นตอ้งมีการแปลงสภาพใหเ้ป็นกองทรสัตก์่อน โดยปัจจุบนัทางกองทนุรวม 
CPNCG เช่าช่วงทรัพย์สินจาก กองทุนธุรกิจไทย 4 ซึ่งเป็นผู้เช่าท่ีดินและอาคารมาจากส านักงานทรพัยส์ิน



พระมหากษัตริยอ์ีกที โดยขัน้ตอนท่ีทางกองทุนรวม CPNCG จะขยายสิทธิการเช่าไดต้อ้งหารือกับผู้ใหเ้ช่าของ
กองทุน โดยเง่ือนไขคือผูใ้หเ้ช่าของกองทุนตอ้งไปหารือกับเจา้ของท่ีดินและอาคาร และยินยอมใหท้างกองทุน
เช่าช่วงต่อ ซึ่งเมื่อทางกองทุนรวมพิจารณาแลว้ว่าเป็นประโยชนก์ับผูถื้อหน่วยลงทุน ก็จะน าเสนอใหท้างผูถื้อ
หน่วยพิจารณาต่อไป ทัง้นีท้างกองทนุรวม CPNCG เป็นกองทนุรวมปิดซึ่ง การพิจารณาว่ากองทนุนัน้มีอายกุาร
หารายไดส้ิน้สดุท่ีไหนตอ้งพิจารณาจากก าหนดระยะเวลาท่ีทางกองทุนเขา้ลงทุน หากเป็นทรพัยส์ินกรรมสิทธิ
ของกองทนุก็จะสามารถจดัหารายไดไ้ปไดเ้รื่อยๆ ส าหรบัขอ้เสนอแนะเรื่องเวลา สถานท่ีประชมุ และ อาหารว่าง  
ขอนอ้มรบัไวพ้ิจารณาและขออภยัหากมีขอ้บกพรอ่ง 

ค าถามท่ี 3 คณุภาณ ุผูถื้อหน่วยมาดว้ยตวัเอง:  
3.1 สอบถามเงินปันผลท่ีทางกองทนุจ่ายทัง้หมดตัง้แต่จดัตัง้มา และ 
3.2 ส่วนต่างพืน้ท่ีเช่าระหว่างพืน้ท่ีเช่าทั้งหมด 121,898 ตารางเมตร และ พืน้ท่ีให้เช่า 82,335 ตารางเมตร  

ใชท้ าอะไรบา้งและหอ้งประชมุรวมอยู่ดว้ยหรือไม่    
3.3 ความแตกต่างของอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของพืน้ท่ีเกรดเอ ในพืน้ท่ีศูนย์กลางเศรษฐกิจ ราคา 1,040 บาท 

ต่อตารางเมตร และอตัราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารอยู่ท่ี 751 บาทต่อตารางเมตร  
ค าตอบ คณุนวบลูยช์ีแ้จงว่า เงินปันผลสะสมที่ทางกองทนุจ่ายออกมาทัง้หมด อยู่ท่ี 9.4398 บาทต่อหน่วย 

 คุณพิรินีชีแ้จงว่า ส่วนต่างพืน้ท่ีเกิดขึน้เป็นพืน้ท่ีส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นพืน้ท่ีทางเดิน พืน้ท่ีส่วน lobby โถงลิฟท ์
หอ้งน า้ต่างๆ ในแต่ละชัน้ ซึ่งจะเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่ไดใ้หเ้ช่า รวมถึงพืน้ท่ีบางส่วนที่กองทุนไม่ไดล้งทุนในตกึเช่นพืน้ท่ี
ส่วนรา้นคา้ อย่างไรก็ตามพืน้ท่ีหอ้งประชุมท่ีจดัตัง้ขึน้มามีบางส่วนท่ีมีคาบเก่ียวกับทั้งกองทุนและ CPN จึงมี
การปันส่วนรายไดก้นั 

 คุณนวบูลยช์ีแ้จง้เพิ่มเติมว่าอตัราค่าเช่าตลาด 1,040 บาทต่อตารางเมตร นั้นเป็นค่าเฉลี่ย โดยทางกองทุนมี
ลูกคา้ท่ีหลากหลายมีทั้งรายใหญ่รายเล็ก ทั้งนีลู้กคา้บางรายทางกองทุนก็สามารถคิดอัตราค่าเช่าไดท่ี้อตัรา
ใกลเ้คียงกัน ซึ่งหากเป็นผูเ้ช่ารายใหญ่ก็จะมีเรื่องส่วนลดจากการเช่าพืน้ท่ีใหญ่ ทั้งนีคุ้ณพิรินีเสริมว่าอัตรา  
ค่าเช่าตลาดนัน้คิดเฉพาะพืน้ท่ีรายใหญ่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกบัผูเ้ช่าของกองทนุซึ่งมีทัง้ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
อตัราค่าเช่าเฉลี่ยจึงนอ้ยกว่า 

ค าถามท่ี 4 คณุทรงชยั ผูถื้อหน่วยมาดว้ยตวัเอง:  
 4.1 งบตกแต่ง 223 ลา้นบาท ในการปรบัปรุงอาคารมาจากไหน และมีผลกระทบกับอตัราการจ่ายเงินปันผล

หรือไม่  
 4.2 เมื่อครบสิทธิการเช่าคงเหลือ 10 ปี ผูถื้อหน่วยจะไดร้บัเงินลดทนุเท่ากบั พาร ์10.30 บาทต่อหน่วยหรือไม่ 
 4.3 ก าไรสะสมคงเหลือ 533 ลา้นบาท ท าไมเหลือเยอะ สามารถจ่ายออกใหผู้ถื้อหน่วยไดห้รือไม่ 
 4.4 รา้นคา้ต่างๆ เป็นผูเ้ช่าตรงกบักองหรือไม่ และเหตใดจึงมีจ านวนไม่มากนกั 
  
  



ค าตอบ คุณทิพาพรรณชี ้แจงว่า งบตกแต่งส่วนนึงมาจากเงินท่ีทางกองทุน เก็บสะสมมาตลอดรวมกับเงินจาก 
ผลประกอบการท่ีกันไวใ้นปี 2565 เพื่อด าเนินการปรบัปรุงอาคาร ทัง้นีใ้นปี 2566 ทางกองทุนมีการกันส ารอง
บางส่วนเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตามปกติ ไม่ได้มีการกันส ารองเพื่อปรับปรุงใหญ่ ดังนั้นหาก  
ผลประกอบการยงัเป็นไปตามปัจจบุนั ก็จะมีโอกาสที่อตัราการจ่ายปันผลสงูขึน้ได ้ 

ส าหรบัเงินลดทนุจะไดร้บัครบหรือไม่ ไม่สามารถบอกไดเ้นื่องจาก การพิจารณาจ่ายเงินปันผล/ลดทนุ ดจูากการ
ท่ีมีก าไรสะสมคงเหลืออยู่หรือไม่ โดยวนัสดุทา้ยของสิทธิการเช่าซึ่งเราจะคืนสิทธิการเช่าใหก้ับเจา้ของทรพัยส์ิน
และมูลค่าทรัพยส์ินเป็นศูนย์ ทางกองทุนจะไม่ไดม้ีการคืนเงินก้อนให้กับผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งนีอ้าจจะตอ้ง
พิจารณาในมมุท่ีว่าตลอดระยะเวลาตัง้แต่กองทุนจดัตัง้จนถึงสิน้สดุสิทธิการเช่า เงินปันผลที่ทางกองทนุจ่ายให้
ผูถื้อหน่วยมีส่วนนึงทยอยเป็นเงินลดทนุในแต่ละปีรวมดว้ยแลว้  

ก าไรสะสมท่ีคงเหลือ 533 ลา้นบาทประกอบดว้ยก าไรสะสมท่ีเป็นเงินสดจากการท ามาหาไดใ้นแต่ละปี และ
ก าไรสะสมที่ไม่ใช่เงินสดจากมลูค่าการประเมินอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้นีก้องทนุพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรบัปรุงแลว้ในแต่ปี ส่วนท่ีกันไวเ้พื่อการปรบัปรุงหรือช าระคืนเงินตน้ ดังนั้นก าไร
สะสมคงเหลือ 533 ลา้นบาทส่วนท่ีเป็นเงินสดจะมีไม่มาก 

คณุพิรนีิชีแ้จงว่า พืน้ท่ีท่ีทางกองทนุ ลงทนุส่วนมากเป็นส่วนของอาคารส านกังาน มีรีเทลเพียงเล็กนอ้ย โดยเมื่อ
มีการปรบัปรุงอาคารจึงอาจจะมีส่วนคาบเก่ียวเพิ่มขึน้ อย่างไรก็พืน้ท่ีปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรบัพืน้ท่ี
รา้นคา้ในอาคารส านกังาน  

มติทีป่ระชุม 
 วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าท่ีประชมุมมีติ รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ของกองทนุรวม 

 
วาระที่ 3 รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทุนรวม  

โดยผูด้  าเนินการประชมุ เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

ขอเสนอต่อท่ีประชุมรบัทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2565 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอรเ์ชียล โกรท (CPNCG) โดยกองทุนรวมได้จัดท าและอนุมัติ 
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรอง 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และเห็นสมควรท่ีจะรายงานต่อผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อ
รบัทราบดงันี ้



 

 
รวมถึงเรื่องส าคญัของในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ของผูส้อบบญัชีซึ่งระบุในงบการเงินเก่ียวกับ เรื่องของมลูค่ายุติธรรม
ของเงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งเป็นรายการท่ีมีขนาดใหญ่และมีนยัส าคญัต่องบการเงิน โดยมลูค่ายตุิธรรมดงักล่าว
สามารถประมาณมาจากวิธีการทางรายได ้ซึ่งค านวนจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต โดยผูเ้มินราคาอิสระซึ่งทางกองทนุรวม
ไดแ้ต่งตัง้ ทัง้นีว้ิธีดงักล่าวจะมีการใชด้ลุพินิจในการก าหนดขอ้สมมตุิฐานท่ีส าคญั  
ทางผูส้อบบญัชีมีวิธีการตรวจสอบโดยการท าความเขา้ใจในการวิธีการประเมิน รวมถึงประเมินทัง้คณุสมบตัิและความสามารถของ
ผูป้ระเมินราคา อีกทัง้ยงัว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน แลว้ก็มีการเปรียบเทียบขอ้สมมตุิฐาน  
ท่ีส  าคัญเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลท่ีเกิดขึน้จริงและทดสอบการค านวณ รวมถึงพิจารณาความพอเพียงในการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานทางการเงิน 

ความเหน็บริษทัจัดการ 
บริษัทจดัการเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของกองทุน
รวม มีความถกูตอ้งและเหมาะสม 

  



ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม โดยมีผู้สอบถามเข้ามาดังนี ้
ค าถามท่ี 1 ผูถื้อหน่วยรายหน่ึงสอบถามว่า  

1.1 ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง 223 ลา้นบาทรวมอยู่ท่ีค่าใชจ้่าย ปี 2565 แลว้หรือยงั 
1.2 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึน้ไม่สอดคลอ้งกนัเพราะอะไร 
1.3 รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ จ านวน 5 แสน บาท เกิดจากอะไร  

ค าตอบ คุณนวบูลยช์ีแ้จงขอ้มลู ว่าค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง 223 ลา้นบาทจะไม่รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน ซึ่งรายการ
ปรบัปรุงใหญ่นี ้ค่าใชจ้่ายจะกระทบในงบดุลทั้งในส่วนทรพัยส์ินและหนีส้ิน โดยยอดเงินดงักล่าวเป็นยอดท่ีมี
การปันส่วนค่าใชจ้่ายกับทาง CPN แลว้ ซึ่งทางกองทุนจะใชเ้งินท่ีเก็บสะสมมาและเงินท่ีไดจ้ากการกันส ารอง
จากผลการด าเนินงาน 

 รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มไม่สอดคล้องเน่ืองจากว่า รายได้เพิ่มขึน้จากอัตราการเช่าท่ีเพิ่มขึน้ในขณะท่ี 
ค่าใชจ้่ายหลกัเพิ่มขึน้จากตน้ทุนค่าเช่าและบริการ อนัเน่ืองมาจากสิทธิในการลดหย่อนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สรา้งไม่มีในปี 2565 ในขณะท่ีปี 2564 ไดร้บัลดหย่อน รอ้ยละ 90 

 ส าหรบัรายการขาดทุนสทุธิจากเงินลงทุนเกิดจากการท่ีมีทรพัยส์ินไม่ไดใ้ชง้านอนัเน่ืองจาก การปรบัปรุงอาคาร 
โดยเมื่อมีการขายซากไปจะมีการบนัทึกบญัชีในลกัษณะดงักล่าว หรือท่ีเรียกว่า Write-off asset  

ค าถามท่ี 2 ผูถื้อหน่วยรายนึง สอบถามว่า หนา้ท่ีในการว่าจา้งผูป้ระเมินและ ค่าใชจ้่ายในการว่าจา้งผูป้ระเมินคือใคร 
 ค าตอบ คุณนวบูลยช์ีแ้จงว่า หนา้ท่ีในการว่าจา้งผูป้ระเมินเป็นของทางกองทุนในการด าเนินการ โดยคดัเลือกจากราย  

ชึ่งผู้ประเมินท่ีได้รับการรับรองจาก ส านักงาน กลต . โดยการเปรียบเทียบค่าบริการและความเหมาะสม  
โดยค่าใชจ้่ายทางกองทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบ อย่างไรก็ตามผูส้อบบญัชีจะมีวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยการ
ว่าจา้งผูเ้ชียวชาญโดยผูส้อบบญัชีเองมาตรวจสอบอีกที ซึ่งค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะรวมในค่าธรรมเนียมสอบบญัชี
แลว้  

ค าถามท่ี 3 ผูถื้อหน่วยรายหน่ึงสอบถามว่า การขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุน มาจากปัจจยัใด
เป็นส าคญั 

 ค าตอบ คุณนวบูลยช์ีแ้จงว่า วิธีการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินใชว้ิธีการทางรายได ้ซึ่งปัจจัยหลักคืออตัราการเช่า อัตรา 
ค่าเช่า และอตัราคิดลด ซึ่งปัจจุบนัใชท่ี้รอ้ยละ 10 โดยในปีท่ีผ่านมามีการปรบัปรุงอาคารซึ่งเป็นหน่ึงในปัจจัย 
ท่ีส่งผลกบัการประเมินมลูค่าเช่นกนั  

ค าถามท่ี 4 ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า อตัราคิดลดท่ีใช ้เป็นมาตรฐานของตลาดหรือไม่ 
 ค าตอบ คณุนวบลูยช์ีแ้จงว่า อตัราคิดลดดงักล่าวเป็นมาตรฐานของตลาดอาคารส านกังาน ซึ่งพิจารณาใชโ้ดยผูป้ระเมิน 

ทัง้นีค้ณุทิพาพรรณชีแ้จงเพิ่มเติมว่าอตัราคิดลดดงักล่าว จะพิจารณาถึงระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือรว่มดว้ย 
หากระยะเวลาสิทธิการเช่าเหลือนอ้ยจะ อัตราคิดลดท่ีพิจารณาใชจ้ะสูงขึน้และ ส่งผลใหมู้ลค่าการประเมิน
ทรพัยส์ินลดลง   



มติทีป่ระชุม 
 วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าท่ีประชมุมมีติ รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และ
บัญชีก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ของกองทนุรวม 

วาระที ่4 รับทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
โดยผูด้  าเนินการประชมุ เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

ตามท่ีกองทุนรวมไดม้ีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยก าหนดให้
บริษัทจดัการ ฯ จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจ่ายอย่าง
นอ้ยปีละ 2 ครัง้ ส  าหรบัปี 2565 ทางกองทนุรวมมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล จาการด าเนินงานและก าไรสะสม รายละเอียดดงันี ้

 
 
กองทนุรวมไดม้ีการพิจารณาปรบัปรุงรายการส าหรบัค านวณก าไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ตามแนวปฏิบตัิของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยในปี 2565 มีรายการปรบัปรุงหักเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกูย้ืมจ านวน 46.25 ลา้น
บาทและ รายการกนัเงินส ารองเพือ่โครงการปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 100 ลา้นบาท ส่งผลใหก้องทนุรวมจ่ายเงินปันผลคิด
เป็นรอ้ยละ 113 ของก าไรสทุธิปรบัปรุงแลว้ 

ส าหรบัการค านวณก าไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่ปี 2566 กองทุนรวมมีนโยบายหกัเงินส ารองเงินเพื่อการ
ช าระหนีเ้งินกูย้ืม 18 ลา้นบาท ทัง้นี ้กองทนุรวมไดร้ะบนุโยบายดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปีไว้
ดว้ยแลว้



ความเหน็บริษัทจัดการ 

บริษัทจดัการเห็นว่า การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 (จากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565) มีความถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม และเห็นสมควรท่ีจะ
รายงานต่อผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อรบัทราบ 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม โดยมีผู้สอบถามเข้ามาดังนี ้
ค าถามท่ี 1 ผูถื้อหน่วยรายหน่ึง สอบถามว่า 

1.1 การส ารองเงินเพื่อการช าระเงินเพื่อกูย้ืม ส าหรบัยอด 18 ลา้นบาทและ ยอด 46.25 ลา้นบาท 
1.2 เงินส ารองส าหรบัการปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 100 ลา้นบาทเป็นยอดที่มีการปันส่วนกับทาง CPN 

แลว้ใช่หรือไม่   
ค าตอบ คุณนวบูลย์ชี ้แจงว่า เงินส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้ยืมในปี 2565 จะกันส ารองไว้ท่ี 46.25 ล้านบาท 

ในชณะท่ีในปี 2566 จะกนัส ารองท่ี 18 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามการช าระคืนเงินตน้ในสญัญากูย้ืมเงิน 

 ส าหรบัยอดค่าใชจ้่ายท่ีทางกองทุนตอ้งรบัผิดชอบ ส าหรบัการปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัย ์รวมทัง้สิน้คือ 223 ลา้น
บาท โดยเป็นการใชเ้งินจากเงินจากการกนัส ารองเพื่อปรบัปรุงอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2565 จ านวน 100 ลา้นบาท
และ จากเงินท่ีทางกองทนุสะสมมา  

ค าถามท่ี 2 ผูถื้อหน่วยรายหน่ึง สอบถามว่ายอด 223 ลา้นบาทเป็นยอดที่มีการปันส่วนแลว้หรือไม่ 
ค าตอบ คุณพิรินีชีแ้จงว่าเป็นยอดท่ีปันส่วนกับทาง CPN แลว้ หากพิจารณาค่าใชจ้่ายทัง้โครงการจะอยู่ท่ี สามรอ้ยกว่า

ลา้นบาท 

มติทีป่ระชุม 
 วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าท่ีประชมุมมีติรับทราบเร่ืองการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
2565 

  



วาระที ่5 รับทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชีและการก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 
โดยผูด้  าเนินการประชมุ เป็นผูเ้สนอรายละเอียด ดงันี ้ 

บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาและเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุน
รวมประจ าปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 358,000  บาท ดงัมีรายชื่อดงันี ้

 
ความเหน็บริษทัจัดการฯ 
 บรษิัทจดัการ ฯ เห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเหมาะสมและไม่มี
ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ท่ี ทัง้นีค้่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักล่าว เป็นไป
ตามอตัราตลาดท่ีผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้ับบุคคลทั่วไปรายอื่นๆ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม 

 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถาม  
ไม่มีค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 

มติทีป่ระชุม 

 วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนนและสรุปว่าท่ีประชมุมมีติรับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีและการ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

  



วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดให้ผู้ถือหน่วยถามค าถามหรือเสนอข้อคิดเหน็ดังนี ้
ค าถามท่ี 1 ผูถื้อหน่วยรายหน่ึง สอบถามว่า CPN ซึ่งเป็นผูเ้ช่ารายใหญ่ เช่าพืน้ท่ีประมาณเท่าไหร่ 
ค าตอบ คุณพิรินีชีแ้จงว่า CPN เช่าพีน้ท่ีประมาณ รอ้ยละ 10 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดซึ่งทาง CPN เองตัง้ใจว่าจะใชอ้าคาร

นีเ้ป็น Head Office  

 คุณทิพาพรรณชีแ้จง้เพิ่มเติมว่า CPN นอกจากเป็นผูเ้ช่าแลว้ ยงัอ านวยความสะดวกในกรณีท่ีมีผูต้อ้งการเช่า
พืน้ท่ี ทาง CPN ก็จะยา้ยพืน้ท่ีให ้โดยคุณพิรินีใหข้อ้มลูเพิ่มเติมว่า 2 ปีก่อนมีผูเ้ช่าในอาคารประสงคอ์ยากเช่า
พืน้ท่ีเพิ่มเติม ซึ่งทาง CPN ยา้ยพืน้ท่ีเพื่อสนองความตอ้งการตรงนีใ้ห ้

ค าถามท่ี 2 ผูถื้อหน่วยรายหน่ึง สอบถามว่า มีอาคารสรา้งใหม่อยู่บรเิวณใกลเ้คียงกบัอาคาร เราจะสามารถมั่นใจไดอ้ย่างไร
ว่า จะสามารถรกัษาอตัราค่าเช่าและแข่งขนัได ้

ค าตอบ คุณพิรินีชีแ้จงว่าทางอาคารเองมีการเตรียมพรอ้มโดยการท าการปรบัปรุงอาคารเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักับตึก
ใหม่ๆท่ีเกิดขึน้ได ้รวมถึงท าเลท่ีตัง้ตอ้งอาคารอยู่ในท าเลท่ีดีทั้งการเดินทางรถยนตแ์ละรถไฟฟ้า อีกทั้งอยู่ใน
พืน้ท่ีท่ีเดียวกับอาคารมิกซย์ูส ซึ่งมีทัง้โรงแรมและหา้งสรรพสินคา้ ซึ่งตอบโจทยล์กูคา้ ท าใหท้างอาคารเองก็มี
ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแข่งขนัในตลาดได ้

ค าถามท่ี 3 คณุภาณสุอบถามดงันี ้
3.1 ทางกองทุนไดม้ีการเจรจาสญัญาเช่ากับทางทรพัยส์ินพระมหากษัตริย ์แลว้หรือไม่ หรือมีก าหนดอย่างไร 
เนื่องจากสญัญาเช่าปัจจบุนัเหลือเพียง 10 ปี 

ค าตอบ คุณพิรินีชีแ้จงว่าการต่อสัญญาการเช่า จะมีการเจรจาประมาณ 2 ปีก่อนสิน้สุดสัญญา ซึ่งก็จะมีการเข้าไป
เจรจาต่อไป  

ค าถามท่ี 4 คณุภาณสุอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลจะมีบางส่วนเป็นการลดทุนแฝงอยู่ ทางกองทนุสามารถชีแ้จงไดห้รือไม่
ว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลเท่าไหรแ่ละเป็นการลดทนุเท่าไหรเ่ช่น กองทนุรวมอื่นๆ 

ค าตอบ คุณทิพาพรรณชีแ้จงว่าการ การจะจ่ายเป็นเงินลดทุนได ้ในงบการเงินตอ้งไม่มีก าไรสะสมแลว้ ซึ่งกรณีท่ีมีการ
จ่ายทั้งเงินปันผลและเงินลดทุนแปลว่า ในงบการเงินนั้นมีก าไรสะสมบางส่วนจึงเรียกส่วนนั้นว่า เงินปันผล 
ในขณะท่ีส่วนเกินจะเป็นการลดทนุ   

ค าถามท่ี 5 คณุภาณ ุสอบถามว่า ระยะเวลา 10 ปีท่ีเหลือ จะมีการจ่ายเงินใหก้บัผูถื้อหน่วยอย่างไร 
ค าตอบ คุณทิพาพรรณชีแ้จงว่าการ ทางกองทุนจะมีเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิท่ีปรบัปรุงแลว้ 

โดยส่วนท่ีเหลือกนัส ารองไวส้  าหรบัการซ่อมแซมทรพัยส์ินและเงินกูย้ืม และในวนัสดุทา้ยหากมีเงินคงเหลือหลงั
หกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการช าระบญัชี ก็จะเฉลี่ยคืนผูถื้อหน่วยตามจ านวนท่ีถือ และเลิกกองทนุ 

ค าถามท่ี 6 ขัน้ตอนการแปลงสภาพเป็นอย่างไร  
ค าตอบ คณุทิพาพรรณชีแ้จงว่าหากทาง CPN สามารถเจรจาต่อสญัญาได ้ทางกองทนุรวม CPNCG จะตอ้งมีการขอมติ

กบัผูถื้อหน่วยเพื่อแปลงเป็นทรสัต ์แลว้จึงลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งปัจจบุนัทางกองทนุมีขอ้จ ากดัในการลงทุนเพิ่มตาม
เกณฑข์องส านกังาน กลต. 



ค าถามท่ี 7 ผูถื้อหน่วยรายหน่ึงสอบถามว่าในอนาคตมีโอกาสจ่ายเงินลดทนุหรือไม่อย่างไร  
ค าตอบ คณุทิพาพรรณชีแ้จงว่ามลูค่าการประเมินของกองทนุจะมีแนวโนม้ลดลงโดยเป็นศนูยใ์นปีสดุทา้ย โดยการลดลง

ของมลูค่าจะแสดงในรูปแบบการขาดทนุจากการประเมินซึ่งส่งผลใหก้ าไรสะสมลดลง ซึ่งในอนาคตมีแนวโนม้ท่ี
ก าไรสะสมจะหมดลงและทางกองทุนจะตอ้งพิจารณาจ่ายเงินก าไรจากการด าเนินงานใหผู้ถื้อหน่วยในรูปแบบ
ของเงินลดทนุ 

ค าถามท่ี 8 คณุเกียรตสิอบถามว่าการจ่ายเงินลดทนุจะสามารถ จ่ายไดค้รบท่ีราคาพาร ์10.30 บาทต่อหน่วยหรือไม่  
ค าตอบ คณุทิพาพรรณชีแ้จงว่าในอนาคต ทางกองทนุสามารถท ามาหาไดเ้ท่าไหรท่างกองทุนจะมีการจ่ายใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนตามเกณฑแ์ต่จะเรียกว่าเป็นการลดทุนจนครบหรือไม่ ไม่สามารถบอกได ้โดยเมื่อครบก าหนดการลงทนุ 
ทางกองทนุก็จะช าระบญัชีและปิดกองลง 

ค าถามท่ี 9 ผูถื้อหน่วยรายหน่ึงสอบถามว่าหากมีรายการขาดทุนสะสมสทุธิในปีสดุทา้ย ทางกองทุนจะสามารถจ่ายเงินให้ 
ผูถื้อหน่วยในรูปแบบใด  

ค าตอบ คณุทิพาพรรณชีแ้จงว่าหากมีขาดทุนสะสมอยู่ ทางกองทนุจะจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยในรูปแบบของเงินลดทุนเต็ม
จ านวน 

  

 

เมื่อไม่มีค าถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจง้การปิดประชุมเวลา 15.57 น. และกล่าวขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วม
ประชมุในวนันี ้

ปิดประชุมเวลา 15.57 น. 

 _________________________________ 
 นางทพิาพรรณ ภัทรวิกรม 
 ประธานในทีป่ระชุม 


