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หลักเกณฑก์ารลงมติ และการส่งข้อซักถาม และ/หรือแสดงความคดิเหน็ และแนวทางการชีแ้จงข้อซักถาม และ
เร่ืองอื่นๆ ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุในสทิธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) 

หลักเกณฑก์ารลงมติ และการส่งหนังสือการลงมตขิองผู้ถือหน่วยทรัสต ์

ผู้จัดการกองทรัสตข์อความร่วมมือจากผู้ถือหน่วยทรัสตส่์งหนังสือลงมติ พรอ้มเอกสารประกอบการลงมติตาม
รายละเอียดที่ปรากฏดา้นล่าง กลับมายังผูจ้ดัการกองทรสัต์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตข์อ
สงวนสิทธ์ิในการนบัคะแนนเสียงในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ิไดป้ฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

เอกสารประกอบการลงมติ 

1. หลกัฐานการถือครองหน่วยทรสัต ์ไดแ้ก่ 

• หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ 
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือ ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจรบัรองส าเนา 

2. หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
หนงัสือเดินทางที่ไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็นช่าวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรอง ที่ไดล้งชื่อใน
แบบหนงัสือการลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งและประทบัตราส าคญับรษิัท 

• กรณีผูถื้อหน่วยทรสัต ์/ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อสกุล จะตอ้งแนบบ
หลกัฐานราชการในการเปล่ียนแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

หลักเกณฑก์ารส่งข้อซักถาม และ/หรือแสดงความคดิเหน็ และแนวทางการชีแ้จงข้อซักถาม และเร่ืองอื่นๆ 

1. วัตถุประสงค ์ 

CPNREIT มีนโยบายส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุรายอยา่ง
เท่าเทียมกัน ดว้ยสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลานี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์ระหนกัถึง
ความปลอดภยัและความเป็นอยู่ที่ดีของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกรายเป็นส่ิงส าคญั และเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศที่เก่ียวขอ้งของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดส่้งรายงานวาระเป็นหนงัสือแทนการจดัประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 
2564 และเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ดม้ีโอกาสซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินการของกองทรสัต ์และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายงานวาระท่ีไดส่้งให ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงจดัท าวิธีการส่งขอ้ซกัถามและแนวทางการตอบขอ้ซกัถามนีข้ึน้ 

2. หลักเกณฑก์ารพจิารณาตอบข้อซกัถาม และ/หรือข้อเสนอแนะ 

1) คุณสมบัติของผู ้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิในการถามข้อซักถามเกี่ยวกับผลการด าเนินการของกองทรัสต์  และ
เรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์CPNREIT ที่มีรายชื่อเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิ
ในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 (Record Date)  
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2) เพื่อให้การตอบข้อซักถามเกิดประโยชน์โดยรวมแก่ผู ้ถือหน่วยทรัสตแ์ละนักลงทุน ผู ้จ ัดการกองทรัสต ์ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่บรรจุข้อซักถามเร่ืองดังต่อไปนีใ้นรายงานตอบข้อซักถาม 

(1) เรื่องที่ขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากับ
ดแูลผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกองทรสัตฯ์ หรือไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของผู้จัดการกองทรัสต์ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหาย

อย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 
(4) เรื่องที่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดด้  าเนินการ และ/หรือชีแ้จงเรียบรอ้ยแลว้ 
(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะด าเนินการได ้
(6) เรื่องที่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หข้อ้มูลไม่ครบถว้น และ/หรือเอกสารในการพิจารณาไม่ครบถว้น และ/หรือน าส่งขอ้

ซกัถามมาไม่ทนัภายในก าหนดระยะเวลา และ/หรือผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถติดต่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มี
ขอ้ซกัถามเพื่อขอขอ้มลูเพิ่มเติมได ้

(7) ขอ้ซกัถามที่สอบถามโดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
(8) ขอ้ซกัถามที่ผู้จัดการกองทรัสต์ พิจารณาเห็นวา่ไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งตอบขอ้ซกัถาม 

3. ขั้นตอนการส่งข้อซักถาม และ/หรือข้อเสนอแนะ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามคณุสมบตัิของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการถามขอ้ซกัถามเก่ียวกบัผล
การด าเนินการของกองทรสัต ์และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะได ้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 

1) ช่องทางไปรษณีย์ตอบรับ ที่แนบมาพรอ้มเอกสารฉบับนี ้ของกองทรัสต์ที่นายทะเบียนหลักทรัพยไ์ด้ส่งถึงผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 นี ้โดยกรอก “แบบน าส่งขอ้ซกัถาม 
และ/หรือขอ้เสนอแนะ ประจ าปี 2564” ตามเอกสารส่วนทา้ยของวิธีการส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงาน และเรื่องอื่น ๆ ของกองทรสัต ์CPNREIT นี ้หรืออาจน าส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะอย่าง
ไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail): ir_cpnreit@centralpattana.co.th ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบน าส่ง
ขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะ ประจ าปี 2564“ ในภายหลงั 
หมายเหต:ุ ค่าใชจ่้ายในการน าส่งเอกสารผ่านระบบไปรษณียต์อบรบั เป็นคา่ใชจ่้ายทีก่องทรสัต ์CPNREIT เป็นผูร้บัผดิชอบ 

2) ช่องทางออนไลน ์โดยผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถเขา้ไปกรอก “แบบน าส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะ ประจ าปี 
2564” (ผ่าน QR-Code ที่ปรากฏนี)้ 
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ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตห์ลายรายรวมกันถามขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะ ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ุกรายกรอก 
“แบบน าส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะ ประจ าปี 2564” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชดุโดยกรอกชื่อ
ตัวแทนที่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์อบหมายใหเ้ป็นผูร้บัการติดต่อแทนหนึ่งท่าน ทั้งนี ้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะถือว่าการติดต่อกับผู้
ไดร้บัมอบหมายเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุรายที่ลงลายมือชื่อไวใ้นแบบฟอรม์ขา้งตน้  

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะรวบรวมขอ้ซักถามและพิจารณาการตอบขอ้ซักถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะ โดยมีหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้

1) กรณีผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะส่งหนงัสือ และ/หรือติดต่อแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยทรสัตท์ราบว่า ขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการพิจารณาชีแ้จงโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
ภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

2) กรณีผู้ถือหน่วยทรัสตม์ีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิในการถามข้อซักถาม
เก่ียวกับผลการด าเนินการของกองทรสัต ์และเรื่องอื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะส่งหนงัสือ และ/หรือติดต่อ
แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบว่า ขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการพิจารณาชีแ้จงโดยผูจ้ดัการ
กองทรสัตภ์ายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธ์ิในการเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมและเป็นผูช้ีข้าดส าหรบัการตอบขอ้ซกัถาม 

และ/หรือขอ้เสนอแนะประจ าปี 2564 ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาตอบขอ้ซกัถาม และ/หรือขอ้เสนอแนะ 

 


