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ตามที บรษิัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั (“ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื อ
การลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) ไดเ้ผยแพรข่่าวเรื อง แจง้การนาํส่งหนงัสือขอมติให้
ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 ของทรัสต์เพื อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัย ์CPN รีเทล โกรท ตามหนังสือฉบับที  CPNREIT 2021/02008 ลงวันที  18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะจัดส่ง
เอกสารและหนังสือขอมติให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2564 ซึ งเป็นไปตาม
ประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ที  สร. 7/2564 เรื อง
การดาํเนินการจัดประชุมสามัญประจาํปี และการผ่อนผันข้อกาํหนดในสัญญาก่อตั"งทรัสต ์ของทรัสตเ์พื อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยใ์นปี พ.ศ. 2564 เนื องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชื "อไวร้สัโคโรนา 2019 (โควิด 19) (“ประกาศ ที  

สร. 7/2564”) มีผลใหใ้ชบ้งัคบัตั"งแต่วนัที  29 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป นั"น 

ทั"งนี" จากการที ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์สนอวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ล่วงหน้าระหว่างวันที  14 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 โดยมีการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์อง
กองทรสัต ์(www.cpnreit.com) และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) (www.set.or.th) นั"น 
ซึ งเมื อสิ "นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดเสนอวาระเพื อพิจารณาล่วงหนา้แต่อย่างใด ดังนั"น ผูจ้ัดการ
กองทรสัตจึ์งเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาเรื องต่างๆ จาํนวน 6 วาระ ประกอบดว้ยวาระเพื อรบัทราบ 5 วาระ 
และวาระเพื ออนมุติั 1 วาระ โดยมีรายละเอียดดงันี" 

 

ที  CPNREIT 2021/04001 

      วนัที  5 เมษายน 2564 

เรื อง การส่งข้อมูลของกองทรัสต์ประจาํปี 2563 และหนังสือขอมติ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประจาํปี 2564 ของทรสัตเ์พื อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท  

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ทรสัตเ์พื อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 
 

สิ งที ส่งมาดว้ย 1) รายงานสรุปประเด็นสาํคัญในลักษณะคาํถามและคาํตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ มเติม ของผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code 

2) รายงานประจาํปี 2564 ในรูปแบบ QR-Code 

3) หลกัเกณฑก์ารลงมติ การส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางการชี"แจงขอ้ซกัถาม  

4) แบบหนงัสือการลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์

5) แบบนาํส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ประจาํปี 2564 

6) แบบขอรบัรายงานประจาํปี 2563 ในแบบรูปเล่ม 

7) ซองไปรษณียต์อบรบั 
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วาระที  1  รับทราบรายงานสรุปประเด็นสาํคัญในลักษณะคาํถามและคาํตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ มเติมของ

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัทาํรายงานสรุปประเด็นสาํคญัในลกัษณะคาํถามและคาํตอบจากการสอบถาม
ขอ้มลูเพิ มเติมของผูถื้อหน่วยทรสัต ์แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 และไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์อง
กองทรสัต ์(รายละเอียดตามสิ งที ส่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์: เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณารบัทราบรายงานสรุปประเด็นสาํคญัในลกัษณะ
คาํถามและคาํตอบจากการสอบถามขอ้มลูเพิ มเติมของผูถื้อหน่วยทรสัต ์แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 
2563 

เงื อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื องจากเป็นเรื องที แจง้เพื อทราบ 

วาระที  2  รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปี 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้รุปผลการดาํเนินงานของกองทรสัตแ์ละเหตุการณส์าํคญัในรอบปี 2563 ซึ ง
ปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 หวัขอ้ “ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกองทรสัต์” และ”เหตุการณ์ที สาํคญัและ
ขอ้มูลสาํคญัอื น” (รายละเอียดตามสิ งที ส่งมาดว้ย 2) ทั"งนี " ผูถื้อหน่วยทรสัตที์ มีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปีใน
แบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบขอรบัรายงานประจาํปี 2563 ในแบบรูปเล่ม (รายละเอียดตามสิ งที ส่งมาดว้ย 6)  และส่งมาที 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ งผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการจดัส่งเอกสารใหท่้านต่อไป 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์: เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบ
ปี 2563  

เงื อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื องจากเป็นเรื องที แจง้เพื อทราบ 

วาระที  3  รับทราบงบการเงนิของกองทรัสต ์สาํหรับปีสิ"นสุดวันที  31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื อใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั"งทรสัต ์กฎระเบียบ และกฎหมายที เกี ยวขอ้ง ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ด้
จดัทาํงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสิ "นสดุวนัที  31 ธันวาคม 2563 ซึ งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตแลว้ ดงัที ปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ในส่วน “งบการเงนิ” (รายละเอียดตามสิ งที ส่งมาดว้ย 2)  

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต:์ เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณารบัทราบงบการเงินของกองทรสัต ์สาํหรบัปีสิ "นสดุ
วันที  31 ธันวาคม 2563 ซึ งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ ดังที ปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ใน
ส่วน “งบการเงิน” โดยสรุปขอ้มลูทางการเงินที สาํคญัไดด้งันี" 
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งบการเงนิของกองทรัสต ์CPNREIT สาํหรับปีสิ"นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2563 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : บาท) 
 

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562 

สินทรัพย ์
  

เงินลงทนุที แสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ 1,072,799,128   901,642,042  

เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูค่ายติุธรรม     68,269,714,006   44,472,000,000  

รายการเทียบเท่าเงินสด 1,162,096,779  509,938,079  

ลกูหนี"รายไดค่้าเช่าและบรกิารคา้งรบั          644,432,310   204,016,177  

ภาษีมลูค่าเพิ มขอคืน 319,032,642  392,805,277  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้            27,765,708   25,645,742  

สินทรพัยอื์ น 81,333,718   180,981,897  

รวมสินทรัพย ์ 71,577,174,291 46,687,029,214 

 

หนี"สนิ 
  

เจา้หนี"การคา้          166,893,514            150,753,438  

เจา้หนี"อื น            25,875,506              34,250,431  

เจา้หนี"ภาษีหกั ณ ที จ่าย              1,562,230              69,618,018  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย          631,532,138            333,386,896  

ค่าเช่ารบัล่วงหนา้            34,351,039              51,769,060  

เงินมดัจาํรบัจากผูเ้ช่า       1,664,026,022         1,583,595,385  

เงินกูยื้ม       8,524,033,460                                -   

หุน้กู ้     14,510,676,997      14,524,069,085  

หนี"สินตามสญัญาเช่า     17,727,115,770                                -   

หนี"สินอื น          247,126,641            238,399,329  

รวมหนี"สิน    43,533,193,317  16,985,841,642  

สินทรัพยสุ์ทธิ 28,043,980,974 29,701,187,572 

   

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 12.6753 13.4244 

จาํนวนหน่วยทรัสตท์ี จาํหน่ายแล้วทั"งหมด ณ วันสิ"นปี 
(หน่วย) 

2,212,476,700 2,212,476,700 
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หมายเหตุ /1ค่าใชจ่้ายอื น ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์นกัลงทุนสมัพนัธ ์การส่งเสริมการขายและ

การตลาดเพื อใหน้กัลงทุนทราบขอ้มลูเกี ยวกบักองทรสัต ์ซึ งผูจ้ดัการกองทรสัตมี์ความตั"งใจที จะดาํเนินกิจกรรมเกี ยวกบันกั

ลงทุนสมัพนัธเ์พื อประชาสมัพนัธใ์หก้องทรสัต ์CPNREIT เป็นที รูจ้กัของนกัลงทุนมากยิ งขึ "น โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อสภาพ

คล่องของหน่วยทรสัตที์ ซื "อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั"งนี " ในปี 2563 กองทรสัตมี์ค่าใชจ่้ายสาํหรบักิจกรรมนกั

ลงทุนสัมพันธ์ที เกิดขึ "นจริงจํานวนรวมทั"งสิ "นประมาณ 250,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการไปพบนักลงทุน 

(Roadshow) ทั"งนี" ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ขัดกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ระบุไว้ในสัญญาก่อตั"งทรัสต ์ซึ งระบุไว้ว่า

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายใหจ่้ายไดต้ามจริง แต่ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัสิ "นปีบญัชีก่อนหนา้ 

เงื อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื องจากเป็นเรื องที แจง้เพื อทราบ 

งบกาํไรขาดทนุ (หน่วย : บาท) สาํหรับปีสิ"นสุด
 31 ธ.ค. 2563

สาํหรับปีสิ"นสุด
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากการลงทนุ 
 

 
 

รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิาร 4,041,143,303   5,111,246,352  

รายไดด้อกเบี "ย 7,172,751   10,609,643  

รายไดอื้ น 21,306,761   19,737,557  

รวมรายได้   4,069,622,815   5,141,593,552  

ค่าใช้จ่าย  
 

 
 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 150,348,220   134,656,099  

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 40,929,730   36,724,663  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,163,600   5,168,150  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,276,000   811,000  

ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 404,779,959   471,721,962  

ตน้ทนุเชา่และบรกิาร 124,430,490   121,747,170  

ค่าใชจ่้ายอื น/1 92,724,017   112,239,746  

ตน้ทนุทางการเงิน 1,713,429,657   502,414,489  

รวมค่าใช้จ่าย 2,532,081,673   1,385,483,279  

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 1,537,541,142  3,756,110,273 

 

รายการกาํไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงนิลงทุน 
 

 
 

รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (9,720,156)  (808,196) 

รายการขาดทนุจากการเปลี ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ (1,223,224,494)  (435,686,986) 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (436,495,182)  (436,495,182) 

การเพิ มขึ"นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 304,596,492   3,319,615,091 
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วาระที  4  รับทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : สัญญาก่อตั"งทรสัตก์าํหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ่์ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของกาํไรสทุธิที ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 (สอง) ครั"ง และจะ
จ่ายภายใน 90 (เกา้สิบ) วนันบัแต่วนัสิ "นรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที มีการจ่ายประโยชนต์อบแทนนั"น แลว้แต่กรณี 

ซึ งกองทรสัต ์CPNREIT ไดป้ระกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากผลการดาํเนินงานรอบปี 2563 ดงันี" 

ระยะเวลาผลการดาํเนินงาน จาํนวนเงนิจ่าย (บาทต่อหน่วย) รูปแบบการจ่าย วันที จ่าย 

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 0.2707 ประโยชนต์อบแทน 10 มิถนุายน 2563 

1 เมษายน - 30 กนัยายน 2563 0.2100 การลดทนุ 8 ธันวาคม 2563 

1 ตลุาคม - 31 ธันวาคม 2563 0.2612 การลดทนุ 5 มีนาคม 2564 

รวม 0.7419   

 

ทั"งนี" CPNREIT ไดจ่้ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตใ์นรูปของการลดทนุสาํหรบัผลการดาํเนินงานตั"งแต่วนัที  1 เมษายน ถึงวนัที  31 

ธันวาคม 2563 เป็นเงินรวมจาํนวน 0.4712 บาทต่อหน่วย เป็นไปตามเหตุแห่งการลดทุนชาํระแลว้ตามสญัญาก่อตั"งทรสัต ์
กรณีที มลูค่าอสงัหาริมทรพยัห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจากการประเมินมลูค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่า
ทรพัยสิ์น เป็นผลจากการที  CPNREIT ลงทนุเพิ มเติมในทรพัยสิ์น 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการอาคารสาํนกังานเดอะไนน ์ทาว์
เวอรส์ และโครงการอาคารสาํนักงานยูนิลีเวอร ์ เฮ้าส ์จากทรัสตเ์พื อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์อาคาร
สาํนักงาน จีแลนด ์(“GLANDRT”) ซึ งเป็นไปตามมติที ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครั"งที  1/2562 โดยมูลค่าทรพัยสิ์น
ดงักล่าวที  CPNREIT เขา้ลงทนุเป็นจาํนวนทั"งสิ "น 7,430 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมลูค่าเพิ ม และ
อากรแสตมป์ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายอื น ๆ ที เกี ยวขอ้ง) สูงกว่ามลูค่าประเมินโดยบริษัทประเมินมลูค่า
ทรพัยสิ์น ทาํใหเ้มื อถึงรอบการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวโดยบรษิัทประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น จึงเกิดรายการขาดทนุที ยงั
ไม่เกิดขึ "นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และส่งผลให้งบการเงินของ CPNREIT อยู่ในสถานะขาดทุนสะสม ดังนั"น 
CPNREIT จึงจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตใ์นรูปของการลดทนุตามเหตขุอ้นี" 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์: เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณารบัทราบการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน และ/

หรือเงินลดทนุ ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์าํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 

เงื อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื องจากเป็นเรื องที แจง้เพื อทราบ 

วาระที  5  รับทราบการแต่งตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ผู้จัดการกองทรัสตไ์ดพิ้จารณาและแต่งตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาํปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี" 

1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีเลขที  4098  
2) นางสาวบงกช อํ าเสงี ยม   ผูส้อบบญัชีเลขที  3684  

3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ  ผูส้อบบญัชีเลขที  8402  
4) นางศศิธร พงศอ์ดิศกัดิ#   ผูส้อบบญัชีเลขที  8802  
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ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด คนใดคนหนึ งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรสัตป์ระจาํปี 2564 รวมถึงงบการเงินงวดไตรมาส ปี 2564 โดยกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1,230,000 บาท ซึ งเป็น
อตัราเดียวกบัปี 2563 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์: เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณารบัทราบการแต่งตั"งผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ ง
ต่อไปนี" เป็นผูส้อบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตใ์นปี 2564  

1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีเลขที  4098  

2) นางสาวบงกช อํ าเสงี ยม   ผูส้อบบญัชีเลขที  3684  

3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ  ผูส้อบบญัชีเลขที  8402  

4) นางศศิธร พงศอ์ดิศกัดิ#   ผูส้อบบญัชีเลขที  8802 

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด ซึ งเป็นบริษัทที ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชีมี
ความรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี  ไม่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต ์ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ
กองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูถื้อหน่วยรายใหญ่ หรือผูที้ เกี ยวขอ้งในลกัษณะที จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที อย่างเป็น
อิสระ โดยกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1,230,000 บาท ซึ งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2563 

เงื อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื องจากเป็นเรื องที แจง้เพื อทราบ 

วาระที  6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาก่อตั"งทรัสต ์

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ที ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัตมี์มติใหเ้สนอที ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์เพื อพิจารณา

อนมุติัการแกไ้ขเพิ มเติมสญัญาก่อตั"งทรสัต ์โดยแกไ้ขเพิ มเติมรายละเอียดเหตแุห่งการลดทนุชาํระแลว้ ขอ้ 4.2.8 ดงันี"  
ข้อ 4.2 เหตุแห่งการลดทุนชาํระแล้ว  

 การลดทนุชาํระแลว้ของกองทรสัตจ์ะกระทาํไดต่้อเมื อไม่ขดัหรือแยง้กบัเจตนารมณใ์นการก่อตั"งทรสัตแ์ละกฎหมาย

หลกัทรพัย ์ทั"งนี " การลดทนุชาํระแลว้จะเกิดขึ "นไดเ้ฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ งดงัต่อไปนี" 

 “ขอ้ 4.2.8 กองทรสัต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการรายได ้และ/หรือค่าใชจ้่ายที ไม่ใช่เงินสดซึ งเป็นการบนัทกึ
บญัชีตามมาตรฐานการบญัชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที ทาํใหเ้กิดส่วนต่างระหว่างเกณฑ์การรบัรูท้างบญัชี 
และสถานะเงนิสดที เกิดขึ"นจริงของกองทรสัต ์ทั"งนี " ตอ้งปรากฎขอ้เทจ็จริงดว้ยว่ากองทรสัตไ์ม่มีกาํไรสะสมเหลืออยู่แลว้” 

การแกไ้ขรายละเอียดดงักล่าว เนื องจากงบการเงินของกองทรสัตไ์ดจ้ัดทาํขึ "นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรบักองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัตเ์พื อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมโครงสรา้งพื "นฐานและทรสัตเ์พื อการลงทนุใน
โครงสร้างพื "นฐานที สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“สมาคม”) กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ งออกและประกาศโดยสมาคมในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 สาํหรบั

เรื องที แนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดไว้ กองทรสัตจ์ะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที 
ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  

ทั"งนี" การถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าว ซึ งรวมถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที 
ประกาศและมีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที  1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป มีผลให้เกิดการเปลี ยนแปลงนโยบายบัญชีของ
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กองทรสัตแ์ละมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาํคัญ โดยกองทรสัตมี์การบันทึกรายการทางบัญชี ทั"งรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายที เป็นรายการที ไม่ใช่เงินสด ส่งผลใหง้บแสดงฐานะการเงินมีสถานะขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายประโยชน์
ตอบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ด ้ซึ งไม่สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัตที์ มีสภาพคล่องส่วนเกินที สามารถจ่ายเงินให้
ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ด ้ดงันั"น การจ่ายเงินใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นขณะที กองทรสัตมี์สถานะขาดทุนสะสมจึงตอ้งเป็นการจ่าย
ในรูปแบบของการลดทุน และต้องเป็นไปตามเหตุแห่งการลดทุนชาํระแล้วที ระบุในสัญญาก่อตั"งทรัสต ์ซึ งปัจจุบันไม่
ครอบคลมุถึงกรณีการเปลี ยนแปลงนโยบายการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี รวมถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที มีผลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนั และ/หรือที จะมีการแกไ้ข เปลี ยนแปลงในอนาคต  

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต์: การแก้ไขข้อความดังกล่าว เพื อให้กองทรัสตส์ามารถจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได ้
สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัตม์ากยิ งขึ "น จึงคาดว่าจะเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหน่วยทรสัต  ์

ความเห็นทรัสตี : การแก้ไขเพิ มเติมสัญญาก่อตั"งทรัสต์ ข้อ 4.2 เหตุแห่งการลดทุนชําระแล้ว ไม่กระทบสิทธิของผู้ถือ

หน่วยทรสัตใ์นทางที ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สียประโยชน ์และไม่ขดักับสญัญาก่อตั"งทรสัตข์องทรสัตเ์พื อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท และกฎหมายอื นที เกี ยวขอ้งแต่อย่างใด  

เงื อนไขการลงมติ : ให้ถือมติอนุมัติตามจาํนวนหน่วยทรัสตร์วมกันเกินกึ งหนึ งของจาํนวนหน่วยทรัสตท์ั"งหมดของผูถื้อ

หน่วยทรสัตที์ มีหนงัสือตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง ซึ งเป็นไปตามประกาศที  สร. 7/2564  

ผูจ้ัดการกองทรสัตข์อความร่วมมือจากผูถื้อหน่วยทรสัต์ออกเสียงลงคะแนนในแบบหนังสือการลงมติของผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์(สิ งที ส่งมาดว้ย 4) และส่งหนงัสือดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบการลงมติ (รายละเอียดตามสิ งที ส่งมาดว้ย 5) 

ใส่ซองไปรษณียต์อบรบั (สิ งที ส่งมาดว้ย 7) กลบัมายงัผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวันที  30 เมษายน 2564  

 อนึ ง ผูถื้อหน่วยทรสัตที์ ไดร้บัเอกสารฉบับนี"เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตที์ สามารถใชสิ้ทธิในการส่งขอ้ซักถามและ/หรือ
ขอ้เสนอแนะ ตามหลักเกณฑก์ารลงมติ การส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางการชี"แจงขอ้ซกัถาม
(รายละเอียดตามสิ งที ส่งมาดว้ย 3) พรอ้มระบุชื อและที อยู่ของผูถื้อหน่วยทรสัตที์ ติดต่อได ้และส่งขอ้ซกัถาม โดย 1) กรอก
แบบนาํส่งขอ้ซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็น ประจาํปี 2564 (สิ งที ส่งมาดว้ย 5)  ใส่ซองไปรษณียต์อบรบั (สิ งที ส่งมา
ดว้ย 7) ส่งกลบัมายงัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ 2) ช่องทางเว็บไซตก์องทรสัต ์(www.cpnreit.com) ภายในวันที  30 เมษายน 
2564  

ทั"งนี " ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์อง CPNREIT ภายในวนัที  14 พฤษภาคม 2564  

 จึงเรียนมาเพื อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

     -พริิน ีพริ"งศลุกะ- 
              (นางสาวพิรนีิ พริ "งศลุกะ) 

          ประธานเจา้หนา้ที บรหิาร 

  บรษิัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั


