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   หนา้ที" 1 ของ 4 

 

รายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นคาํถามคาํตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ มเติมของ    

ผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ากการจัดส่งเอกสารแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2564  

ของทรัสตเ์พื อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

     

 ตามที�บรษิัท ซีพีเอ็น รีท แมเจนเมนท ์จาํกดั (“ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) ไดจ้ัดส่งหนังสือขอมติและเอกสารแทนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564 เมื#อวันที#  5 เมษายน 2564  ซึ!งเป็นไปตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ที! สร. 7/2564 เรื!องการดาํเนินการจดัประชมุ
สามัญประจาํปี และการผ่อนผันขอ้กาํหนดในสัญญาก่อตั"งทรสัต์ของทรสัตเ์พื!อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยใ์นปี พ.ศ. 
2564 เนื!องจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื "อไวร้สัโคโรนา 2019 (โควิด 19) (“ประกาศที! สร. 7/2564”) มีผลให้
ใชบ้ังคับตั"งแต่วันที! 29 มกราคม 2564 เป็นตน้ไปนั"น และขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส่์งหนังสือลงมติและคาํถาม และ/หรือ
ขอ้เสนอแนะมายงัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดถึ้งวนัที! 30 เมษายน 2564 นั"น 

 ทั"งนี" เมื!อสิ "นสุดระยะเวลาดังกล่าว มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ไดส่้งหนังสือลงมติจาํนวนทั"งหมด 450 ราย นับเป็น
จาํนวนหน่วยทรสัต ์1,256,515,263 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 48.9291 ของหน่วยทรสัตที์!ออกและจาํหน่ายแลว้ทั"งหมด ครบ
ตามเกณฑก์ารนบัองคป์ระชมุมากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ั"งหมด  และมีผูถื้อหน่วยทรสัตส่์งสอบถามขอ้มลู
เพิ!มเติม และ/หรือขอ้เสนอแนะจาํนวน 2 ราย ดังนั"น ผูจ้ัดการกองทรสัตจึ์งไดจ้ัดทาํรายงานสรุปผลการลงมติและสรุป
ประเด็นคาํถามคาํตอบจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยมีรายละเอียดดงันี" 

1. สรุปผลการลงมติของผู้ถือหน่วยทรัสต ์CPNREIT 

วาระที! 1  รับทราบรายงานสรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคาํถามและคําตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ!มเติม

ของผู้ถือหน่วยทรัสต ์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์ประจาํปี 2563 

ผู้ถือหน่วยทรัสต ์CPNREIT รับทราบรายงานสรุปประเด็นสาํคัญในลักษณะคาํถามและคาํตอบจากการ
สอบถามขอ้มลูเพิ!มเติมของผูถื้อหน่วยทรสัต ์แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประจาํปี 2563 

วาระที! 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปี 2563 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์CPNREIT รบัทราบผลการดาํเนินงานของกองทรสัตใ์นรอบปี 2563 

วาระที! 3  รับทราบงบการเงนิของกองทรัสต ์สาํหรับปีสิ"นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2563 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์CPNREIT รบัทราบงบการเงินของกองทรสัต ์สาํหรบัปีสิ "นสดุวนัที! 31 ธันวาคม 2563 

วาระที! 4  รับทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการดาํเนินงานปี 2563 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์CPNREIT รบัทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการดาํเนินงานปี 2563 
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   หนา้ที" 2 ของ 4 

 

วาระที  5  รับทราบการแต่งตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์CPNREIT รบัทราบการแต่งตั!งผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ"งต่อไปนี! เป็นผูส้อบบญัชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของกองทรสัตใ์นปี 2564 โดยมีรายชื"อผูส้อบบญัชี ดงันี! 

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. และ
ผูส้อบบญัชีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบบญัชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไม่มีความสมัพนัธ ์
หรือส่วนไดเ้สียกับกองทรัสต ์ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ หรือผู้ที! เกี!ยวข้องในลักษณะที!จะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที!อย่างเป็นอิสระ โดยกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1,230,000 บาท ซึ!งเป็นอตัรา
เดียวกบัปี 2563 

วาระที  6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาก่อตั"งทรัสต ์

เงื!อนไขการลงมติ : ใหถื้อมติอนุมติัตามจาํนวนหน่วยทรสัตร์วมกันเกินกึ!งหนึ!งของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ั#งหมด

ของผูถื้อหน่วยทรสัตที์!มีหนงัสือตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง ซึ!งเป็นไปตามประกาศที! สร. 7/2564  

วาระนี#มีผู้ถือหน่วยทรัสตส่์งหนังสือลงมติครบตามเกณฑ์การนับองคป์ระชุมมากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วยทรสัตท์ั#งหมด โดยผูถื้อหน่วยทรสัตมี์มติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั#งหมดของ
ผูถื้อหน่วยทรสัตที์!ไดต้อบกลบัหนงัสือลงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั#งนี # ในวาระนี#ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัต์
รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

มต ิ จาํนวนหน่วยทรสัต ์ คิดเป็นรอ้ยละของจาํนวนเสียงทั#งหมดของผูถื้อ
หน่วยทรสัตที์!ส่งหนงัสือลงมติและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 1,254,818,621 99.8650 

ไม่เห็นดว้ย 68,066 0.0054 

งดออกเสียง 549,776 0.0438 

บตัรเสีย 1,078,800 0.0859 

รวม 1,256,515,263 100.0000 

 

ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ดมี้มติอนมุติัการแกไ้ขเพิ!มเติมสญัญาก่อตั#งทรสัต ์โดยมีรายละเอียดดงันี#  
ข้อ 4.2 เหตุแห่งการลดทุนชาํระแล้ว  

 การลดทุนชาํระแลว้ของกองทรสัตจ์ะกระทาํไดต่้อเมื!อไม่ขดัหรือแยง้กบัเจตนารมณใ์นการก่อตั#งทรสัต์

และกฎหมายหลกัทรพัย ์ทั#งนี # การลดทนุชาํระแลว้จะเกิดขึ #นไดเ้ฉพาะในกรณีใดกรณีหนึ!งดงัต่อไปนี# 
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   หนา้ที! 3 ของ 4 

 

“ขอ้ 4.2.8 กองทรสัต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการรายได ้และ/หรือค่าใชจ้่ายที!ไม่ใช่เงินสดซึ!งเป็นการ
บนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที!ทาํใหเ้กิดส่วนต่างระหว่างเกณฑ์
การรบัรูท้างบญัชี และสถานะเงนิสดที!เกิดขึ"นจริงของกองทรสัต ์ทั"งนี " ตอ้งปรากฎขอ้เทจ็จริงดว้ยวา่กองทรสัตไ์ม่
มีกาํไรสะสมเหลืออยู่แลว้” 

 การแกไ้ขรายละเอียดดงักล่าว เนื!องจากงบการเงินของกองทรสัตไ์ดจ้ดัทาํขึ "นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี

สาํหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื!อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสรา้งพื "นฐาน

และทรสัตเ์พื!อการลงทุนในโครงสรา้งพื "นฐานที!สมาคมบริษัทจดัการลงทุน (“สมาคม”) กาํหนดโดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ!งออกและประกาศโดยสมาคมใน

เดือนกุมภาพนัธ ์2563 สาํหรบัเรื!องที!แนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทรสัตจ์ะถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที!ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) 

ทั"งนี" การถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าว ซึ!งรวมถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที!ประกาศและมีผลบงัคบัใชใ้นหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป มีผลใหเ้กิดการ
เปลี!ยนแปลงนโยบายบัญชีของกองทรสัตแ์ละมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาํคัญ โดยกองทรสัตมี์
การบนัทึกรายการทางบญัชี ทั"งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที!เป็นรายการที!ไม่ใช่เงินสด ส่งผลใหง้บแสดงฐานะการเงิน
มีสถานะขาดทนุสะสมและไม่สามารถจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ด ้ซึ!งไม่สอดคลอ้งกบัสถานะ
เงินสดของกองทรสัตที์!มีสภาพคล่องส่วนเกินที!สามารถจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตไ์ด ้ดงันั"น การจ่ายเงินใหก้ับ
ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นขณะที!กองทรสัตมี์สถานะขาดทุนสะสมจึงตอ้งเป็นการจ่ายในรูปแบบของการลดทุน และ
ตอ้งเป็นไปตามเหตุแห่งการลดทุนชาํระแลว้ที!ระบุในสญัญาก่อตั"งทรสัต ์ซึ!งปัจจุบนัไม่ครอบคลมุถึงกรณีการ
เปลี!ยนแปลงนโยบายการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี รวมถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที!มีผลบงัคบัใชใ้นปัจจบุนั และ/หรือที!จะมีการแกไ้ข เปลี!ยนแปลงในอนาคต 

2. สรุปประเด็นคาํถามคาํตอบ และ/หรือข้อเสนอแนะ 

 ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์าํนวน 2 ราย ไดส้อบถามขอ้มลูเพิ!มเติม และ/หรือขอ้เสนอแนะ ซึ!งผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้รุป

ประเด็นคาํถามคาํตอบจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยมีรายละเอียดดงันี" 

คาํถามที! 1  จากคณุปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ขอ้เสนอแนะ ขอเสนอให ้CPNREIT เขา้ลงทนุเพิ!มในศนูยก์ารคา้เซ็นทรลั อยธุยา และเซ็นทรลั จนัทบรีุ  

คาํตอบ เนื!องจากนโยบายการลงทุนของ CPNREIT จะเลือกลงทุนในทรัพยสิ์นที!มีคุณภาพสูง ที!สรา้งรายได้
สมํ!าเสมอ (Mature Stage) ซึ!งจะพิจารณาจาก 

· อตัราการเช่าพื "นที!ในระดบัเกินรอ้ยละ 90 มาช่วงเวลาหนึ!ง เช่น 3 ปี 

· มีผลประกอบการมาแลว้เกิน 6 ปี ซึ!งเป็นระยะเวลาที!มีการทาํสัญญาเช่ากับผูเ้ช่าพื "นที!มาแลว้
ประมาณ 2 รอบสญัญา 

· พิจารณาลกัษณะทรพัยสิ์น เช่น แผนการปรบัปรุงทรพัยสิ์น และการศกึษาความเป็นไปไดข้องการ
ลงทนุ 
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   หนา้ที" 4 ของ 4 

 

เพื�อใหม้ั�นใจว่าการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นจะช่วยสรา้งการเติบโตของฐานรายไดข้อง CPNREIT และเป็น
การกระจายความเสี�ยงผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์ลายแห่งในทาํเลที�แตกต่างกัน เพื�อสรา้ง
ผลตอบแทนที�ดีแก่ CPNREIT อย่างต่อเนื�องในระยะยาว 

ทั!งนี! โครงการดงักล่าวยงัไม่ไดมี้การเปิดดาํเนินการ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาการ
ลงทนุเพิ�มเติมในศนูยก์ารคา้ เมื�อมีคณุสมบติัเป็นไปตามเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ เพื�อสรา้งการเติบโตของ
รายไดแ้ละผลตอบแทนที�ดีใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัต ์

 

คาํถามที� 2  จากคณุวนัชยั กิจโรจนส์กลุชยั ผูถื้อหน่วยทรสัต ์

คาํถาม CPNREIT ไดจ่้ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตใ์นรูปของการลดทนุในอตัรา 0.2612 บาทต่อหน่วยทรสัต ์โดยวิธีการ
ลดมลูค่าที�ตราไวจ้าก 12.9049 บาทต่อหน่วยทรสัต ์คงเหลือที� 12.6437 บาทต่อหน่วยทรสัต ์โดยจ่ายใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมก่อนการเพิ�มทุน ขอสอบถามเรื�องมลูค่าที�ตราไวข้องหน่วยทรสัตเ์ดิมและหน่วยทรสัตใ์หม่
จากการเพิ�มทนุว่ามลูค่าแตกต่างกนัหรือไม่ 

คาํตอบ มลูค่าที�ตราไวข้องหน่วยทรสัต ์CPNREIT ทั!งหน่วยทรสัตเ์ดิมและหน่วยทรสัตใ์หม่จากการเพิ�มทนุจะเท่ากนัที� 
12.6437 บาทต่อหน่วย โดยมลูค่าที�ตราไวมี้การเปลี�ยนแปลงตามลาํดบัเหตกุารณ ์ดงันี! 

วนัที� 11 พฤศจิกายน 2563  

CPNREIT ไดป้ระกาศจ่ายลดทุนจาํนวน 0.2612 บาทต่อหน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมก่อนการเพิ�มทุน
จาํนวน 2,212,476,700 หน่วย ทาํใหม้ลูค่าที!ตราไวล้ดลงจาก 12.9049 บาทต่อหน่วย เป็น 12.6437 บาทต่อ
หน่วย  

วนัที! 24 กมุภาพนัธ ์2564 

CPNREIT ไดร้ายงานผลการเพิ!มทุนจาํนวน 355,557,300 หน่วย ทาํใหห้น่วยทรสัตข์อง CPNREIT เพิ!มจาก 
2,212,476,700 หน่วย เป็น 2,568,034,000 หน่วย และมีมลูค่าที!ตราไวเ้ท่ากบั 12.6437 บาทต่อหน่วย 

 

จึงเรียนมาเพื!อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

     -พริิน ีพริ !งศลุกะ- 

              (นางสาวพิรนีิ พริ "งศลุกะ) 

          ประธานเจา้หนา้ที!บรหิาร 

  บรษิัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั 


