
 
 

 
 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2565 

ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

CPN รีเทล โกรท 
 

วันที ่21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 
1. ผูถื้อหน่วยท่ีประสงคจะ์เขา้ร่วมประชมุ โปรดด าเนินการตามขอ้ปฏิบติัส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อ

หน่วยทรสัตผ์่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(สิ่งที่สง่มาดว้ย 4) 
2. เปิดใหเ้ขา้สูร่ะบบประชมุในวนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.  
3. ผูจ้ัดการกองทรสัต์จะด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัด

สถานที่ประชมุรองรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จ ากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNREIT”) ได้เผยแพร่ข่าวตามหนังสือฉบับที่  CPNREIT 
2022/02005 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องการจดัประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ปิดโอกาสให้ผู ้ถือหน่วยทรัสตเ์สนอวาระการประชุมผู ้ถือหน่วยทรัสตล์่วงหนา้
ร ะหว ่า ง ว ันที ่ 1 กุมภาพันธ์  2565 - 15 กุมภาพันธ์  2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์ 
(www.cpnreit.com) และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งเมื่อสิน้สดุระยะเวลา
ดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์สนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหนา้แต่อย่างใด  

วาระที ่1  รับทราบรายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นค าถามค าตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของ

ผู้ถือหน่วยทรัสตจ์ากการจัดส่งเอกสารแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท ารายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นค าถามค าตอบจากการสอบถาม
ขอ้มูลเพิ่มเติมของผูถื้อหน่วยทรัสตจ์ากการจัดส่งเอกสารแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2564 และได้
เผยแพรใ่นเว็บไซตข์องกองทรสัต ์(รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1)  

ที่ CPNREIT 2022/04001 

      วนัท่ี 1 เมษายน 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์
ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) รายงานสรุปผลการลงมติและสรุปประเด็นค าถามค าตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือ
หน่วยทรัสตจ์ากการจัดส่งเอกสารแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 ในรูปแบบ   
QR-Code 

2) รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR-Code 
3) แบบขอรบัรายงานประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่ม 
4) ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของ CPNREIT 
5) หนงัสือมอบฉนัทะ 
6) ขอ้มลูทรสัตีที่เป็นผูแ้ทนรบัมอบฉนัทะ 
7) สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รีเทล โกรท ส่วนท่ีเก่ียวกบั

การประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละการลงมต ิ
8) คู่มือการใชง้านระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) 
9) ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) 

http://www.cpnreit.com/
http://www.set.or.th/
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ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณารบัทราบรายงานสรุปผลการลงมติและ
สรุปประเด็นค าถามค าตอบจากการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมของผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากการจดัส่งเอกสารแทนการประชมุสามญั
ผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2564 

เงื่อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดส้รุปผลการด าเนินงานของกองทรสัตแ์ละเหตุการณส์ าคญัในรอบปี 2564 ซึ่ง
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 หวัขอ้ “ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรสัต์” และ ”เหตุการณ์ทีส่  าคญัและ
ขอ้มูลส าคญัอืน่” (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2564
ในแบบรูปเล่ม โปรดกรอกแบบขอรบัรายงานประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่ม (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3)  และส่งกลบั
มาที่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพื่อด าเนินการจดัส่งเอกสารใหท้่านต่อไป 

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของ
กองทรสัตใ์นรอบปี 2564  

เงื่อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

วาระที ่3  รับทราบงบการเงนิของกองทรัสต ์ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต ์กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ด้
จดัท างบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตแลว้ ดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 หวัขอ้ “งบการเงนิ” (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2)  

ความเห็นผู้จัดการกองทรัสต์: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสตพ์ิจารณารับทราบงบการเงินของกองทรสัต ์
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแลว้ ดังที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2564 หวัขอ้ “งบการเงิน” โดยสรุปขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญัไดด้งันี ้
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งบการเงนิของกองทรัสต ์CPNREIT ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : บาท) 
 

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563 

สินทรัพย ์   
เงินลงทนุท่ีแสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 1,073,095,044 1,072,799,128  
เงินลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม 75,370,649,739     68,269,714,006  
รายการเทียบเท่าเงินสด 1,159,173,707 1,162,096,779  
ลกูหนีร้ายไดค้า่เชา่และบรกิารคา้งรบั 893,113,086          644,432,310  
ลกูหนีก้รมสรรพากร 367,499,838 319,032,642  
ค่าใชจ้า่ยจ่ายลว่งหนา้ 9,837,293            27,765,708  
สินทรพัยอ์ื่น 98,085,202 81,333,718  
รวมสินทรัพย ์ 78,971,453,909 71,577,174,291  
 
หนีส้นิ   
เจา้หนีก้ารคา้ 157,898,573          166,893,514  
เจา้หนีอ้ื่น 29,966,014            25,875,506  
เจา้หนีภ้าษีหกั ณ ที่จา่ย 618,125              1,562,230  
ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย 971,516,258          631,532,138  
ค่าเช่ารบัล่วงหนา้ 22,636,530            34,351,039  
เงินมดัจ ารบัจากผูเ้ชา่ 1,730,221,052       1,664,026,022  
เงินกูย้ืม 7,237,195,416       8,524,033,460  
หุน้กู ้ 15,324,257,078     14,510,676,997  
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 19,314,707,661     17,727,115,770  
ประมาณการหนีสิ้นจากการรือ้ถอนและการบรูณะ 90,462,251 - 
หนีสิ้นอื่น 273,190,855          247,126,641  
รวมหนีส้ิน 45,152,669,813    43,533,193,317  
สินทรัพยสุ์ทธ ิ 33,818,784,096 28,043,980,974 
   
ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 31,475,365,521 28,551,790,565 
ส่วนเกินทนุ 2,201,430,985 216,092,989 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 141,987,590 (723,902,580) 
สินทรัพยสุ์ทธ ิ 33,818,784,096 28,043,980,974 
   
สินทรัพยสุ์ทธติ่อหน่วย (บาท) 13.1691 12.6753 
จ านวนหน่วยทรัสตท์ีจ่ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ วันสิน้ปี (หน่วย) 2,568,034,000 2,212,476,700 
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หมายเหตุ /1ค่าใชจ้่ายอ่ืน ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์นักลงทุนสมัพนัธ ์การส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อใหน้กั

ลงทุนทราบขอ้มูลเกี่ยวกับกองทรสัต ์ซึ่งผูจ้ัดการกองทรสัตมี์ความตั้งใจที่จะด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อประชาสัม พันธ์ให้

กองทรสัต ์CPNREIT เป็นที่รูจ้ักของนักลงทุนมากยิ่งขึน้ โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของหน่วยทรสัตท์ี่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยในปี 2564 กองทรสัตไ์ม่มีค่าใชจ้่ายส าหรบักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธเ์นื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโค

โรนา (COVID-19) และกองทรัสตไ์ดต้ั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรบักิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ส  าหรับปี 2565 จ านวน 250,000 บาท ทั้งนี ้

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่ขัดกับค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ซึ่งระบุไวว้่าค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และ

ส่งเสริมการขายใหจ้่ายไดต้ามจริง แต่ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัสิน้ปีบญัชีก่อนหนา้ 

เงื่อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด 
 31 ธ.ค. 2564 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2563 

รายได้   
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 3,501,586,745 4,041,143,303  
รายไดด้อกเบีย้ 2,964,145 7,172,751  
รายไดอ้ื่น 22,611,956 21,306,761  
รวมรายได้ 3,527,162,846   4,069,622,815  

ค่าใช้จ่าย    
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 162,464,570 150,348,220  
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 43,939,768 40,929,730  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,953,270 4,163,600  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,281,500 1,276,000  
ค่าธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 412,795,304 404,779,959  
ตน้ทนุเชา่และบรกิาร 249,204,952 124,430,490  
ค่าใชจ้า่ยอื่น/1 83,560,847 92,724,017  
ตน้ทนุทางการเงิน 2,193,139,440 1,713,429,657  
รวมค่าใช้จ่าย 3,150,339,651 2,532,081,673  
ก าไรจากการลงทนุสุทธ ิ 376,823,195 1,537,541,142 
รายการก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงนิลงทุน   
รายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (4,440,126) (9,720,156) 
รายการก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ 493,507,101 (1,223,224,494) 
รวมรายการก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเงนิลงทุน 489,066,975 (436,495,182) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 865,890,170 304,596,492  
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วาระที ่4  รับทราบการจ่ายประโยชนต์อบแทนจากผลการด าเนินงานปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : สัญญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 (สอง) ครัง้ และจะ
จ่ายภายใน 90 (เกา้สิบ) วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชนต์อบแทนนัน้ แลว้แต่กรณี 
ซึ่งกองทรสัต ์CPNREIT ไดป้ระกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ากผลการด าเนินงานปี 2564 ดงันี ้

รอบผลการด าเนินงาน รูปแบบการจ่าย วันทีจ่่าย จ านวนเงนิจ่าย (บาทต่อหน่วย) 
1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 การลดทนุ 10 มิถนุายน 2564 0.2006 
1 เมษายน - 30 มถินุายน 2564 การลดทนุ 10 กนัยายน 2564 0.1025 
1 กรกฎาคม - 30 กนัยายน 2564 การลดทนุ 2 ธันวาคม 2564 0.0840 

1 ตลุาคม - 31 ธันวาคม 2564 
ประโยชนต์อบแทน 

17 มีนาคม 2565 
0.0552 

การลดทนุ 0.1609 
รวม   0.6032 

 

ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 CPNREIT ไดจ้่ายประโยชนต์อบแทนจ านวนรวม 0.0552 บาทต่อหน่วยทรสัต ์และจ่ายเงิน
ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตใ์นรูปของการลดทนุเป็นเงินรวมจ านวน 0.5480 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามเหตแุห่งการลดทนุช าระแลว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ดงันี ้

1) มลูค่าอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากการประเมนิมลูค่าหรือสอบทานการประเมินมลูคา่
ทรพัยสิ์น 

2) กรณีกองทรสัตม์ีสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการรายได ้และ/หรือค่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งเป็นการบนัทึกบญัชี
ตามมาตรฐานทางการเงิน ที่ท  าใหเ้กิดส่วนต่างระหว่างเกณฑก์ารรบัรูท้างบญัชีและสถานะเงินสดที่เกิดขึน้จรงิ ทัง้นี ้
ตอ้งปรากฏขอ้เท็จจรงิดว้ยว่า กองทรสัตไ์ม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่แลว้ 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณารบัทราบการจ่ายเงินประโยชนต์อบแทน 
และ/หรือเงินลดทุน ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งของส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

เงื่อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

วาระที ่5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดพ้ิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายนาม เลขที่ใบอนญุาต จ านวนปีที่เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์
1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ 4098 4 ปี (ปี 2561-2564) 
2) นางสาวบงกช อ ่าเสงี่ยม 3684 1 ปี (ปี 2560) 
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ 8420 - 
4) นางศศิธร พงศอ์ดิศกัดิ ์ 8802 - 
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ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรสัตป์ระจ าปี 2565 รวมถึงงบการเงินงวดไตรมาสปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีจ านวน 1,230,000 
บาท (ไม่รวมค่าบรกิารอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ) ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2564 ปี 2565 เปลี่ยนแปลง 
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (audit fee) 1,230,000 1,230,000 - 

รวมทั้งมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเปล่ียนแปลง
ระหว่างปีดว้ย 

ความเห็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์: เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณารบัทราบการแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์และแต่งตัง้ 1) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์2) นางสาวบงกช 
อ ่าเสงี่ยม  3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ 4) นางศศิธร พงศอ์ดิศกัดิ์ คนใดคนหนึ่ง เป็นผูส้อบบญัชี และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของกองทรัสตใ์นปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2565 จ านวน 1,230,000 บาท (ไม่รวม
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ) รวมทัง้มอบอ านาจใหฝ่้ายจดัการเป็นผูอ้นุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าสอบทานงบการเงินท่ีอาจเปล่ียนแปลงระหว่างปีดว้ย 

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นบรษิัทท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และผูส้อบบญัชีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบบญัชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกับกองทรสัต ์ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ผูถื้อหน่วยรายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  ใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ 

เงื่อนไขการลงมติ : ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 
 

วาระที ่6  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ในการนี ้จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุขา้งตน้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะใชว้ิธีการลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียวเท่านัน้ 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ โปรดศกึษาขัน้ตอนการลงทะเบียน
และวิธีการเขา้รว่มประชมุจาก “ขอ้ปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของ CPNREIT” 
(รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะใหก้ับ  
ทรสัตีเป็นผูร้บัมอบฉันทะเพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได ้โดยน าส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (รายละเอียดตาม
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) ซึ่งไดก้รอกรายละเอียดและลงนามเรียบรอ้ยแลว้มายังผูจ้ัดการกองทรสัต ์ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2565 
พรอ้มเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่ก าหนดไวใ้น “ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) ของ CPNREIT” (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) โดยขอ้มลูทรสัตีที่เป็นผูแ้ทนรบัมอบฉนัทะมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 
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เพื่อใหก้ารประชุมสามัญผูถ้ือหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ย
และสะดวกรวดเร็ว ขอใหท้่านผูถ้ือหน่วยทรสัตโ์ปรดศึกษาและปฏิบตัิตามค าชีแ้จง ขัน้ตอนวิธีการลงทะเบียน การมอบ
ฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดงัมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 และคู่มือการใชง้านระบบการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิสก ์(DAP e-Shareholder Meeting) ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการประชุม
ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์อง CPNREIT ส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละการลงมติ (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 7) 

หากผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีค  าถามที่ตอ้งการใหช้ีแ้จงในประเด็นที่เก่ียวกับวาระการประชุมในครัง้นี ้สามารถส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมมาที่อีเมล: ir_cpnreit@centralpattana.co.th โดยขอใหผู้้ถือหน่วยทรัสตร์ะบุชื่อ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศพัท ์เพื่อผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้วบรวมเพื่อชีแ้จงประเด็นค าถามที่เก่ียวขอ้งในท่ีประชมุต่อไป 

   

  

ขอแสดงความนบัถือ 

     -ปัทมิกา พงศสู์รย์มาส- 

              (นางสาวปัทมิกา พงศส์รูยม์าส) 

          ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  บรษิัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 
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