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เรื่ อง

การเผยแพร่ สรุ ปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบ จากการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ที่เกี่ยวข้ องกับการรายงานข้ อมูลแทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ประจําปี 2564

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ

สรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบ จากการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เกี่ยวข้ องกับการรายงานข้ อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ประจําปี 2564

ตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการของ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) (“กองทุนรวม”) ได้ จดั ส่งรายงานข้ อมูลและ
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้ อง ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณารับทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2564 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับรายงานข้ อมูลและ
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้ อง ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1-30 พฤษภาคม 2564 นัน้
บริ ษัทจัดการขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทจัดการได้ รวบรวมคําถามและจัดทําสรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถาม
และคําตอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ นอกจากนีย้ งั ได้ เผยแพร่ คําถามและคําตอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ
้ วนั ที่ 14 มิถนุ ายน.2564 เป็ นต้ นไป
บริ ษัทจัดการ (www.ktam.co.th) ตังแต่
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผู้จดั การ

หากท่านมีข้อสงสัย หรื อต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9

(เอกสารแนบ)
สรุ ปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบ จากการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่
เกี่ยวข้ องกับการรายงานข้ อมูล แทนการจัดประชุมสามัญของผู้ถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรั พย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ประจําปี 2564
คําถามที่ 1

รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจําปี 2564

คําตอบ

บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาและเสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของกองทุนรวม ประจําปี 2564 เพื่อทําหน้ าที่ในการตรวจสอบและให้ ความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนรวม เนื่องจากมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการทํางานที่ดี
และมีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี
ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

โดยกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนรวมได้ และในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท สํานักงาน อี
วาย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เพื่อทําหน้ าที่แทนได้

คําถามที่ 2
คําตอบ

คําถามที่ 3
คําตอบ

จากการแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด-19 มาตัง้ แต่ ปีที่แล้ วจนถึงปั จจุบัน นัน้
กองทุนได้ รับผลกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจอย่ างไร
ผลกระทบในปี นี ้ค่อนข้ างรุ นแรงเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ วจากสถานการณ์ กึ่งล็อกดาวน์ และการแพร่ ระบาด
ของไวรั ส โควิ ด-19 ระลอก 2 และ 3 ส่ง ผลกระทบต่อ เนื่ อ งมาจนถึง ปั จจุบัน ทํ า ให้ ผ้ ูเ ช่า พื น้ ที่ ค้ า ปลี ก
บางส่วนต้ องหยุดดํ า เนิ นงานชั่วคราวในส่วนของผู้เช่ าพื น้ ที่ สํานักงานนัน้ ไม่ได้ รับผลกระทบอย่า งมี
นัยสําคัญ
กองทุน มีมาตรการเยียวยาผู้เช่ าอย่ างไร
มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าพื ้นที่ค้าปลีกในปั จจุบนั คือการให้ สว่ นลดค่าเช่าให้ กบั ผู้เช่าที่ได้ รับผลกระทบจาก
การที่ภาครั ฐมีคําสั่งให้ ปิดบางธุรกิจชั่วคราว ส่วนมาตรการในอนาคตนัน้ กองทุนจะพิจารณาดําเนิน
มาตรการความเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังเพื่อประโยชน์ สงู สุดของผู้
ลงทุน นอกจากนี ้กองทุนได้ อํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้เช่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้ าเช่น ให้ บริ การ
Delivery Service / เพิ่มพื ้นที่รับส่งสินค้ าในลักษณะ Drive‐through / จัดให้ มีการ Live Streaming
สินค้ า จากการช่วยเหลือเหล่านี ้ทําให้ เชื่อได้ วา่ ผู้ประกอบการจะสามารถผ่านช่วงวิกฤตินี ้ได้

คําถามที่ 4
คําตอบ

กองทุนมีแผนป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรั สโควิด-19 อย่ างไร
กองทุนได้ ยกระดับการให้ บริการ “ สะอาด มัน่ ใจ” โดยขอความร่วมมือจากผู้เช่าทังในส่
้ วนสํานักงาน แ ล ะ
พื ้นที่ค้าปลีกให้ ร่วมกันยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้
เข่า/ใช้ พื ้นที่ในอาคารโดยยังคงรักษาวินยั ตามวิถี Social Distance

คําถามที่ 5

แผนในการหารายได้ เพื่อชดเชยรายได้ ที่หายไปจากการที่กองทุนต้ องเยียวยาผู้เช่าหรื อผู้เช่าปิ ดกิจการ

คําตอบ

คําถามที่ 6
คําตอบ

เนื่องมาจากสถานการณ์โควิดระบาดในปั จจุบนั อย่างไร
แผนการบริ หารในสถานการณ์ที่ต้องมีการเยียวยาผู้เช่าคือการเน้ นการบริ หารต้ นทุนให้ มีประสิทธิภาพลด
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่จําเป็ นในกรณีที่ผ้ เู ช่าขอเลิกสัญญาหรื อไม่ต่อสัญญานันก็
้ เป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารทรัพย์สิน
ในการจัดหาผู้เช่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของแต่แต่ละโครงการนัน้ ไม่ได้ อยู่ในอัตราที่สงู
เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าเช่าพื ้นที่โดยรอบ ดังนัน้ การหาผู้เช่าเพื่อมาทดแทนจึงมีความเป็ นไปได้ มากและ
จากวิกฤติการณ์ โควิด-19 ที่เป็ นปั จจัยเร่ งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้ านซึ่งกองทุนก็ได้ เตรี ยม
รับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี เ้ พื่อให้ สามารถตอบรั บกับความปกติรูปแบบใหม่ (new
normal) โดยจะเน้ น ไปที่การรักษาผู้เช่าในปั จจุบน
ั เพื่อให้ เกิดความผูกพันธ์ในระยะยาวและจึงเสริ มด้ าน
รายได้ ใหม่ๆ ตามทิศทางของเศรษฐกิจที่จะค่อยๆ ฟื น้ ตัว
โอกาสที่ผ้ ูเช่ าหลักของกองทุนจะย้ ายออกไปจากพืน้ ที่ของกองทุน
ผู้เช่าพื ้นที่สํานักงานเป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายโดยผู้เช่าส่วนใหญ่ เป็ นผู้เช่าที่เช่าพืน้ ที่มาเป็ น
เวลานานและด้ วยความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้เช่าและกองทุนจึงมีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่ผ้ เู ช่าหลักจะ
ย้ ายออก ในส่วนของผู้เช่าพื ้นที่ค้าปลีกเนื่องจากผู้เช่าพื ้นที่เช่าส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผู้ประกอบการด้ าน
ไอที ด้ว ยจุดยื น ที่ ชัด เจนของความเป็ นศูน ย์ ร วมไอที ป ระกอบกับ ทางกองทุน มี แ ผนงานที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
ภาพลักษณ์จึงมีโอกาสน้ อยมากที่จะผู้เช่าจะย้ ายออกไปเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กองทุนก็ยงั มีความจําเป็ น
ที่จะต้ องปรับปรุงพื ้นที่เช่าและพัฒนารูปแบบการบริ หารอาคารทังในส่
้ วนของพื ้นที่สํานักงานและพี ้นที่ค้า
ปลีกให้ ดีขึ ้นเพื่อรองรับความต้ องการของผู้เช่าที่เปลี่ยนแปลงไป

