จท. 11-600413
วันที 15 พฤศจิกายน 2560
เรือง

แจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน CPNRF เพือกําหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลียนหน่วย
ลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ CPNREIT (XO-Swap)

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนืองด้ วยทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุน รวม
CPNRF”) ครังI ที 1/2560 ซึงประชุมเมือวันที 28 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็ นทรัสต์
เพื อการลงทุน ในสิท ธิ ก ารเช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทรั ส ต์ CPNREIT”) และมี ม ติ อ นุมัติ ก ารลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ทีจะลงทุนเพิมเติมครังI ที 1 นันI
บริ ษั ท หลักทรั พ ย์ จัด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จํ ากัด ในฐานะบริ ษั ท จัดการ (“บริ ษั ท จัด การ”) ของกองทุน รวม
CPNRF ขอเรี ยนแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุน CPNRF เพือกําหนดสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนใน
การสับเปลียนหน่ วยลงทุน CPNRF กับหน่ วยทรัสต์ CPNREIT (XO-Swap) จากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF
เป็ นกองทรั สต์ CPNREIT โดยกําหนดให้ เป็ นวันที 30 พฤศจิกายน 2560 และแจ้ งวันหยุดทําการซือE ขาย (SP) ของ
หน่ วยลงทุ น CPNRF ตั งE แต่ วัน ที 27 พฤศจิก ายน 2560 เป็ นต้ นไป จนกว่าหน่วยลงทุน CPNRF จะสิ Iนสภาพการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) โดยวันสุดท้ ายทีหน่วยลงทุน CPNRF จะ
ทําการซื Iอขายได้ จะเป็ นวันที 24 พฤศจิกายน 2560
ทังนี
I I เพือเป็ นการรักษาสิทธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ CPNREIT บริ ษัทจัดการจึงใคร่ ขอ
ความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการงดฝาก ถอน และโอนหน่วยลงทุน CPNRF ตังแต่
I วนั ที 30 พฤศจิกายน 2560 เป็ น
ต้ นไป จนกว่าหน่วยทรัสต์ CPNREIT จะทําการซื Iอขายในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ซึงกํ าหนดการดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปตาม
กระบวนการปกติ ของการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพ ย์ และสอดคล้ อ งกับ กฎเกณฑ์ ทีเกี ยวข้ อง กล่าวคือ การ
ดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์ CPNREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้ องทําให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15 วันทํา
การนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT ให้ แก่กองทุนรวม CPNRF (หรื อนับ แต่วันทีผู้ก่ อตังI ทรัสต์ ได้ ส่งมอบ
หน่วยทรัสต์ CPNREIT ให้ แก่กองทุนรวม CPNRF)
ทังนี
I I บริ ษัทจัดการได้ ทําการสรุปกําหนดการไว้ ดงั นี I
วันที

กําหนดการ

วันที 24 พฤศจิกายน 2560

วัน สุดท้ ายทีผู้ถื อหน่วยลงทุนสามารถซือI ขายหน่วยลงทุน
CPNRF ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที 27 พฤศจิกายน 2560 – 1 วันก่อนวันทําการซื Iอขาย
หน่วยทรัสต์ CPNREIT วันแรก

ขึนI เครื องหมายห้ า มการซื อI ขายหน่ ว ยลงทุน CPNRF ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SP)

วันที 30 พฤศจิกายน 2560 – 1 วันก่อนวันทําการซื Iอขาย

ขอความร่ วมมือผู้ถือหน่วยลงทุนงดการฝาก ถอน และโอน

วันที

กําหนดการ

หน่วยทรัสต์ CPNREIT วันแรก

หน่วยลงทุน CPNRF เพือรักษาสิทธิในการสับเปลียนหน่วย
ลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ CPNREIT
วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นพัก การโอนหน่ว ยลงทุน CPNRF เพื อ
กํ าหนดสิท ธิ ของผู้ถือ หน่วยลงทุน ในการสับ เปลียนหน่ว ย
ลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ CPNREIT (XO-Swap)

วันที 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ: วันทําการซือE ขายหน่ วยทรั สต์ CPNREIT วันแรก จะเป็ นวันเดียวกันกับทีหน่ วยลงทุน CPNRF
สินE สภาพการเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
อนึง เนื องจากคํ าขออนุญ าตในการออกและเสนอขายหน่ว ยทรั ส ต์ และแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ CPNREIT ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ดังนันI หากกองทรัสต์ CPNREIT ยังไม่ได้ รับอนุมตั ิให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT ยังไม่มีผลบังคับใช้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะประกาศเพือเลือนกําหนดการดังกล่าว
ข้ างต้ นออกไปตามทีเห็นสมควรภายหลังจากทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ CPNREIT มีผลบังคับใช้ แล้ ว
สํา หรั บ วัน เลิ ก กองทุน รวม CPNRF บริ ษั ท จัด การจะประกาศกํ า หนดการดัง กล่า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ และของบริ ษัทจัดการเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื Iนฐาน โทร.
02-9491627 หรื อ 02-9491642 ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 17.00 น. ของทุกวันทําการ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื Iนฐาน
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