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อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะมีสิทธิการเชาในท่ีดินและเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในอาคาร

1. โครงการรังสิต-นครนายก
2. โครงการบางปู

กอนที่จะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม กองทุนรวมไดจัดใหมีผูประเมินคาทรัพยสินอิสระ 2 ราย เพื่อประเมิน
คาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหง ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE) และบริษัท 15 
ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด (15 BIZ) (รวมเรียกวา ผูประเมินราคาอิสระ) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหงและ
ราคาประเมินที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 1 (รายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน) และสิ่งที่สงมาดวย 6 (รายงานสรุปการประเมินคาของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมโดยผูประเมินคาทรัพยสินอิสระ) นอกจากนี้ ประมาณการงบกําไรขาดทุนและสวนแบงกําไรตามสมมติฐานของ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่มีอยูเดิมของกองทุนรวม (อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม) และของอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมรวมกับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม สําหรับปต้ังแตวันท่ี 13 มีนาคม 2556 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 ปรากฏตามสิ่งที่สงมา
ดวย 5 (รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน สําหรับป ต้ังแตวันที่  1 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด)

อยางไรก็ตาม ราคาซ้ือของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหงตามที่ปรากฏอยูในสิ่งที่สงมาดวย 1 (รายละเอียดของ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุน) จะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวา
รอยละ 10 และราคาซ้ือรวมทุกโครงการจะตองไมเกิน 7,122.5 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
โครงการใหม เชน คาใชจายและคาธรรมเนียมที่จะตองชําระใหแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ (เชน คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ในการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเชา และคาธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ เปนตน) ทั้งนี้ 
ใหถือเอารายการอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่จะปรากฏในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหนวยลงทุนใหม (หนังสือชี้ชวน) และ
ในโครงการจัดการกองทุนรวมฉบับแกไขเพิ่มเติม (โครงการจัดการกองทุนรวม) ซ่ึงจะยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ตามที่จะไดนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 วาระที่ 3 
และวาระท่ี 4 ตอไปนั้น เปนอสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนในคร้ังน้ี

เนื ่องจากเอก-ชัยเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมและยังเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมจํานวน
รอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด เอก-ชัยจึงถือเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม ดังนั้น การที่กองทุน
รวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมโดยซื้อจากเอก-ชัย จึงถือเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนและ
หลักเกณฑในการปองกัน ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยมูลคาของธุรกรรมดังกลาวมีจํานวน
มากกวา 100,000,000 บาท และคิดเปนอัตราสวนเกินกวารอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

อนึ่ง เพื่อเปนการใหขอมูลเพิ่มเติม บริษัทจัดการจึงไดจัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเขาทําธุรกรรมดังกลาว ปรากฏ
ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 (สารสนเทศเก่ียวกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ) 
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ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (1) การลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
โดยซ้ืออสังหาริมทรัพยดังกลาวจากเอก-ชัยและเจาของอสังหาริมทรัพยรายอื่น (เอก-ชัย มีฐานะเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุน
รวมตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ) และ (2) มอบหมายใหคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ มีอํานาจ
ดําเนินการดังตอไปน้ี

1. กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถระดม
เงินทุน และจัดหาเงินกู (ถามี) ไดเพียงพอเพื่อชําระราคาของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมทั้งหมด หรือในกรณี
ที่บริษัทจัดการไมสามารถเขาลงทุนในทรัพยสินโครงการใหมแหงใดแหงหนึ่งไดอันเนื่องมาจากเหตุผลใด ๆ 
ก็ตาม

2. กําหนดราคาซ้ือของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหงที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน โดยราคาซื้อดังกลาว
จะตองไมสูงกวาราคาประเมินตํ่าสุดท่ีไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวารอยละ 10

3. เจรจา เขาทํา จัดเตรียม แกไข และลงนามในสัญญาซื้อขาย สัญญาเชา สัญญาแปลงหนี้ใหม ตลอดจนสัญญา
หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การย่ืนคําขออนุญาตที่จําเปนตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) 
รวมทั้งติดตอประสานงานกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และเจาหนาที่หรือหนวยงานราชการอื่น
เพ่ือใหการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมสําเร็จ และ

4. ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการใหบรรลุตามวัตถุประสงคขางตนทุกประการ ตลอดจน
มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนตัวแทนเพ่ือกระทําการดังกลาวขางตน

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (1) การลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม รวมทั้งเรื่อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ (2) มอบหมายใหคณะกรรมการลงทุนและบริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ตามที่ไดเสนอในวาระนี้
ทุกประการ นอกจากนี้ บริษัทจัดการคาดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมนี้จะเพิ่มโอกาสแกผูถือหนวยลงทุนใน
การไดรับเงินปนผลตอหนวยในอัตราท่ีสูงข้ึน และจะชวยเพ่ิมแหลงท่ีมาของรายไดของกองทุนรวม

หมายเหตุ

วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม จึงจะเปนองคประชุม
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เนื่องจากเอก-ชัยเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และเปนผูถือหนวยลงทุนจํานวนรอยละ 25 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม อีกทั้งจะเขาเปนคูสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาของ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมกับกองทุนรวม ดังน้ัน เอก-ชัยจึงมีฐานะเปนบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมและมีสวนไดเสียพิเศษใน
วาระน้ี และไมสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมจํานวนไมเกิน 7,545,000,000 บาท 
โดยวิธีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติมจํานวนไมเกิน 650,000,000 หนวย

คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมจํานวนไมเกิน 7,545,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหมเพิ่มเติมจํานวนไมเกิน 650,000,000 หนวย 
ตามรายละเอียดที่จะไดนําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 3 (การเพิ่มเงินทุน) โดยหากพิจารณาจากเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวมในปจจุบันจํานวน 18,379,680,0001 บาท การเพิ่มเงินทุนในครั้งนี้จะทําใหกองทุนรวมมีเงินทุน
จดทะเบียนใหมเปนจํานวนไมเกิน 25,924,680,000 บาท และมีหนวยลงทุนทั้งหมดภายหลังการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเปนจํานวน
ไมเกิน 2,420,000,000 หนวย อยางไรก็ตาม หากปรากฏวา บริษัทจัดการดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนที่
จะมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกลาวอีก จํานวนเงินทุนจดทะเบียนใหมและจํานวนหนวยลงทุนใหมที่จะออกเพิ่มจะขึ้นอยูกับ
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมภายหลังการลดเงินทุนดังกลาว

ทั้งนี้ ใหถือเอารายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม และจํานวนหนวยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย 
ซึ่งจะปรากฏในหนังสือชี้ชวนและโครงการจัดการกองทุนรวมฉบับแกไขเพิ่มเติม (ตามที่เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติใน
วาระนี้ และจะไดนําเสนอตอไปในวาระที่ 3) เปนจํานวนเงินของการเพิ่มเงินทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติม ซึ่งเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากการเพิ่มเงินทุนจะนําไปใชเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เพื่อสํารองเปน
เงินลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (Capital Expenditure Reserves) และเพื่อชําระคาใชจายที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เชน คาใชจายและคาธรรมเนียมที่จะตองชําระใหแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
(เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายในการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเชา และคาธรรมเนียม
วิชาชีพอ่ืน ๆ เปนตน โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมรายไดใหแกกองทุนรวม
และผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเหตุผลในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม และ
รายละเอียดของการเพิ ่มเงินทุนของกองทุนรวมปรากฏอยูในสิ่งที่สงมาดวย 3 (วัตถุประสงคและเหตุผลในการเพิ ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวม) และส่ิงท่ีสงมาดวย 4 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F 53-4))

เพ่ือประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจดําเนินการใหกองทุนรวมกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเปนจํานวนไมเกิน
รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการมีอํานาจกําหนดวงเงินกู 
อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาชําระคืน รวมถึงขอกําหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของสัญญาเงินกู รวมทั้งมีอํานาจในการเจรจาตอรอง เขาทํา 
จัดเตรียม แกไขเพิ่มเติม และลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกูยืมเงินดังกลาว ตลอดจนแตงตั้ง และ/หรือถอดถอนตัวแทน
ใด ๆ เพ่ือใหการดําเนินการตามท่ีกลาวขางตนสําเร็จลุลวง

  
1 บริษัทจัดการอยูระหวางดําเนินการจดทะเบียนลดเงินทุนจดทะเบียนจาก 18,408,000,000 บาท เปน 18,379,680,000 บาท กับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ดังนั้น  จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมั ติ (1) การเพิ่มเ งินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมจํานวนไมเกิน 
7,545,000,000 บาท โดยวิธีการออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมจํานวนไมเกิน 650,000,000 หนวย และ (2) มอบหมายให
คณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการดังตอไปน้ี

1. กําหนดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมที่จะเพิ่ม และจํานวนหนวยลงทุนที่จะออกและเสนอขาย
เพ่ิมเติม รวมท้ังวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม และ

2. ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการใหบรรลุตามวัตถุประสงคขางตนทุกประการ ตลอดจน
มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนตัวแทนเพ่ือกระทําการดังกลาวขางตน

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่มแลวเสร็จ จํานวนเงินทุน
จดทะเบียนท่ีเพ่ิมจะข้ึนอยูกับจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมภายหลังการลดเงินทุนจดทะเบียนดังกลาว

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุน และมอบหมายใหคณะกรรมการลงทุนและบริษัทจัดการ มีอํานาจ
ดําเนินการตาง ๆ ตามที่ไดเสนอในวาระนี้ทุกประการ ทั้งนี้ เมื่อไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนเพื่อให
สอดคลองกับการเพ่ิมเงินทุนและเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวของ ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่มไดภายในหนึ่งป
นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุน และหนังสือชี้ชวนจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. การใหความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. ดังกลาวจะส้ินสุดลง

หมายเหตุ

วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุน
นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุม

เนื่องจากเอก-ชัยเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม และเปนผูถือหนวยลงทุนจํานวนรอยละ 25 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม รวมทั้งเอก-ชัยจะเขาเปนคูสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมกับกองทุนรวม ดังนั้น เอก-ชัยจึงมีฐานะเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมและมีสวนไดเสีย
พิเศษในวาระน้ี และไมสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ (1) การเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมทั้งการนํา
หนวยลงทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และ (2) วิธีกําหนดราคาหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม

คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุน
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเปนจํานวนไมเกิน 650,000,000 หนวย ตามวาระการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม รายละเอียดปรากฏ
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ตามท่ีเสนอในวาระท่ี 2 ขางตน หนวยลงทุนที่จะออกเพิ่มนี้จะเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปโดยจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิม
ของกองทุนรวมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่จะไดกําหนดตอไปโดยบริษัทจัดการ (รวมถึง
ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่เปนเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน (เจาของ
ทรัพยสิน)) ตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนเดิมแตละรายถืออยู (การเสนอขายแกประชาชนทั่วไป) โดยผูถือ
หนวยลงทุนเดิมอาจจองซื้อหนวยลงทุนที่เพิ่มตามสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือนอยกวาสิทธิที่
ไดรับการจัดสรร หรือสละสิทธิไมจองซ้ือหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีก็ได ทั้งนี้ หากมีหนวยลงทุนที่เพิ่มเหลือจากการเสนอ
ขายแกประชาชนทั่วไปตามที่กลาวมาขางตน บริษัทจัดการอาจพิจารณาเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนสวนที่เหลือใหแก
นักลงทุนอื่นไดตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิใชดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเสนอขายหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนที่เพิ่มใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนรายใด หากเปนผลใหการเสนอขายหรือการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มดังกลาว
เปนการกระทําอันขัดตอกฎหมายหรือกฎเกณฑระเบียบขอบังคับของตางประเทศ หรือจะมีผลใหกองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑระเบียบขอบังคับอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากกฎเกณฑระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและ
การจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มตามกฎหมายไทยท่ีกองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามอยูแลว อยางไรก็ตาม การจัดสรรหนวยลงทุนที่
เพิ่มจะตองไมทําใหผูถือหนวยลงทุน ผูลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนเปนสัดสวนเกินอัตราที่
กําหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและโครงการจัดการกองทุนรวม

คณะกรรมการลงทุน และ/หรือ บริษัทจัดการจะกําหนดราคาเสนอขายหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตาม
วิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทุนของนักลงทุน (Book-building) โดยพิจารณาจากราคาตลาดของหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายไปกอนแลวซึ่งซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยฯ ในชวงเวลาเดียวกับการออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนที่เพิ่ม ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมตามรายงานการประเมินราคาของผูประเมินราคาอิสระ สภาวะ
ตลาดโดยรวม และกระแสการตอบรับจากผูลงทุน และบทวิเคราะหความตองการซื้อขายหนวยลงทุนที่เพิ่มของตลาด

เม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนเพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่มและเขาลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม รวมท้ังดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี ใหถือวารายละเอียดที่เกี่ยวของซึ่งจะปรากฏในหนังสือชี้ชวน
ท่ีจัดทําข้ึนตามมติของท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนและกฎหมายท่ีเก่ียวของ (ตามที่เสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 
และวาระน้ี) เปนราคาเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่มของกองทุนรวม และจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะเสนอขายและจัดสรร

น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ล ง ทุ น ยั ง ไ ด อ นุ มั ติ ใ หนํ า ห น ว ย ล ง ทุ น ที่ เ พิ่ ม เ ข า จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป น ห ลัก ท รั พ ย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการเสนอขายและการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่ม โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอ
จดทะเบียนหลักทรัพยใหมตอตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. รับจดทะเบียนการเพิ่มเงินทุนของ
กองทุนรวม

ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (1) การเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
รวมทั้งการนําหนวยลงทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (2) วิธีกําหนดราคาหนวย
ลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ตามที่ไดเสนอในวาระนี้ทุกประการ รวมทั้งอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการลงทุน และ/หรือ 
บริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการดังตอไปน้ี
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1. พิจารณากําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ
หนวยลงทุนที่เพิ่มท่ีจะเสนอขายโดยวิธีการเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป

2. พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่ม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มที่จะออกและเสนอขาย โครงสรางการเสนอขายสุดทาย ระยะเวลาการจองซื้อ 
วิธีการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่ม วิธีการเสนอขาย อัตราสวนการใชสิทธิจองซื้อ สัดสวนการเสนอขาย ราคาเสนอ
ขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับการเสนอขายและการจัดสรร
หนวยลงทุนที่เพิ่มใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมของกองทุนรวม รวมทั้งผูถือหนวยลงทุนเดิมที่เปนเจาของทรัพยสิน
ตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมแตละรายถืออยู และวิธีการจัดสรรกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนเดิมจองซ้ือหนวยลงทุนเกินกวาสิทธิท่ีไดรับการจัดสรร รวมทั้งการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่ม
ในสวนที่เหลือจากการเสนอขายแกประชาชนทั่วไปใหแกนักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาปฏิเสธไมเสนอขายหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนรายใด หากเปน
ผลใหการเสนอขายหรือการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มดังกลาวเปนการกระทําอันขัดตอกฎหมายหรือกฎเกณฑ
ระเบียบขอบังคับของตางประเทศ หรือจะมีผลใหกองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ
ระเบียบขอบังคับอื ่นใดเพิ ่มเติมนอกเหนือไปจากกฎเกณฑระเบียบขอบังคับเกี ่ยวกับการเสนอขาย และ
การจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มตามกฎหมายไทยท่ีกองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามอยูแลว

3. เจรจาตอรอง เขาทํา จัดเตรียม แกไขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวของกับการเสนอขาย
และการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่ม

4. จัดเตรียม ลงนาม และยื่นคําขอรับความเห็นชอบหรือการผอนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของ
กับการเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่ม การจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่ม และการนําหนวยลงทุนที่เพิ่มเขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และกระทําการอื่นใดที่จําเปน
และเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวขางตนสําเร็จครบถวน และ

5. ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการใหบรรลุตามวัตถุประสงคขางตนทุกประการ ตลอดจน
มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนตัวแทนเพ่ือกระทําการดังกลาวขางตน

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เห็นควรใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ (1) การเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมทั้งการนํา
หนวยลงทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (2) วิธีกําหนดราคาหนวยลงทุนที่ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม และ (3) มอบหมายใหคณะกรรมการลงทุนและบริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ตามที่ไดเสนอในวาระนี้
ทุกประการ 
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หมายเหตุ

วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ตองมีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จํานวนผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุน
นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมดังกลาว จึงจะเปนองคประชุม

ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดมีสวนไดเสียพิเศษในวาระน้ี 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุนเพิ่มเติม
ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหม การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน และ
การปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ในโครงการจัดการกองทุนรวมใหเปนปจจุบัน

ตามท่ีไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมและการเพิ่มเงินทุนของกองทุน
รวม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ขางตนนั้น คณะกรรมการลงทุนพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม
และการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคการใชเงินที่จะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่ม และการกูยืม
เ งินที่กองทุนรวมอาจจะจัดหามาเพื่อใช เปนสวนหนึ่ ง สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โครงการใหม  ตลอดจน
การปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ในโครงการจัดการลงทุนใหเปนปจจุบัน

ดังน้ัน จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (1) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ตามที่ไดเสนอในวาระนี้
ทุกประการ และ (2) อนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการดังตอไปน้ี

1. แกไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงขอมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จําเปนและสมควร โดยการแกไขเพิ่มเติม
ดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับมติของที่ประชุมผู ถือหนวยลงทุน และจะตองสอดคลองกับคําสั่งหรือ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต. ) สํานักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน

2. ติดตอ ยื ่นคําขออนุญาต ขอผอนผัน และประสานงานกับ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ 
หนวยงานที่เกี่ยวของอื่น รวมท้ังบุคคลใด ๆ เพ่ือการดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และ

3. ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการใหบรรลุตามวัตถุประสงคขางตนทุกประการ ตลอดจน
มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนตัวแทนเพ่ือกระทําการดังกลาวขางตน

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เห็นควรใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และมอบหมายใหคณะกรรมการลงทุน
และบริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีไดเสนอในวาระน้ีทุกประการ 
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หมายเหตุ

วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม

ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดมีสวนไดเสียพิเศษในวาระน้ี 

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในสวนที่เกี่ยวกับสัดสวนการถือ
หนวยลงทุนของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด และเจาของทรัพยสินรายอ่ืน

บริษัทจัดการเสนอวาเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ ่มและเพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) จึงควรแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม โดยใหเอก-ชัยและเจาของ
ทรัพยสินรายอ่ืน รวมท้ังกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดเปนจํานวนไมเกินสัดสวนตามที่
กําหนดในกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวของ (กลาวคือ เอก-ชัยและเจาของทรัพยสินรายอื่น รวมทั้งกลุมบุคคลเดียวกัน
ของบุคคลดังกลาว สามารถถือหนวยลงทุนรวมกันไดในสัดสวนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวม) คณะกรรมการลงทุนไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมเก่ียวกับสัดสวนการถือหนวยลงทุนของเอก-ชัย และเจาของทรัพยสินรายอ่ืนตามท่ีเสนอ

ดังน้ัน จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ (1) การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ตามที่ไดเสนอในวาระนี้
ทุกประการ และ (2) มอบหมายใหคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการดังตอไปน้ี

1. แกไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงขอมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จําเปนและสมควร โดยการแกไขเพิ่มเติม
ดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับมติของที่ประชุมผู ถือหนวยลงทุน และจะตองสอดคลองกับคําสั่งหรือ
ขอเสนอแนะของก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน

2. ติดตอ ยื ่นคําขออนุญาต ขอผอนผัน และประสานงานกับ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ 
หนวยงานที่เกี่ยวของอื่น รวมท้ังบุคคลใด ๆ เพ่ือการดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และ

3. ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการใหบรรลุตามวัตถุประสงคขางตนทุกประการ ตลอดจน
มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนตัวแทนเพ่ือกระทําการดังกลาวขางตน

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เห็นควรใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และมอบหมายใหคณะกรรมการลงทุน
และบริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีไดเสนอในวาระน้ีทุกประการ 

หมายเหตุ

วาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม

ไมมีผูถือหนวยลงทุนรายใดมีสวนไดเสียพิเศษในวาระน้ี 





1

สิ่งที่สงมาดวย 1

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน

คําจํากัดความ

เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับน้ี ใหคําและขอความตอไปนี้ มีความหมายดังนี้

คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย

หมายความรวมถึง คาคอมมิชช่ัน คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา และคาใชจายอื่น
ใดที่เกี ่ยวของกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย ซึ ่งรวมถึง
คาทําความสะอาด คารักษาความปลอดภัย คาเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย คาสนับสนุนการขาย คาใชจายในการซอมแซม
และบํารุงรักษา คาใชจายวัสดุส้ินเปลือง คาสาธารณูปโภค คาเชา
ท่ีดิน และคาธรรมเนียมท่ีปรึกษา

ทุนจดทะเบียน หมายถึง จํานวนเงินทุนที่กองทุนรวมไดรับจากการออกและเสนอขายหนวย
ลงทุน และไดดําเนินการจดทะเบียนเปนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 

เทสโก โลตัส หรือ ผูสนับสนุน หมายถึง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด

ผูเชาระยะยาว หมายถึง ผูเชาตามสัญญาเชาพื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มี
ระยะเวลาการเชาต้ังแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใชเทสโก โลตัส

พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั ้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มี
ระยะเวลาการเชาต้ังแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใชเทสโก โลตัส

พื้นที่ใหเชาทั้งหมด หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชา
ระยะยาว

พื้นที่ใหเชาภายในอาคารแกผูเชา
ระยะยาว

หมายถึง พื้นที่ใหเชาภายในอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ต้ังแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใชเทสโก โลตัส

พื้นที่อาคารรวม หมายถึง พื้นที่ทั ้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอร
มารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายใน
อาคาร พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายใน
อาคาร
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รายไดรวม หมายถึง รายไดรวมของกองทุนรวมซึ่งประกอบดวย (1) รายไดคาเชาและ
คาบริการที่เปนผลตอบแทนประจําที่กองทุนรวมไดรับเนื่องจาก
การใหบุคคลอื่นใชทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน เชน คาเชา 
คาบริการ เปนตน และใหหมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายได
ดังกลาวดวย และ (2) รายไดอื่น เชน รายไดคาธรรมเนียมจาก
วีจีไอจากการใหสิทธิแกวีจีไอ ในการโฆษณาในพื้นที่ศูนยการคาที่
กองทุนรวมลงทุน

วีจีไอ หมายถึง บริษัท วีจีไอ แอดเวอรไทซ่ิง มีเดีย จํากัด

สัญญาเชาหลัก หมายถึง สัญญาเชาระหวางกองทุนรวม ในฐานะผูใหเชา กับเทสโก โลตัส 
ใ น ฐ า น ะ ผู เ ช า  ซ่ึ ง เ ท ส โ ก  โ ล ตั ส  เ ช า ห รือ จ ะ เ ช า พื้ นที่ ใ น
อสังหาริมทรัพยทั้งหมดแตละแหงเพื่อใชประกอบธุรกิจไฮเปอร
มารเก็ตและศูนยอาหารของ เทสโก โลตัส

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม หมายถึง อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนคร้ังแรก ประกอบดวยศูนยการคาจํานวน 17 แหง แบงเปน 
(ก) ทรัพยสินที ่กองทุนรวมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารจํานวน 10 แหง (ไดแก โครงการศรีนครินทร  กระบี่ 
ประชาช่ืน รังสิต คลอง 7 ทุงสง สิงหบุรี ปราณบุรี มหาชัย แมสาย 
และระนอง) (ข) ทรัพยสินที่กองทุนรวมเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินบางสวนและอาคาร และมีสิทธิการเชาในที่ดินอีกบางสวน 
จํานวน 2 แหง (ไดแก โครงการสมุย และพิษณุโลก) (ค) ทรัพยสิน
ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาในที่ดินและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน
อาคารจํานวน 4 แหง (ไดแก โครงการอมตะนคร เพชรบูรณ 
ลําลูกกา คลอง 6 และเสนา) และ (ง) ทรัพยสินที่กองทุนรวม
มีสิทธิการเชาในที่ดินและอาคาร จํานวน 1 แหง (ไดแก โครงการ
พระราม 1)

อสังหาริมทรัพยทั้งหมด หมายถึง อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และอสังหาริมทรัพยโครงการใหม

อัตราการเชาพื้นที่ หมายถึง อัตรารอยละของพื้นที่ที่มีการเชาจริงที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวที่
คํานวณตามพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย หมายถึง ผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่ของอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ ณ วันสิ้น
เดือน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาที่ กําหนด โดย
คํานวณเทียบกับพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว
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รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (กองทุนรวม) บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม (บริษัทจัดการ) มีแผนที่จะเขาลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม ซ่ึงประกอบดวยศูนยการคา จํานวน 5 แหง โดยแบงเปน (ก) ทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอาคาร จํานวน 3 แหง (ไดแก โครงการภูเก็ต ศาลายา และนครศรีธรรมราช) และ 
(ข) ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเชาในที่ดินและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร จํานวน 2 แหง (ไดแก โครงการรังสิต-
นครนายก และบางปู) (อสังหาริมทรัพยโครงการใหม) โดยสิทธิการเชาในที่ดินในสวนของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่
กองทุนรวมจะลงทุนน้ี เปนสิทธิตามสัญญาเชาระยะยาวโดยมีอายุการเชาเหลืออยูโดยเฉล่ียประมาณ 24 ป 

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2555 อสังหาริมทรัพย โครงการใหมที่กองทุนรวมจะลงทุน มีพื้นที่อาคารรวมทั้ งส้ิน 
119,268 ตารางเมตร และมีพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 79,527 ตารางเมตร และ 28,425 ตารางเมตร 
ตามลําดับ สําหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ใหเชาแกผูเชา
ระยะยาว และอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมอยูที่รอยละ 99.0 และรอยละ 99.6 
ตามลําดับ อสังหาริมทรัพยโครงการใหมมีฐานผูเชาที่หลากหลาย และ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีผูเชาระยะยาวซึ่งประกอบ
ธุรกิจประเภทตาง ๆ รวมจํานวน 319 ราย 
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1. รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม

ตารางดังตอไปน้ีแสดงขอมูลสรุป ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 ของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุน
พ้ืนท่ีท่ีดิน (ไร-งาน-วา) ราคาประเมิน(4)(5)

(ลานบาท)
ชื่ออสังหาริม

ทรัพย
โครงการใหม

จังหวัดท่ีต้ัง ลักษณะการ
ถือครองใน

ท่ีดินของเทส
โก โลตัส / 

ลักษณะการ
ลงทุนในท่ีดิน
ของกองทุน

รวม

กรรมสิทธิ์ สิทธิ
การเชา

รวม

จํานวน
โฉนด 
(ฉบับ)

ช่ือเจาของท่ีดินซ่ึงเปน
อสังหาริมทรัพยและ/หรือ

สิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพยโครงการ

ใหม

ปท่ีสัญญา
เชาท่ีดินครบ

กําหนด
(พ.ศ.)

ลักษณะ
การถือ
ครองใน

อาคารของ
เทสโก 
โลตัส/

ลักษณะ
การลงทุน
ในอาคาร

ของกองทุน
รวม

ปท่ีอาคาร
ศูนย

การคา
กอสราง

เสร็จ 
(พ.ศ.)

พ้ืนท่ีให
เชาแก

ผูเชาระยะ
ยาว(1) 
(ตาราง
เมตร)

พ้ืนท่ีให
เชา

ท้ังหมด(2) 
(ตาราง
เมตร)

พ้ืนท่ี
อาคารรวม
ท้ังหมด(3) 
(ตาราง
เมตร)

บริษัท 
ซีบี

ริชารด
เอลลิส

(ประเทศ
ไทย) จํากัด

บริษัท 
15 
ท่ี

ปรึกษา
ธุรกิจ 
จํากัด

ราคาสูงสุด
ที่กองทุน
รวมจะ
ลงทุน(6) 

(ลานบาท)

ภูเก็ต ภูเก็ต กรรมสิทธิ์ 44-2-0 - 44-2-0 2 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จํากัด

- กรรมสิทธิ์ 2542 10,871 22,299 31,262 2,718.0 2,613.0 2,874.3

ศาลายา นครปฐม กรรมสิทธิ์ 38-3-99 - 38-3-99 2 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จํากัด

- กรรมสิทธิ์ 2551 8,397 17,472 25,765 1,776.0 1,615.0 1,776.5

นครศรี
ธรรมราช

นครศรีธรรมราช กรรมสิทธิ์ 26-0-33.6 - 26-0-33.6 1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จํากัด

- กรรมสิทธิ์ 2540 2,865 15,087 21,225 1,069.0 1,075.0 1,175.9

รังสิต-
นครนายก

นครนายก สิทธิการเชา - 33-2-0 33-2-0 1 บริษัท เฉลิมนคร จํากัด 2578 กรรมสิทธ์ิ 2548 3,066 12,137 22,586 593.0 638.0 652.3

บางปู สมุทรปราการ สิทธิการเชา - 55-0-80 55-0-80 1 บริษัท ซี อาร ซี พรอพเพอรต้ี 
เดเวลลอปเมนท จํากัด

2580 กรรมสิทธ์ิ 2550 3,225 12,531 18,429 585.0 644.0 643.5

รวม - - 109-2-32.6 88-2-80 198-1-12.6 - - - - 28,425 79,527 119,268 6,741.0 6,585.0 7,122.5

หมายเหตุ
(1) "พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พ้ืนท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาท่ีมีระยะเวลาการเชาต้ังแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใชเทสโก โลตัส
(2) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนท่ีศูนยอาหาร และพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว
(3) "พ้ืนท่ีอาคารรวมท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีท้ังหมดภายในอาคารศูนยการคา ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนท่ีศูนยอาหาร พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พ้ืนท่ีสวนกลาง พ้ืนท่ีใหบริการ และพ้ืนท่ีลานจอดรถภายในอาคาร



5

(4) สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหมประเภทสิทธิการเชาท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิการเชาท่ีดิน จํานวน 2 แหง ซึ่งไดแก โครงการรังสิต-นครนายก และบางปู ผูประเมินคาทรัพยสินอิสระทั้งสองราย ไดทําการประเมินราคาโดยให
สมมติฐานวาไมมีคาใชจายในการร้ือถอนอาคาร/ส่ิงปลูกสราง เน่ืองจากคาใชจายในการร้ือถอนมีมูลคาเทากับหรือนอยกวารายไดจากการขายวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางดังกลาว และในกรณีทั่วไปของการรื้อถอน
อาคาร/สิ่งปลูกสรางในลักษณะดังกลาว ผูรับจางรื้อถอนจะถือเอาวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง (โครงสรางเหล็กและคอนกรีต) เปนคาตอบแทน ซึ่งถือเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางดังกลาวแลว 
ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นวาประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนและมูลคาซากจากการรื้อถอนในปจจุบันของผูประเมินราคาอิสระทั้งสองรายดังกลาวมีเหตุและผลเหมาะสมแลว และบริษัทจัดการจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ
คาใชจายในการร้ือถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง โดยจะจัดใหมีสมมติฐานของคาใชจายดังกลาวในการประเมินราคาทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระทุกป และจะเปดเผยสมมติฐานดังกลาวของผูประเมินราคาอิสระไวในรายงาน
ประจําป

(5) รายงานการประเมินคาสําหรับ บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด จัดทําข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2555 และมิถุนายน 2555 ตามลําดับ
(6) ราคาสูงสุดท่ีกองทุนรวมจะลงทุนจะตองไมสูงกวาราคาประเมินตํ่าสุดท่ีไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวารอยละ 10
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2. โครงสรางรายไดและคาใชจายของอสังหาริมทรัพยทั้งหมด

2.1 รายไดรวม

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม

รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับ
รอบปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 310.4 ลานบาท 334.9 ลานบาท และ 338.1 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรา
การเติบโตรอยละ 7.9 และรอยละ 1.0 ตามลําดับ สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2555 รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมเทากับ 96.4 ลานบาท ทั้งนี้ รายไดรวมดังกลาวไมรวมรายไดคาเชาและ
คาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เนื่องจากกอนการโอนอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมใหแกกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพื้นที่ดังกลาว และไม
รวมรายไดจากสื่อโฆษณาซึ่งเปนคาธรรมเนียมที่เทสโก โลตัส ไดรับจากวีจีไอ  จากการใหสิทธิแกวีจีไอแตเพียงผูเดียวในการใช
พื้นที่โฆษณาในพื้นที่ที่กําหนด ทํากิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ จุดที่อนุญาตและจัดรายการวิทยุเผยแพรใน
ศูนยการคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ 
และผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบอัตราแปรผัน มีพื้นที่หรือเชาพื้นที่คิดเปนรอยละ 58.4 รอยละ 5.9 รอยละ 16.5 
และรอยละ 19.0 ของพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมดตามลําดับ โดยสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 0.3 เปนพื้นที่วาง

ตารางตอไปน้ี แสดงถึงโครงสรางรายไดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมสําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว โดยไม
รวมรายไดท่ีกองทุนรวมจะไดจากการใหเทสโก โลตัส เชาพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนท่ีศูนยอาหาร

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2553

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2554

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 29 กุมภาพันธ 

2555

สําหรับระยะตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2555 

จนถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2555รายได

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

รายไดคาเชาและคาบริการ
ผูเชาระยะยาว(1)ท่ีกําหนด
อัตราคาเชาแบบคงท่ี

145.4 46.8 151.7 45.3 156.2 46.2 44.0 45.6

ผูเชาระยะยาว(1)ท่ีกําหนด
อัตราคาเชาแบบแปรผัน

85.7 27.6 96.7 28.9 101.2 29.9 27.0 28.0

ผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราว 74.7 24.0 81.7 24.4 77.0 22.8 24.0 24.9
ผูเชาปายและส่ือโฆษณา 2.8 0.9 3.1 0.9 3.3 1.0 0.8 0.8
รายไดอ่ืน ๆ(2) 1.8 0.6 1.7 0.5 0.5 0.2 0.6 0.6
รายไดรวม 310.4 100.0 334.9 100.0 338.1 100.0 96.4 100.0
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หมายเหตุ
(1) ผูเชาระยะยาว หมายถึง ผูเชาพ้ืนท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีมีระยะเวลาการเชาต้ังแต 1 ปข้ึนไป ท่ีไมใชเทสโก โลตัส
(2) ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ

ทั้งนี ้ อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ ผู เชา
ระยะยาวท่ีกําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีคาเทากับ
รอยละ 4.3 รอยละ 12.8 และรอยละ 9.4 ตามลําดับ อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่
กําหนดอัตราคาเชาแบบคงท่ี ผูเชาระยะยาวท่ีกําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 
29 กุมภาพันธ 2555 มีคาเทากับรอยละ 2.9 รอยละ 4.7 และรอยละ -5.8 ตามลําดับ ทั้งนี้ แมรายไดจากผูใชพื้นที่ชั่วคราว
สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่  29 กุมภาพันธ 2555 จะเปนผลมาจากเหตุอุทกภัย แตอัตราการเติบโตของรายไดรวมของ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมยังคงมีอัตราการเติบโตอยูท่ีรอยละ 1.0

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและ
คาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่
ช่ัวคราว คิดเปนรอยละ 4.2 รอยละ 1.4 และรอยละ 30.7 ตามลําดับ จากชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอนหนา

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม

รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับ
รอบปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 805.4 ลานบาท 926.6 ลานบาท และ 1,043.6 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน
อัตราการเติบโตรอยละ 15 และรอยละ 12.6 ตามลําดับ สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2555 รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมเทากับ 265.6 ลานบาท ทั้งนี้ รายไดรวมดังกลาวไมรวม
รายไดคาเชาและคาบริการที ่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที ่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที ่ศูนยอาหาร เนื ่องจาก
กอนการโอนอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมใหแกกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการ
ในการใชพ้ืนท่ีดังกลาว และไมรวมรายไดจากส่ือโฆษณาซ่ึงเปนคาธรรมเนียมท่ีเทสโก โลตัส ไดรับจากวีจีไอ จากการใหสิทธิแก
วีจีไอแตเพียงผูเดียวในการใชพื้นที่โฆษณาในพื้นที่ที่กําหนด ทํากิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ จุดที่อนุญาตและ
จัดรายการวิทยุเผยแพรในศูนยการคา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร ผูเชาระยะยาวที่
กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที ่ และผูเชาระยะยาวที ่กําหนดอัตราคาเชาแบบอัตราแปรผัน มีพื้นที่หรือเชาพื้นที่คิดเปน
รอยละ 53.8 รอยละ 6.2 รอยละ 20.0 และรอยละ 18.7 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดตามลําดับ โดยสวนที่เหลืออีกรอยละ 1.3 เปน
พื้นที่วาง  

ตารางตอไปน้ี แสดงถึงโครงสรางรายไดของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมสําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว โดยไม
รวมรายไดท่ีกองทุนรวมไดจากการใหเทสโก โลตัส เชาพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนท่ีศูนยอาหาร
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สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2553

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2554

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 29 กุมภาพันธ 

2555

สําหรับระยะตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2555 

จนถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2555รายได

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

รายไดคาเชาและคาบริการ
ผูเชาระยะยาวท่ีกําหนด
อัตราคาเชาแบบคงท่ี(1)

435.2 54.0 503.0 54.3 555.1 53.2 135.5 51.0

ผูเชาระยะยาวท่ีกําหนด
อัตราคาเชาแบบแปรผัน(1)

212.8 26.4 245.3 26.5 283.7 27.2 75.1 28.3

ผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราว 142.7 17.7 164.8 17.8 190.0 18.2 53.3 20.1
ผูเชาปายและส่ือโฆษณา 7.3 0.9 8.6 0.9 8.9 0.9 1.8 0.7
รายไดอ่ืน ๆ(2) 7.5 0.9 4.8 0.5 5.9 0.6 0.0 0.0
รายไดรวม 805.4 100.0 926.6 100.0 1,043.6 100.0 265.6 100.0

หมายเหตุ

(1) ผูเชาระยะยาว หมายถึง ผูเชาพ้ืนท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีมีระยะเวลาการเชาต้ังแต 1 ปข้ึนไป ท่ีไมใชเทสโก โลตัส
(2) ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ ผู เชา
ระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีคาเทากับ
รอยละ 15.6 รอยละ 15.3 และรอยละ 15.5 ตามลําดับ หากไมคิดรวมรายไดจากโครงการอมตะนครซึ่งเริ่มเปดดําเนินการใน
ปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชา
แบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ
2554 มีคาเทากับรอยละ 7.3 รอยละ 7.8 และรอยละ 10.6 ตามลําดับ อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจาก
ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว สําหรับ
รอบปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 อยูท่ีรอยละ 10.4 รอยละ 15.6 และรอยละ 15.2 ตามลําดับ

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและ
คาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่
ช่ัวคราว คิดเปนรอยละ 6.1 รอยละ 6.3 และรอยละ 36.1 ตามลําดับ จากรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอนหนา

(ค) อสังหาริมทรัพยท้ังหมด

รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยทั้งหมดสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบป
ส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 1,115.9 ลานบาท 1,261.4 ลานบาท และ 1,381.7 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรา
การเติบโตรอยละ 13.0 และรอยละ 9.5 ตามลําดับ สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
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2555 รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยทั้งหมดเทากับ 362.0 ลานบาท ทั้งนี้ รายไดรวมดังกลาวไมรวมรายไดคาเชาและ
คาบริการท่ีไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เนื่องจากกอนการโอนอสังหาริมทรัพย
แตละแหงใหแกกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพื้นที่ดังกลาว และไม
รวมรายไดจากส่ือโฆษณาซ่ึงเปนคาธรรมเนียมท่ีเทสโก โลตัส ไดรับจากวีจีไอ จากการใหสิทธิแกวีจีไอแตเพียงผูเดียวในการใช
พื้นที่โฆษณาในพื้นที่ที่กําหนด ทํากิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ จุดที่อนุญาตและจัดรายการวิทยุเผยแพรใน
ศูนยการคา ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ 
และผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบอัตราแปรผัน มีพื้นที่หรือเชาพื้นที่คิดเปนรอยละ 55.0 รอยละ 6.1 รอยละ 19.1 
และรอยละ 18.8 ของพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมดตามลําดับ โดยสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 1.1 เปนพื้นที่วาง  

ตารางตอไปน้ี แสดงถึงโครงสรางรายไดของอสังหาริมทรัพยทั้งหมด สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว โดยไมรวม
รายไดท่ีกองทุนรวมจะไดจากการใหเทสโก โลตัส เชาพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนท่ีศูนยอาหาร

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2553

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2554

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 29 กุมภาพันธ 

2555

สําหรับระยะตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2555 

จนถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2555รายได

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

รายได
รวม

รายไดคาเชาและคาบริการ
ผูเชาระยะยาวท่ีกําหนด
อัตราคาเชาแบบคงท่ี(1)

580.6 52.0 654.7 51.9 711.3 51.5 179.5 49.6

ผูเชาระยะยาวท่ีกําหนด
อัตราคาเชาแบบแปรผัน(1)

298.5 26.8 342.0 27.1 384.9 27.9 102.1 28.2

ผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราว 217.4 19.5 246.5 19.5 266.9 19.3 77.2 21.3
ผูเชาปายและส่ือโฆษณา 10.0 0.9 11.7 0.9 12.2 0.9 2.6 0.7
รายไดอ่ืน ๆ(2) 9.4 0.8 6.5 0.5 6.4 0.5 0.6 0.2
รายไดรวม 1,115.9 100.0 1,261.4 100.0 1,381.7 100.0 362.0 100.0

หมายเหตุ

(1) ผูเชาระยะยาว หมายถึง ผูเชาพ้ืนท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีมีระยะเวลาการเชาต้ังแต 1 ปข้ึนไป ท่ีไมใชเทสโก โลตัส
(2) ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงรายไดรวมของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมและอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมแตละแหง 
สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว โดยไมรวมรายไดที่กองทุนรวมจะไดจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และ
พื้นที่ศูนยอาหาร
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รายไดรวมของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมและอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิมแตละแหง (ลานบาท)

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2553

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2554

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 29 

กุมภาพันธ 
2555

สําหรับระยะ
ตั้งแต 1 มีนาคม 
2554 จนถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 

2554

สําหรับระยะ
ตั้งแต 1 มีนาคม 
2555 จนถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 

2555
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม
ภูเก็ต 107.7 122.3 136.1 31.1 33.4
ศาลายา 84.7 90.5 78.8 26.3 28.4
นครศรีธรรมราช 31.9 34.8 36.6 8.4 11.0
รังสิต-นครนายก 50.2 50.7 44.1 12.0 13.0
บางปู 36.0 36.4 42.5 10.3 10.7
รายไดรวมทั้งหมดสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม

310.4 334.9 338.1 88.1 96.4

อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม
ศรีนครินทร 158.7 174.2 199.1 46.0 53.0
กระบ่ี 71.6 78.9 89.3 21.5 23.3
ประชาช่ืน 59.2 63.3 67.5 16.1 16.6
รังสิต คลอง 7 44.0 47.5 52.2 12.0 14.1
ทุงสง 43.7 45.1 54.1 12.3 13.8
สิงหบุรี 28.0 30.5 35.4 7.7 9.4
ปราณบุรี 35.1 37.7 42.3 9.6 10.8
มหาชัย 27.3 27.1 27.0 6.2 7.2
แมสาย 14.6 17.0 20.3 4.3 5.0
ระนอง 24.5 28.9 30.6 7.3 7.5
สมุย 74.5 75.5 79.9 19.5 19.2
พิษณุโลก 32.6 36.8 43.4 11.6 9.6
อมตะนคร 37.9 100.2 124.5 27.1 32.1
เพชรบูรณ 44.8 50.5 57.8 11.8 14.6
ลําลูกกา คลอง 6 26.4 28.0 28.7 6.6 7.5
เสนา 19.4 19.8 21.8 3.9 5.2
พระราม 1 63.2 65.7 69.8 16.4 16.9
รายไดรวมทั้งหมดสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม

805.4 926.6 1,043.6 239.8 265.6

รายไดรวมทั้งหมดสําหรับ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
และอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม

1,115.9 1,261.4 1,381.7 327.9 362.0
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2.2 คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย (ซึ่งรวมถึงคาใชจายในการบริหารพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยการคา
ดวย) ของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม สําหรับรอบปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 
29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 172.6 ลานบาท 167.6 ลานบาท และ 169.7 ลานบาท ตามลําดับ หรือลดลงรอยละ 2.9 และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 ตามลําดับ สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 คาใชจายใน
การบริหารอสังหาริมทรัพยของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมเทากับ 44.8 ลานบาท

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมสําหรับ
รอบระยะเวลาตามที่ระบุไว

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2553

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2554

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
29 กุมภาพันธ 2555

สําหรับระยะตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2555 

จนถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2555คาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย ลานบาท รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม

ลานบาท รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม

คาทําความสะอาด 24.9 14.4 22.9 13.6 21.4 12.6 5.5 12.2
คารักษาความปลอดภัย 16.2 9.4 15.5 9.3 14.7 8.6 3.0 6.7
คาเบ้ียประกันภัย
อสังหาริมทรัพย

1.5 0.9 1.7 1.0 2.8 1.7 1.1 2.5

คาสนับสนุนการขาย 4.8 2.8 3.8 2.2 2.5 1.5 1.3 2.9
คาใชจายในการซอมแซมและ
บํารุงรักษา

16.2 9.4 15.9 9.5 17.0 10.0 4.0 8.9

คาใชจายวัสดุส้ินเปลือง 2.9 1.7 3.1 1.9 2.8 1.7 0.8 1.7
คาสาธารณูปโภค 106.0 61.4 104.7 62.5 108.4 63.9 29.2 65.1
รวม 172.6 100.0 167.6 100.0 169.7 100.0 44.8 100.0

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย (ซึ่งรวมถึงคาใชจายในการบริหารพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยการคา
ดวย) ของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม สําหรับรอบปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 
29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 517.8 ลานบาท 533.4 ลานบาท และ 535.6 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3 และ
รอยละ 0.4 ตามลําดับ 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมสําหรับ
รอบระยะเวลาตามท่ีระบุไว
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2553

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2554

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
29 กุมภาพันธ 2555คาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย ลานบาท รอยละของ
คาใชจายรวม

ลานบาท รอยละของ
คาใชจายรวม

ลานบาท รอยละของ
คาใชจายรวม

คาทําความสะอาด 87.7 16.9 86.4 16.2 77.7 14.5
คารักษาความปลอดภัย 50.1 9.7 49.5 9.3 46.8 8.7
คาเบ้ียประกันภัยอสังหาริมทรัพย 3.7 0.7 4.5 0.9 7.6 1.4
คาสนับสนุนการขาย 31.8 6.1 28.1 5.3 16.3 3.0
คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษา 40.0 7.7 40.2 7.5 44.1 8.2
คาใชจายวัสดุส้ินเปลือง 10.6 2.1 12.8 2.4 12.3 2.3
คาสาธารณูปโภค 293.9 56.8 311.9 58.5 330.7 61.7
รวม 517.8 100.0 533.4 100.0 535.6 100.0

2.3 คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคา

ภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยแตละแหงใหแกกองทุนรวมแลว เทสโก โลตัส ในฐานะผูเชาพื้นที่จะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหาร 
สําหรับอสังหาริมทรัพยนั้น ๆ (พ้ืนท่ีใหเชาแกเทสโก โลตัส) ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาเชาหลัก และกองทุนรวมจะ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาสําหรับพื้นที่ที ่เหลืออื่นนอกจากพื้นที่ใหเชาแก
เทสโก โลตัส (พ้ืนท่ีศูนยการคา) โดยภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวม บริษัทจัดการไดจัดใหมีระบบใหมเพื่อกําหนดและบันทึก
คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม เพื่อแบงคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย
สําหรับพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพ้ืนท่ีศูนยการคาอยางถูกตอง โดยระบบใหมดังกลาวรวมถึงการติดตั้งมิเตอรไฟฟาและ
มาตรวัดน้ําเพิ่ม ตลอดจนการแยกทําสัญญาบริการที่เกี ่ยวของตาง ๆ ใหม เพื ่อแยกการบริการระหวางพื้นที่ใหเชาแก
เทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคาอยางชัดเจน นอกจากนี้ สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม บริษัทจัดการจะจัดใหมี
การติดต้ังมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดนํ้าเพิ่มเพื่อแบงคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส 
และพื้นที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม และดําเนินการเจรจาแยกทําสัญญาบริการตาง ๆ ระหวางพื้นที่
ศูนยการคาและพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส ซึ่งกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาโดยเร็วภายหลังจากที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมเปนท่ีเรียบรอยแลว

อนึ่ง คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาในอดีตเปนการคํานวณจากบัญชีบริหารของ
เทสโก โลตัส และเปนไปตามสมมติฐานท่ีใชในการจัดสรรคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาระหวางพื้นที่
ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพ้ืนท่ีศูนยการคา ซ่ึงสมมติฐานดังกลาวท่ีสําคัญมีดังน้ี

• คาทําความสะอาด ชวงระยะเวลากอนการโอนอสังหาริมทรัพยโครงการใหมใหแกกองทุนรวม สัญญา
การใหบริการทําความสะอาดสําหรับพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และสัญญาการใหบริการทําความสะอาด
สําหรับพื้นที่ศูนยการคา มีการทําสัญญาแยกออกจากกันอยางชัดเจน การแบงบันทึกคาทําความสะอาด
สําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาจึงเปนไปตามขอมูลในอดีตท่ีมีการบันทึกแยกตามสัญญาใหบริการดังกลาว
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• คารักษาความปลอดภัย การแบงบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับคารักษาความปลอดภัยระหวางพื้นที่ใหเชาแก
เทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคา เปนไปตามจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบในแตละ
พื้นที่

• คาเบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย ในวันที่มีการโอนอสังหาริมทรัพยโครงการใหมใหแกกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะดําเนินการใหอสังหาริมทรัพยโครงการใหมไดรับความคุมครองจากการประกันภัย ภายใต
ความคุมครองตามการประกันภัยเดียวกันกับที่ เทสโก  โลตัส ไดดําเนินการสําหรับทรัพยสินของ
เทสโก โลตัสเอง โดยคาเบี้ยประกันภัยที่กองทุนรวมตองชําระจะแบงโดยเทียบราคาตนทุนของ
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหมกับราคาตนทุนของทรัพยสินทั้งหมด
ของเทสโก โลตัส ที่ไดเอาประกันภัยไว รวมถึงคาใชจายในการเอาความคุมครองประกันภัยอื่น ๆ เพิ่มเติม
ของกองทุนรวม

• คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษา คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา
บริการสําหรับอุปกรณและเคร่ืองจักรที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมนั้นจะเปนคาใชจายของ
กองทุนรวม นอกจากน้ีตามขอมูลในอดีตคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับอะไหลที่
ใชในพ้ืนท่ีศูนยการคาและหองอุปกรณและเคร่ืองจักรจะเปนคาใชจายของกองทุนรวมเชนกัน

• คาสาธารณูปโภค คาสาธารณูปโภคโดยหลักเปนคาไฟฟา สําหรับการทําความเย็น และเครื่องปรับอากาศ 
การจัดใหมีแสงสวาง และเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ โดยการแบงบันทึกคาไฟฟา

ทั้งนี้ คาสนับสนุนการขาย และคาใชจายวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ศูนยการคาจะเปนไปตามคาใชจายที่
เกิดข้ึนจริงในสวนท่ีเก่ียวกับพ้ืนท่ีศูนยการคา

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม สําหรับรอบป
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 64.0 ลานบาท 
62.9 ลานบาท และ 60.1 ลานบาท ตามลําดับ หรือลดลงรอยละ 1.8 และรอยละ 4.5 ตามลําดับ โดยสําหรับรอบระยะเวลา
ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2555 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาของ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมเทากับ 16.8 ลานบาท 

ตารางตอไปน้ี แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหม สําหรับรอบระยะเวลาตามท่ีระบุไว
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2553

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2554

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
29 กุมภาพันธ 2555

สําหรับระยะต้ังแตวันท่ี 
1 มีนาคม 2555 จนถึง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 

2555

คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ี

ศูนยการคา

ลานบาท รอยละของ
คาใชจาย
ในการ
บริหาร
อสังหา

ริมทรัพย
สําหรับ
พ้ืนท่ี

ศูนยการคา

ลานบาท รอยละของ
คาใชจาย
ในการ
บริหาร
อสังหา

ริมทรัพย
สําหรับ
พ้ืนท่ี

ศูนยการคา

ลานบาท รอยละของ
คาใชจาย
ในการ
บริหาร
อสังหา

ริมทรัพย
สําหรับ
พ้ืนท่ี

ศูนยการคา

ลานบาท รอยละของ
คาใชจาย
ในการ
บริหาร
อสังหา

ริมทรัพย
สําหรับ
พ้ืนท่ี

ศูนยการคา
คาทําความสะอาด 6.6 10.3 6.1 9.7 5.7 9.4 1.8 10.8
คารักษาความปลอดภัย 7.2 11.2 6.9 11.0 6.9 11.5 1.1 6.8
คาเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย

0.8 1.3 1.0 1.6 1.6 2.6 0.6 3.8

คาสนับสนุนการขาย 4.5 7.1 3.6 5.8 1.6 2.7 1.1 6.5
คาใชจายในการซอมแซมและ
บํารุงรักษา

8.0 12.5 8.1 12.9 7.6 12.6 1.8 11.0

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลอืง 2.8 4.3 2.9 4.6 2.7 4.5 0.7 4.2
คาสาธารณูปโภค 34.1 53.3 34.2 54.5 34.1 56.7 9.5 56.9
รวม 64.0 100.0 62.9 100.0 60.1 100.0 16.8 100.0

หมายเหตุ คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีสามารถขอคืนได โดยภายหลัง
การจัดตั้งกองทุนรวม กองทุนรวมจะไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวได เนื่องจากกองทุนรวมไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดตามกฎหมายภาษี

(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม สําหรับรอบปสิ้นสุด
วันที่  28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปส้ินสุดวันที่  29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 205.8 ลานบาท 
215.0 ลานบาทและ 204.6 ลานบาท ตามลําดับหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 และลดลงรอยละ 4.8 ตามลําดับ 

ตารางตอไปน้ี แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิม สําหรับรอบระยะเวลาตามท่ีระบุไว
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2553

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2554

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
29 กุมภาพันธ 2555

คาใชจายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ี

ศูนยการคา

ลานบาท รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลานบาท รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลานบาท รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

คาทําความสะอาด 24.5 11.9 25.8 12.0 19.8 9.7
คารักษาความปลอดภัย 24.5 11.9 25.2 11.7 25.1 12.2
คาเบ้ียประกันภัยอสังหาริมทรัพย 2.2 1.1 2.6 1.2 4.4 2.2
คาสนับสนุนการขาย 29.6 14.4 25.2 11.7 12.8 6.3
คาใชจายในการซอมแซมและ
บํารุงรักษา

19.4 9.4 19.7 9.2 20.8 10.1

คาใชจายวัสดุส้ินเปลือง 10.0 4.9 12.0 5.6 11.3 5.5
คาสาธารณูปโภค 95.8 46.5 104.5 48.6 110.5 54.0
รวม 205.8 100.0 215.0 100.0 204.6 100.0

โดยภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวม บริษัทจัดการไดจัดใหมีการติดตั้งมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดน้ําเพิ่มเติม เพื่อแบง
บันทึกปริมาณการใชไฟฟาและน้ําประปา ระหวางพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคา ซึ่งคาไฟฟานั้นเปนไปตาม
การคํานวณปริมาณการใชไฟฟาและอัตราคาไฟฟาที่รัฐบาลประกาศกําหนด การแบงบันทึกคาไฟฟาและคาน้ําประปาระหวาง
พื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคาเปนไปตามสมมติฐานที่ปรับปรุงใหม ซึ่งคํานวณโดยอาศัยขอมูลในอดีตที่
เทสโก โลตัสและกองทุนรวม ไดบันทึกการใชไฟฟาและการใชน้ําประปาในแตละพื้นที่ รวมถึงขอมูลที่ไดรับภายหลังจากการ
ติดต้ังมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดนํ้าเพิ่มเติมแลว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไดปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับคาสาธารณูปโภคในอดีตใหม
สําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม ตามสมมติฐานท่ีปรับปรุงใหมดังกลาว

โดยภายหลังการจัดต้ังกองทุนรวม สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 
คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมเทากับ 53.2 ลานบาท ตาราง
ตอไปนี้แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม 
สําหรับรอบระยะเวลาตามท่ีระบุไว

สําหรับระยะตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555คาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลานบาท รอยละของคาใชจายใน
การบริหาร

อสังหาริมทรัพยสําหรับ
พื้นที่ศูนยการคา

คาทําความสะอาด 6.9 13.0
คารักษาความปลอดภัย 5.5 10.3
คาเบ้ียประกันภัยอสังหาริมทรัพย 2.2 4.2
คาสนับสนุนการขาย 2.1 4.0
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สําหรับระยะตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555คาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลานบาท รอยละของคาใชจายใน
การบริหาร

อสังหาริมทรัพยสําหรับ
พื้นที่ศูนยการคา

คาใชจายในการซอมแซมและ
บํารุงรักษา

3.5 6.5

คาใชจายวัสดุส้ินเปลือง 2.0 3.7
คาสาธารณูปโภค 31.0 58.3
รวม 53.2 100.0

หมายเหตุ คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีสามารถขอคืนได โดยภายหลัง
การจัดตั้งกองทุนรวม กองทุนรวมจะไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวได เนื่องจากกองทุนรวมไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดตามกฎหมายภาษี

(ค) อสังหาริมทรัพยท้ังหมด

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาของอสังหาริมทรัพยทั้งหมด สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และสําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 เทากับ 269.8 ลานบาท 277.9 ลานบาท 
และ 264.8 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 และลดลงรอยละ 4.7 ตามลําดับ โดยสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาของ
อสังหาริมทรัพยท้ังหมดเทากับ 70.0 ลานบาท 

ตารางตอไปน้ี แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาของอสังหาริมทรัพย
ท้ังหมด สําหรับรอบระยะเวลาตามท่ีระบุไว

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2553

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2554

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
29 กุมภาพันธ 2555

สําหรับระยะต้ังแตวันท่ี 
1 มีนาคม 2555 จนถึงวันท่ี 

31 พฤษภาคม 2555
คาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลาน
บาท

รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลาน
บาท

รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลาน
บาท

รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลาน
บาท

รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

คาทําความสะอาด 31.1 11.5 31.9 11.5 25.5 9.6 8.7 12.5
คารักษาความปลอดภัย 31.7 11.7 32.1 11.5 32.0 12.1 6.6 9.5
คาเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย

3.0 1.1 3.6 1.3 6.0 2.3 2.9 4.1

คาสนับสนุนการขาย 34.1 12.6 28.9 10.4 14.4 5.4 3.2 4.6
คาใชจายในการซอมแซมและ
บํารุงรักษา

27.4 10.1 27.8 10.0 28.3 10.7 5.3 7.6

คาใชจายวัสดุส้ินเปลือง 12.8 4.7 15.0 5.4 14.0 5.3 2.7 3.8
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2553

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2554

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
29 กุมภาพันธ 2555

สําหรับระยะต้ังแตวันท่ี 
1 มีนาคม 2555 จนถึงวันท่ี 

31 พฤษภาคม 2555
คาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลาน
บาท

รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลาน
บาท

รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลาน
บาท

รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

ลาน
บาท

รอยละของ
คาใชจายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย

สําหรับพ้ืนท่ี
ศูนยการคา

คาสาธารณูปโภค 129.9 48.1 138.7 49.9 144.6 54.6 40.5 57.9
รวม 269.8 100.0 277.9 100.0 264.7 100.0 70.0 100.0

หมายเหตุ คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนท่ีศูนยการคาดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มที่สามารถขอคืนได โดยภายหลัง
การจัดตั้งกองทุนรวม กองทุนรวมจะไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวได เนื่องจากกองทุนรวมไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพ่ิมไดตามกฎหมายภาษี

3. อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย

(ก) อสังหาริมทรัพยโครงการใหม

ตารางดังตอไปน้ี แสดงขอมูลอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมสําหรับรอบระยะเวลาสามป
สําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 และรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2553

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2554

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555

สําหรับรอบ
ระยะเวลาสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2555

อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ีย(1)ของพ้ืนท่ีใหเชาแก
ผูเชาระยะยาวของอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหม(2)(3) (รอยละ)

97.2 99.4 99.5 99.0

อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ีย(1)ของพ้ืนท่ีใหเชา
ท้ังหมดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม(2)(4) 
(รอยละ)

99.0 99.8 99.8 99.6

หมายเหตุ

(1) คํานวณดวยวิธีการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted average) โดยถัวเฉลี่ยอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยดวยพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
หรือพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (แลวแตกรณี)

(2) อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ียคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพ้ืนท่ี ณ วันส้ินเดือน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
(3) "พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไป

ท่ีไมใชเทสโก โลตัส
(4) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนท่ีศูนยอาหาร และพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว
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(ข) อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม

ตารางดังตอไปนี้ แสดงขอมูลอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมสําหรับรอบระยะเวลาสามป
สําหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 และ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 และรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2553

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2554

สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 29 

กุมภาพันธ 2555

สําหรับรอบ
ระยะเวลาสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2555(5)

อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ีย(1)ของพ้ืนท่ีใหเชาแก
ผูเชาระยะยาวของอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิม(2)(3)(รอยละ)

98.3 97.6 97.0 96.8

อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ีย(1)ของพ้ืนท่ีใหเชา
ท้ังหมดของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม(2)(4) 
(รอยละ)

99.3 99.0 98.8 98.7

หมายเหตุ

(1) คํานวณดวยวิธีการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted average) โดยถัวเฉลี่ยอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยดวยพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
หรือพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมดของอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม (แลวแตกรณี)

(2) อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ียคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพ้ืนท่ี ณ วันส้ินเดือน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
(3) "พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปข้ึนไป

ท่ีไมใชเทสโก โลตัส
(4) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว
(5) ในป 2554 พ้ืนท่ีวางในโครงการอมตะนครมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูเชาเดิมไดยกเลิกสัญญาเชาและบริการของพื้นที่ภายนอกอาคาร

ซ่ึงมีจํานวนพ้ืนท่ีเชาเทากับ 1,800 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 8 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของโครงการอมตะนคร เปนผลให ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2555 โครงการอมตะนครมีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวคิดเปนรอยละ 83.8 และอัตรา
การเชาพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 91.5 อยางไรก็ตาม จากขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยไดจัดใหกองทุนรวมมีการเขาทําสัญญาเชากับบรรดาผูเชารายใหมสําหรับพื้นที่วางภายนอกอาคารดังกลาวคิดเปน
รอยละ 68 ของพ้ืนท่ีวางภายนอกอาคารดังกลาว ซึ่งสัญญาเชาใหมจะเริ่มสรางรายไดใหแกกองทุนรวมในไตรมาสที่ 2 ของรอบปบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556

4. ขอมูลเกี่ยวกับผูเชา

อสังหาริมทรัพยโครงการใหมมีผูเชาที่มีชื่อเสียงและมีผลประกอบการที่ชัดเจนหลายราย โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2555 มีผูเชาระยะยาวรวมท้ังส้ิน 319 ราย ผูเชาระยะยาวท่ีสําคัญของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมนอกเหนือจากเทสโก โลตัส 
ประกอบดวยผูประกอบธุรกิจหลายประเภท เชน (1) ธุรกิจจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ไดแก รานสุกี้ เอ็มเค รานอาหารยัม 
เรสเทอรองต และรานอาหารฮะจิบังราเมน (2) ธุรกิจบริการดานความบันเทิง ไดแก เมเจอร ซีนีเพล็กซ (3) ธุรกิจบริการ
ทางการเงินตาง ๆ ไดแก ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย (4) ธุรกิจจําหนายเสื้อผาและเครื่องประดับ ไดแก บาจา และ
หางแวนท็อปเจริญ (5) ธุรกิจสุขภาพและความงาม ไดแก บูทส และวัตสัน และ (6) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ เชน สินคาเฟอรนิเจอร
และเคร่ืองตกแตง ไดแก โฮมโปร
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ผูเชาระยะยาวรายใหญที่สุด 2 รายของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เชา คือ บริษัท โฮม 
โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ พื้นที่เชาของผูเชาระยะยาว
รายใหญสิบอันดับแรก ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 52.0 ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว
ของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม และหากไมนับรวม เมเจอร ซีนีเพล็กซ และโฮมโปร ผูเชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรกจะ
เชาพื้นที่คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 22.8 ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ขอมูล
พื้นที่ เชาและสัดสวนพื้นที่ เชาของผู เชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรกของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2555 มีดังน้ี

ผูเชา ชื่อทางการคา ประเภท
ธุรกิจของผูเชา

พ้ืนท่ีเชา 
(ตารางเมตร)

สัดสวนพื้นที่เชาของ
ผูเชาเทียบกับพ้ืนท่ีให
เชาแกผูเชาระยะยาว

(รอยละ)

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) HOME PRO สินคาเฟอรนิเจอร
และเครื่องตกแตง

5,750 20.2

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) Major Cineplex บริการดาน
ความบันเทิง

2,546 9.0

บริษัท วีเอ็มวีเค เซอรวิส จํากัด Z-Zone เส้ือผาและ
เครื่องประดับ

1,271 4.5

บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต จํากัด สุกี้ เอ็มเค อาหารและเคร่ืองด่ืม 1,219 4.3

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส อินเตอรเนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

KFC อาหารและเครื่องดื่ม 1,084 3.8

บริษัท อมรศูนยรวมอะไหล
อีเล็คโทรนิคส จํากัด

อมรศูนยรวมอะไหล
อีเล็คโทรนิคส

สินคาและบริการ
ดานเทคโนโลยี

787 2.8

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บริการตาง ๆ 708 2.5

บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) HIS & HER และ
Mother & Child by 
His & Her

เส้ือผาและ
เครื่องประดับ

512 1.8

นางสุวศรี ตริศิริสัตยวงศ โรงเรียนดนตรี สยาม
กลการ เทสโก โลตัส 
ศาลายา

บริการตาง ๆ 469 1.6

บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด ฮะจิบังราเมน อาหารและเคร่ืองด่ืม 431 1.5

ตารางดังตอไปนี้ แสดงสัดสวนพื้นที่ของผูเชาระยะยาวในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม โดยแบงตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจหลัก โดยแสดงเปนสัดสวนรอยละตอจํานวนพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และพื้นที่ใหเชาทั้งหมด ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2555
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ประเภท
ธุรกิจของผูเชา

สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพ้ืนท่ีใหเชา
แกผูเชาระยะยาว(1) (รอยละ)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพ้ืนท่ีใหเชา
ทั้งหมด(2) (รอยละ)

ไฮเปอรมารเก็ต - 58.4
อาหารและเคร่ืองด่ืม 21.1 13.4
บริการดานความบันเทิง 15.4 5.5
บริการตาง ๆ(3) 14.2 5.1
เสื้อผาและเครื่องประดับ 15.2 5.4
สินคาสุขภาพและความงาม 6.5 2.3
ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ(4) 26.8 9.6
พ้ืนท่ีวาง 0.8 0.3
รวม 100.0 100.0

หมายเหตุ

(1) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ตั้งแต 1 ปข้ึนไปท่ีไมใชเทสโก โลตัส

(2) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด" หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว
(3) บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศึกษา และบริการอ่ืน ๆ 
(4) ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเคร่ืองตกแตง สินคาและบริการดานเทคโนโลยี และบริการเครือขาย

นอกจากการทําสัญญากับผูเชาระยะยาวแลว เทสโก โลตัส ยังทําสัญญาบริการพื้นที่ระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลานอยกวา
หน่ึงปกับผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราว โดยในชวงเวลาสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 พื้นที่ของอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหมท่ีมีการใชโดยผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราวมีพ้ืนท่ีเฉล่ียประมาณ 2,591 ตารางเมตร

5. วันสิ้นสุดระยะเวลาการเชา

โดยทั่วไป ผู เชาระยะยาวจะทําสัญญาเชาและสัญญาบริการกับเทสโก  โลตัส เปนระยะเวลาต้ังแต 1 ป
ขึ้นไป ในขณะที่ผูเชาระยะยาวซึ่งเปนผูเชาหลักจะมีพื้นที่เชามากกวา 1,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ ในชวงเวลาสามเดือนสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 อสังหาริมทรัพยโครงการใหม มีอัตราการเชาพ้ืนท่ีรอยละ 99.0 ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
และมีอัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ียรอยละ 99.6 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด

ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เกี่ยวกับวันสิ้นสุดระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาของ
ผูเชาระยะยาวและผูเชาระยะยาวซ่ึงเปนผูเชาหลักตามชวงระยะเวลาท่ีระบุไว ดังน้ี
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ปส้ินสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2556(1)

ปส้ินสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2557(1)

ปส้ินสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2558(1)

ภายหลัง
วันที่ 28 

กุมภาพันธ  
2558(1)

สัญญา
เชาหลัก
กับเทส
โก โลตัส

(2)

พื้นที่วาง รวม

จํานวนสัญญาเชาท่ีจะครบกําหนด
อายุ (ฉบับ)

84 135 71 29 5 4 328

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวรวมของ
สัญญาเชาท่ีจะครบกําหนดอายุ
(ตารางเมตร)

3,541 9,656 4,737 10,267 51,102 224 79,527

พ้ืนท่ีเชาท่ีจะครบกําหนดอายุสัญญา
เชาเทียบกับพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะ
ยาว(3) (รอยละ)

12.5 34.0 16.7 36.1 - 0.8 100.0

พ้ืนท่ีเชาที่จะครบกําหนดอายุสัญญา
เชาเทียบกับพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด(4)

(รอยละ)

4.5 12.1 6.0 12.9 64.3 0.3 100.0

หมายเหตุ

(1) สําหรับสัญญาเชาที่มีการตออายุสัญญากอนวันครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาที่ได
มีการตออายุสัญญาน้ันออกไป 

(2) รวมพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส มีอายุการเชา  10 ป โดยอาจตออายุการเชาได 
2 คราว ๆ ละ 10 ป 

(3) "พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พ้ืนท่ีใหเชาท้ังภายในและภายนอกอาคารท่ีใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไป
ท่ีไมใชเทสโก โลตัส

(4) "พ้ืนท่ีใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนท่ีศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

6. การจัดหาผลประโยชนดานรายไดจากสื่อโฆษณา

เทสโก โลตัส ไดใหสิทธิท่ีเก่ียวของกับส่ือโฆษณาในศูนยการคาทุกแหงดังตอไปนี้

ตามสัญญาใหสิทธิบริการสื่อโฆษณาระหวางเทสโก โลตัส กับวีจีไอ (รวมถึงฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (สัญญาให
สิทธิโฆษณา) เทสโก โลตัส ไดใหสิทธิแกวีจีไอแตเพียงผูเดียวในการบริหารจัดการ ใช และโฆษณาภายในพื้นที่ที่กําหนด 
(พ้ืนท่ีโฆษณา) รวมถึงการทํากิจกรรมโฆษณาโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (กิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) ณ จุดที่
อนุญาตใหจัดวางอุปกรณเครื่องมือติดตั้งหรือจอโทรทัศน (จุดติดตั้งจอโทรทัศน) และการจัดรายการวิทยุที่มีการเผยแพร
กระจายเสียงเพลงเสียงประกาศแจงภายในศูนยการคา รวมถึงรายการโฆษณาสินคาและบริการภายในศูนยการคา หรือที่รูจัก
กันในช่ือ "เทสโก เอฟเอ็ม" (รายการวิทยุ) โดยวีจีไอจะตองรับผิดชอบตนทุนคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมดดังกลาวเอง 
อยางไรก็ตาม กอนการจัดกิจกรรมโฆษณาตามความตองการของผูโฆษณา (ซ่ึงเขาทําสัญญาใหบริการโฆษณาที่เกี่ยวกับการ
โฆษณาในพื้นที่โฆษณาหรือผานจอโทรทัศน ณ จุดติดตั้งจอโทรทัศน (ผูโฆษณา) วีจีไอจะตองทําหนังสือแจงการจัดทํา
กิจกรรมโฆษณาดังกลาวไปยังเทสโก โลตัส กอนเสมอ เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน
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สัญญาใหสิทธิโฆษณามีระยะเวลา 5 ป โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งวีจีไอสามารถใชสิทธิขอ
ตออายุสัญญาได (สูงสุดไมเกิน 5 ป) โดยทําหนังสือบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 12 เดือน กอนวันครบกําหนดอายุสัญญา
ดังกลาว

คาธรรมเนียมท่ีเทสโก โลตัส เรียกเก็บจากวีจีไอตองชําระแบงเปนสามประเภท ไดแก (1) คาธรรมเนียมการใหสิทธิใน
พื้นที่โฆษณา (2) คาธรรมเนียมการใหสิทธิในกิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ (3) คาธรรมเนียมการใหสิทธิใน
รายการวิทยุ โดยคาธรรมเนียมการใหสิทธิในพื้นที่โฆษณาจะคํานวณตามเนื้อที่ของพื้นที่โฆษณา (และเนื้อที่เพิ่มเติม (ถามี)) 
โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม (ทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร) ตามหนวยตอตารางเมตร ซึ่งจะตองชําระปละ 2 ครั้ง ในวันที่ 
30 เมษายน และ 30 กันยายนของทุกป สวนคาธรรมเนียมการใหสิทธิในกิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและ
คาธรรมเนียมการใหสิทธิในรายการวิทยุน้ันจะคํานวณตามสูตรการแบงรายไดและจะตองชําระเปนรายเดือน

เมื่อกองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมเสร็จสมบูรณแลว กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาแบงกําไร
ส่ือโฆษณากับเทสโก โลตัส โดยภายใตสัญญาดังกลาว กองทุนรวมใหสิทธิแกเทสโก โลตัส ในการโฆษณาในพื้นที่
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่ไมมีผูใดเชา (รวมถึงเทสโก โลตัส) เชน พื้นที่สวนกลางของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม โดย
เทสโก โลตัส ตองจายเงินรายไดรอยละ 90 ที่ไดรับจากวีจีไอใหแกกองทุนรวมเปนคาตอบแทนสําหรับสิทธิจัดทํากิจกรรม
โฆษณาโดยใชกลองไฟโฆษณา (lightbox) ในพื้นที่ดังกลาว ภายใน 10 วัน นับแตวันที่ไดรับรายไดดังกลาวจากวีจีไอ 
ซ่ึงอัตราสวนแบงกําไรสื่อโฆษณาดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามการใหสิทธิโฆษณาใน
พ้ืนท่ีอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยของเทสโก โลตัส
เพ่ิมเติมหรือขายอสังหาริมทรัพยท่ีมีอยูออกไป
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เอกสารแนบ 1

ขอมูลของอสังหาริมทรัพยโครงการใหม

1. โครงการภูเก็ต 

(ก) รายละเอียดทรัพยสิน

โครงการภูเก็ต ตั้งอยูที่เลขที่ 104 หมู  5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ดินรวม 44 ไร 2 งาน หรือ 71,200 ตารางเมตร โดยตั้งอยูบนทางหลวงสาย
หลักของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนจังหวัดชายฝงทะเลทางภาคใต และหางจากตัวเมืองภูเก็ตไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนระยะทาง 4 กิโลเมตร และหางจากหาดปาตองเปนระยะทาง 
10 กิโลเมตร นอกจากนี้  ที่ตั้งของโครงการภูเก็ตยังเปนศูนยกลางทางการคาสําหรับลูกคาใน
ระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค

ในบริเวณทรัพยสินสวนโครงการภูเก็ตนี้  มีอาคารศูนยการคา 2 ช้ัน ที่เทสโก โลตัส เปนผูถือ
กรรมสิทธิ์และดําเนินการเอง จํานวน 1 หลัง ทั้งนี้ อาคารศูนยการคาที่ตั้งอยูบนทรัพยสินสวน
โครงการภูเก็ต ปลูกสรางแลวเสร็จเม่ือป 2542 โดยมีการติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคตาง ๆ ไดแก ระบบปรับอากาศ ลิฟตจํานวน 2 ตัว (ประกอบดวยลิฟตโดยสาร
จํานวน 1 ตัว และลิฟตขนสงสินคาจํานวน 1 ตัว) บันไดเลื่อนจํานวน 4 ตัว ระบบปองกันอัคคีภัย 
(ซ่ึงรวมถึงระบบหัวฉีดกระจายนํ้าดับเพลิงภายในตัวอาคาร) ระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบ
โทรศัพท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โครงการภูเก็ตมีพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว1 10,871 ตารางเมตร
และมีพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด 22,299 ตารางเมตร โดยมีผูเชาระยะยาวจํานวน 81 ราย และพื้นที่เชา
สําหรับผูเชาระยะยาวภายในอาคารมีขนาดตั้งแต 2 ตารางเมตร ถึง 5,750 ตารางเมตร และ
มีขนาดมัธยฐานของพื้นที่เชา 50 ตารางเมตร ซึ่งในรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 และ
รอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทรัพยสินนี้มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย
ของพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว2 ประมาณรอยละ 99.6 และรอยละ 98.2 ตามลําดับ 

  
1 "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเเทสโก โลตัส
2 อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่ ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาที่กําหนดแกผูเชาระยะยาว



24

ท่ีต้ังของโครงการ
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ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของโครงการภูเก็ตที่สําคัญ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวนแตจะระบุเปน
อยางอื่น)
ท่ีดิน

ลักษณะการลงทุนในท่ีดินของกองทุนรวม เจาของกรรมสิทธ์ิ 
เน้ือท่ีดิน 44 ไร 2 งาน หรือ 71,200 ตารางเมตร
ทางเขา-ออกติดกับถนนสาธารณะ ทางหลวงหมายเลข 402
อาคารศูนยการคา 
ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม เจาของกรรมสิทธิ์
อายุของอาคาร ประมาณ 13 ป 
การปรับปรุงเพ่ิมเติมอาคารท่ีสําคัญ ป 2551
พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต 10,547 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีศูนยอาหาร 881 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร(1) 10,871 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีสวนกลาง 4,416 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีบริการ 4,547 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีลานจอดรถภายในอาคาร 0 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีอาคารรวม(2) 30,262 ตารางเมตร
ขอมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว(3) 10,871 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด(4) 22,299 ตารางเมตร
รายไดรวม(5) (ลานบาท) 107.7 (รอบปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553) 

122.3 (รอบปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554)
136.1 (รอบปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555) และ 
33.4 (รอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2555)

จํานวนผูเชาระยะยาว 81 ราย
ลานจอดรถ รถยนต 994 คัน รถจักรยานยนต 674 คัน
การประเมินคา (ทรัพยสิน)

ราคาประเมิน (ลานบาท) 2,718 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิส) และ 
2,613 (บจ. 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ)

วันท่ีประเมินคา วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิส) และ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 (บจ. 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ)

หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินคา วิธีคิดจากรายได (Income Capitalization Method)
ราคาสูงสุดในการเขาลงทุน(6) (ลานบาท) 2,874.3 
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หมายเหตุ

)1( "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร "หมายถึง พื้นที่ใหเชาภายในอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ตั้งแต  1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส

)2( "พื้นที่อาคารรวม "หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร พื้นที่
ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร

(3) "พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว "หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ตั้งแต  1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส

(4) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด "หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว

(5) ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เน่ืองจาก
กอนการจัดตั้งกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพื้นที่ดังกลาว และไม
รวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ

(6) ราคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะลงทุนจะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวารอยละ 10

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน

ลําดับท่ี
โฉนด
ท่ีดิน
เลขท่ี

เลขท่ี
ดิน

หนา
สํารวจ

เน้ือท่ีท่ีดิน 
(ไร/งาน/
ตารางวา)

เจาของ

1. 63204 43 
(981)

3842 34-0-68.2 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด

2. 63206 46 
(983)

3844 10-1-31.8 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด

เทสโก โลตัส จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโก โลตัสเปนเจาของใหแก
กองทุนรวมหลังจากที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนเพิ ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกับ
สํานักงาน ก.ล.ต .เปนท่ีเรียบรอยแลว

(ข) อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ีย

ตารางดังตอไปน้ี แสดงอัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ียของโครงการภูเก็ต สําหรับระยะเวลาท่ีระบุไว

ระยะเวลา
อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1)

ของพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชา
ระยะยาว (รอยละ)

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1) 
ของพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด 

(รอยละ)

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553 95.8 97.9

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 99.9 100.0

ปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 99.6 99.8

สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2555 

98.2 99.1
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หมายเหตุ

)1( อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่  ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

(ค) ลักษณะของผูเชา

โครงการภู เ ก็ตมี ผู เช าที่ เ ปน ผูประกอบกิจการหลากหลายประเภทที่ มี ช่ื อ เ สียงและ มี
ผลประกอบการท่ีชัดเจน โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีผูเชาระยะยาวรวมท้ังส้ิน 81 ราย 

ผูเชาระยะยาวรายใหญของโครงการภูเก็ตที่ไมใชเทสโก โลตัส เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เชา คือ 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด ขอมูลพื้นที่เชา 
และสัดสวนการเชาของผูเชาของผูเชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรก สําหรับรอบระยะเวลา
สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีดังน้ี

ผูเชา ชื่อทางการคา
ประเภท

ธุรกิจของผูเชา
พ้ืนท่ีเชา

(ตารางเมตร)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชา
เทียบกับพ้ืนท่ีให

เชาแกผูเชา
ระยะยาว
(รอยละ)

บริษัท โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน)

HOME PRO สินคาเฟอรนิเจอร
และเครื่องตกแตง

5,750 52.9

บริษัท ไมเนอร ฟูด 
กรุป จํากัด

The Pizza 
Company

อาหารและ
เครื่องดื่ม

310 2.9

บริษัท แกแล็คซ่ี 
เอ็ดดูไฮเทค จํากัด

Galaxy Etc. บริการดานความ
บันเทิง

292 2.7

บริษัท ฟวเจอร เอ.วี. 
จํากัด

FUTURE AV สินคาและบริการ
ดานเทคโนโลยี

249 2.3

บริษัท เอ็ม เค เรสโต
รองต จํากัด

สุกี้ เอ็มเค อาหารและ
เครื่องดื่ม

242 2.2

บริษัท แมคไทย จํากัด Mc Donald's อาหารและ
เครื่องดื่ม

236 2.2

บริษัท พีนา เฮาส 
จํากัด (มหาชน)

PENA HOUSE สินคาแฟช่ันและ
เครื่องประดับ

215 2.0

บริษัท ยัม เรสเทอ
รองตส อินเตอรเนชั่น
แนล (ประเทศไทย) 
จํากัด

KFC อาหารและ
เครื่องดื่ม

192 1.8

บริษัท เสงโห ภูเก็ต 
จํากัด

รานหนังสือเสงโห บริการตาง ๆ 158 1.5

บริษัท เอส ดีไซน 
เทรดดิ้ง จํากัด

HAAS สินคาแฟช่ันและ
เครื่องประดับ

145 1.3
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ตารางดานลางน้ี แสดงขอมูลสัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด โดยจําแนกตามลักษณะประเภทธุรกิจของผูเชาระยะยาวในโครงการภูเก็ต
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

ประเภทธุรกิจของผูเชา สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพ้ืนท่ีให
เชาแกผูเชาระยะยาว (รอยละ)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด (รอยละ)

ไฮเปอรมารเก็ต 0.0 47.3
อาหารและเคร่ืองด่ืม 14.1 10.8
บริการดานความบันเทิง 5.2 2.6
บริการตาง ๆ )1( 7.0 3.4
สินคาแฟช่ันและเคร่ืองประดับ 8.2 4.0
สินคาสุขภาพและความงาม 6.2 3.0
ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ )2( 57.4 28.0
พ้ืนท่ีวาง 1.8 0.9
รวม 100.0 100.0

หมายเหตุ

(1) บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศึกษา และบริการอื่น ๆ

(2) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สินคาและบริการดานเทคโนโลย ีและบริการเครือขาย

นอกจากการทําสัญญากับผูเชาระยะยาวแลว เทสโก โลตัส ยังทําสัญญาบริการพื้นที่ระยะสั้น 
ซ่ึงมีระยะเวลานอยกวาหน่ึงปกับผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราวอีกดวย โดยในรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 พื้นที่ที ่มีการใชโดยผูใชพื้นที่ชั ่วคราวมีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ
 536 ตารางเมตร

)ง( การส้ินสุดอายุสัญญาเชา

ตารางดานลางนี้แสดงขอมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับการสิ้นสุดอายุสัญญาเชาที่เกี ่ยวกับผูเชา
ระยะยาวพ้ืนท่ีเชาท่ีโครงการภูเก็ต ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะถึงกําหนดตามระยะเวลา
ท่ีระบุ
ระยะเวลา(1) จํานวนสัญญา

เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

(ฉบับ)

พื้นที่เชารวมของ
สัญญาเชาท่ีจะ
ครบกําหนดอายุ
(ตารางเมตร)

พื้นที่เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

สัญญาเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชาแก

ผูเชาระยะยาว
(รอยละ)

พื้นที่เชาที่จะ
ครบกําหนด

อายุสัญญาเชา
เทียบกับพ้ืนท่ี
ใหเชาทั้งหมด

(รอยละ)

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556

28 1,863 17.1 8.4

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2557

23 1,248 11.5 5.6
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ระยะเวลา(1) จํานวนสัญญา
เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

(ฉบับ)

พื้นที่เชารวมของ
สัญญาเชาท่ีจะ
ครบกําหนดอายุ
(ตารางเมตร)

พื้นที่เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

สัญญาเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชาแก

ผูเชาระยะยาว
(รอยละ)

พื้นที่เชาที่จะ
ครบกําหนด

อายุสัญญาเชา
เทียบกับพ้ืนท่ี
ใหเชาทั้งหมด

(รอยละ)

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2558

23 1,233 11.3 5.5

ภายหลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2558

7 6,327 58.2 28.4

สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส(2) 1 11,428 0.0 51.2
พ้ืนท่ีวาง 2 200 1.8 0.9
รวม 84 22,299 100.0 100.0

หมายเหตุ

(1) สําหรับสัญญาเชาที่มีการตออายุสัญญากอนวันครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาท่ีได
มีการตออายุสัญญานั้นออกไป

(2) รวมพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักของเทสโก โลตัสมีอายุการเชา  10 ป (โดยอาจตออายุการเชาได 
2 คราว ๆ ละ  10 ป) ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัสจะเริ่มมีผลเมื่อกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส
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2. โครงการศาลายา

(ก) รายละเอียดทรัพยสิน

โครงการศาลายาต้ังอยูท่ีเลขที่ 99/14 หมูที่ 1 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 มีเนื้อที่รวม  38 ไร  3 งาน 99 ตารางวา  หรือ  62,396 ตารางเมตร โดยต้ังอยูบนทางหลวง
หมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ซึ่งเปนถนน  10 ชองทางเดินรถ ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม พื้นที่โดยรอบเทศบาลตําบลศาลายาขยายตัวขึ้นในชวงที่ผานมา สวนหนึ่งมาจากการ
กอต้ังมหาวิทยาลัยขนาดใหญ  2 แหงและศูนยสุขภาพ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขต
ศาลายา) ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยการคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ  2.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ พื้นที่
บริเวณใกลเคียงศูนยการคาที่กําลังขยายตัว เปนผลมาจากการพัฒนาพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่
อุตสาหกรรมจํานวนมาก

ในบริเวณทรัพยสินสวนโครงการศาลายานี้  มีอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโก โลตัส ในฐานะ
เจาของทรัพยสินเปนผู ถือกรรมสิทธิ์และดําเนินการเองจํานวน  2 หลัง  ไดแก ) 1( อาคาร
ศูนยการคา 2 ชั้น และ ) 2( อาคารอนุรักษพลังงาน อาคารศูนยการคาที่ตั้งอยูบนทรัพยสินสวน
โครงการศาลายา ปลูกสรางแลวเสร็จเมื่อป  2551 โดยมีการติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ระบบสาธารณูปโภคตาง  ๆ  ไดแก  ระบบปรับอากาศ  ลิฟตจํานวน  3 ตัว  (ประกอบดวย
ลิฟตโดยสารจํานวน  1 ตัว และลิฟตขนสงสินคาจํานวน  2 ตัว) บันไดเล่ือนจํานวน  2 ตัว ทางเลื่อน
จํานวน  2 ตัว ระบบปองกันอัคคีภัย (ซึ่งรวมถึงระบบหัวฉีดกระจายน้ําดับเพลิงภายในตัวอาคาร) 
ระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบโทรศัพท

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โครงการศาลายา มีพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว1  8,39 7 ตาราง
เมตร และมีพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 17,472 ตารางเมตร โดยมีผูเชาระยะยาวจํานวน  86 ราย และ
พ้ืนท่ีเชาสําหรับผูเชาระยะยาวภายในอาคารมีขนาดตั้งแต 2 ตารางเมตร ถึง 2,546 ตารางเมตร 
และมีขนาดมัธยฐานของพื้นที่เชา 46 ตารางเมตร ซึ่งในรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 
และรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทรัพยสินนี้มีอัตราการเชาพื้นที่
เฉล่ีย2 ประมาณรอยละ 99.5 และรอยละ 100.0 ตามลําดับ

  
1 "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลากรเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส
2 อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่ ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาที่กําหนดแกผูเชาระยะยาว
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ท่ีต้ังของโครงการ
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ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของโครงการศาลายาที่สําคัญ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวนแตจะระบุ
เปนอยางอื่น)

ท่ีดิน

ลักษณะการลงทุนในท่ีดินของกองทุนรวม เจาของกรรมสิทธ์ิ 

เน้ือท่ีดิน 38 ไร 3 งาน 99 ตารางวา หรือ 62,396 ตารางเมตร

ทางเขา-ออกติดกับถนนสาธารณะ ทางหลวงหมายเลข 338

อาคารศูนยการคา 

ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม เจาของกรรมสิทธ์ิ

อายุของอาคาร ประมาณ 4 ป 

การปรับปรุงเพ่ิมเติมอาคารท่ีสําคัญ -

พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต 8,090 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีศูนยอาหาร 985 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร(1) 8,397 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีสวนกลาง 4,830 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีบริการ 3,463 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีลานจอดรถภายในอาคาร 0 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีอาคารรวม(2) 25,765 ตารางเมตร

ขอมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว(3) 8,397 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด(4) 17,472 ตารางเมตร

รายได(5) (ลานบาท) 84.7 (รอบปส้ินสุดวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2553)
90.5 (รอบปส้ินสุดวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2554)
78.8 (รอบปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555) และ 
28.4 (รอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2555)

จํานวนผูเชาระยะยาว 86 ราย

ลานจอดรถ รถยนต 1,096 คัน รถจักรยานยนต 380 คัน

การประเมินคา (ทรัพยสิน)

ราคาประเมิน (ลานบาท) 1,776 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิ) และ 
1,615 (บจ. 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ)

วันท่ีประเมินคา วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิส) และ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 (บจ. 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ)
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ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของโครงการศาลายาที่สําคัญ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวนแตจะระบุ
เปนอยางอื่น)

หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินคา วิธีคิดจากรายได (Income Capitalization Method)

ราคาสูงสุดในการเขาลงทุน(6) (ลานบาท) 1,776.5  

หมายเหตุ

(1) "พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร "หมายถึง พื้นที่ใหเชาภายในอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ตั้งแต  1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส 

(2) "พื้นที่อาคารรวม "หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร พื้นที่
ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร

(3) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว "หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ตั้งแต  1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส

(4) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด "หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว

(5) ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เน่ืองจาก
กอนการจัดตั้งกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพื้นที่ดังกลาว และไม
รวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ

(6) ราคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะลงทุนจะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวารอยละ 10

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน

ลําดับ
ท่ี

โฉนด
ท่ีดิน
เลขท่ี

เลข
ท่ีดิน

หนา
สํารวจ

เน้ือท่ีท่ีดิน 
(ไร/งาน/
ตารางวา)

เจาของ

1. 3772 375 173 21-0-29 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด

2. 3773 376 174 1-2-88 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด

3. 6034 13 440 12-1-44 นางละออ นิ่มอนงค

4. 6036 17 442 3-1-57 นางละออ นิ่มอนงค

หลังจากท่ีกองทุนรวมไดจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต .เปนที่เรียบรอย
แลว เทสโก โลตัส และนางลออ นิ่มอนงคจะเลิกสัญญาเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 6034 และ 6036 
ระหวางกันที่มีอยูเดิม และกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาซื้อที่ดินดังกลาวกับนางละออ นิ่มอนงค
โดยตรง และเทสโก โลตัสจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโก โลตัสเปน
เจาของใหแกกองทุนรวม

(ข) อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ีย

ตารางดังตอไปน้ี แสดงอัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ียของโครงการศาลายา สําหรับระยะเวลาท่ีระบุไว
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ระยะเวลา
อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1)

(รอยละ) ของพ้ืนท่ีใหเชา
แกผูเชาระยะยาว

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1) 
(รอยละ) ของพ้ืนท่ีใหเชา

ทั้งหมด

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553 99.2 99.6

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 99.8 99.9

ปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 99.5 99.8

สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 100.0 100.0

หมายเหตุ

)1( อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่  ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

(ค) ลักษณะของผูเชา

โครงการศาลายา  มีผู เชาที่ เปนผูประกอบกิจการหลากหลายประเภทที่ มี ช่ือเสียงและมี
ผลประกอบการท่ีชัดเจน โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555  มีผูเชาระยะยาวรวมท้ังส้ิน 86 ราย 

ผูเชาระยะยาวรายใหญของโครงการศาลายาท่ีไมใชเทสโก โลตัส เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เชา คือ 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท วี.เอ็ม.วี.เค .เซอรวิส จํากัด ขอมูล
พื้นที่เชา และสัดสวนพื้นที่เชาของผูเชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรก สําหรับรอบระยะเวลา
สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีดังน้ี

ผูเชา ชื่อทางการคา ประเภท
ธุรกิจของผูเชา

พื้นที่เชา 
(ตารางเมตร)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชา
ของผูเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชา

แกผูเชา
ระยะยาว
(รอยละ)

บริษัท เมเจอร
ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด
(มหาชน)

Major Cineplex บริการ
ดานความบันเทิง 

2,546 30.3

บริษัท วี.เอ็ม.วี.เค .
เซอรวิส จํากัด

Z-Zone สินคาแฟช่ันและ
เครื่องประดับ

535 6.4

นางสุวศรี ตรีสิริสัตยวงศ โรงเรียนดนตรี
สยามกลการ 

ศาลายา

บริการตาง ๆ 469 5.6

บริษัท อิราชัยมาเสะ 
จํากัด

อิราชัยมาเสะ อาหารและ
เครื่องดื่ม

230 2.7

บริษัท เอ็ม เค 
เรสโตรองต จํากัด

สุกี้ เอ็มเค อาหารและ
เครื่องดื่ม

217 2.6
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ผูเชา ชื่อทางการคา ประเภท
ธุรกิจของผูเชา

พื้นที่เชา 
(ตารางเมตร)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชา
ของผูเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชา

แกผูเชา
ระยะยาว
(รอยละ)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน)

HIS & HER, 
Mother & Child 
by His & Her

สินคาแฟช่ันและ
เครื่องประดับ

212 2.5

บริษัท ยัม เรสเทอ
รองตส อินเตอรเนชั่น
แนล (ประเทศไทย) 
จํากัด

KFC อาหารและ
เครื่องดื่ม

210 2.5

บริษัท เดอะ บารบีคิว 
พลาซา จํากัด

Bar-B-Q Plaza & 
Joom Zap Hut

อาหารและ
เครื่องดื่ม

195 2.3

นายอมฤต ปานกลาง Echo KARAOKE 
& GAME

บริการดานความ
บันเทิง

170 2.0

นายวิรัช ตอเทียนชัย ECC บริการตาง ๆ 162 1.9

ตารางดานลางน้ี แสดงขอมูลสัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว และเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด โดยจําแนกตามลักษณะประเภทธุรกิจของผูเชาระยะยาวในโครงการ
ศาลายา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

ประเภทธุรกิจของผูเชา
สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับ

พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
(รอยละ)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับ
พ้ืนท่ีใหเชาทั้งหมด 

(รอยละ)

ไฮเปอรมารเก็ต 0.0 46.3

อาหารและเคร่ืองด่ืม 20.6 15.6

บริการดานความบันเทิง 34.5 16.6

บริการตาง ๆ )1( 14.4 6.9

สินคาแฟช่ันและเคร่ืองประดับ 22.2 10.7

สินคาสุขภาพและความงาม 5.1 2.4

ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ )2( 3.2 1.5

พ้ืนท่ีวาง 0.0 0.0

รวม 100.0 100.0
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หมายเหตุ

)1( บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศึกษา และบริการอื่น ๆ

(2) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สินคาและบริการดานเทคโนโลย ีและบริการเครือขาย

นอกจากการทําสัญญากับผูเชาระยะยาวแลว เทสโก โลตัส ยังทําสัญญาบริการพื้นที่ระยะสั้น 
ซ่ึงมีระยะเวลานอยกวาหน่ึงปกับผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราวอีกดวย โดยในรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด 
ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2555 พื้นที่ที่มีการใชโดยผูใชพื้นที่ชั่วคราวมีพื้นที่เฉล่ียประมาณ 
276 ตารางเมตร

(ง) การส้ินสุดอายุสัญญาเชา

ตารางดานลางนี้แสดงขอมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับการสิ้นสุดอายุสัญญาเชาที่เกี ่ยวกับผูเชา
ระยะยาวพื้นที่เชาที่โครงการศาลายา ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะถึงกําหนดตาม
ระยะเวลาท่ีระบุ
ระยะเวลา(1) จํานวนสัญญา

เชา
ที่จะครบ

กําหนดอายุ
(ฉบับ)

พื้นที่เชารวมของ
สัญญาเชาท่ีจะ
ครบกําหนดอายุ
(ตารางเมตร)

พื้นที่เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

สัญญาเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชาแก

ผูเชาระยะยาว
(รอยละ)

พื้นที่เชาที่จะ
ครบกําหนด

อายุสัญญาเชา
เทียบกับพ้ืนท่ี
ใหเชาทั้งหมด

(รอยละ)

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556

12 430 5.1 2.5

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2557

60 4,708 56.1 26.9

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2558

9 333 4.0 1.9

ภายหลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2558

5 2,926 34.8 16.7

สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส(2) 1 9,075 0.0 51.9
พ้ืนท่ีวาง 0 0 0.0 0.0
รวม 87 17,472 100.0 100.0

หมายเหตุ

(1) สําหรับสัญญาเชาท่ีมีการตออายุสัญญากอนวันครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาท่ีได
มีการตออายุสัญญาน้ันออกไป

(2) รวมพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนท่ีศูนยอาหาร ท้ังน้ี สัญญาเชาหลักของเทสโก โลตัสมีอายุการเชา  10 ป (โดยอาจตออายุการเชาได  
2 คราว ๆ ละ 10 ป) ท้ังน้ี สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัสจะเร่ิมมีผลเม่ือกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส
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3. โครงการนครศรีธรรมราช 

(ก) รายละเอียดทรัพยสิน

โครงการนครศรีธรรมราช ต้ังอยูที่ เลขที่  15 พัฒนาการ-คูขวาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ดินรวม 26 ไร  33.6 ตารางวา หรือ 41,734 ตารางเมตร โดยตั้งอยูบน
ทางหลวงสายหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนจังหวัดชายฝงทะเลทางภาคใตของประเทศ
ไทย  โดยที่ ต้ังของโครงการนครศรีธรรมราชต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตัวเมือง
นครศรีธรรมราช นอกจากนี้  ที ่ตั ้งของโครงการนครศรีธรรมราชยังเปนศูนยกลางทางการคา
สําหรับลูกคาในระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาค

ในบริเวณทรัพยสินสวนโครงการนครศรีธรรมราชนี้ มีอาคารและสิ่งปลูกสรางจํานวนทั้งสิ้น 2 หลัง 
ประกอบดวย อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโกโลตัส เปนผูถือกรรมสิทธิ์และดําเนินการเองจํานวน 
1 หลัง ไดแก อาคารศูนยการคา 2 ช้ัน และยังมีอาคารศูนยบริการและซอมบํารุงรถยนตอีก
จํานวน 1 หลัง ที่ผูเชาเปนผูถือกรรมสิทธิ์และดําเนินการบนที่ดินที่ผูเชาเชาจากเทสโก โลตัส ทั้งนี้ 
อาคารศูนยการคาที่ตั้งอยูบนทรัพยสินสวนโครงการนครศรีธรรมราช ปลูกสรางแลวเสร็จเมื่อป 
2540 โดยมีการติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดแก  ระบบ
ปรับอากาศ ลิฟตจํานวน 4 ตัว ระบบปองกันอัคคีภัย (ซึ่งรวมถึงระบบหัวฉีดกระจายน้ําดับเพลิง
ภายในตัวอาคาร) ระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบโทรศัพท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โครงการนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว1 2,865 
ตารางเมตร และมีพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 15,087 ตารางเมตร โดยมีผูเชาระยะยาวจํานวน 42 ราย 
และพื้นที่เชาสําหรับผูเชาระยะยาวภายในอาคารมีขนาดตั้งแต 2 ตารางเมตร ถึง 460 ตาราง
เมตร และมีขนาดมัธยฐานของพื้นที่เชา 60 ตารางเมตร ซึ่งในรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 
2555 และรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  ทรัพยสินนี้มีอัตราการเชา
พ้ืนท่ีเฉล่ียของพืน้ท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว2 ประมาณรอยละ 100 และรอยละ 100 ตามลําดับ

  
1 "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส
2 อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่ ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาที่กําหนดแกผูเชาระยะยาว
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ท่ีต้ังของโครงการ
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ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของโครงการนครศรีธรรมราชที่สําคัญ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวนแตจะ
ระบุเปนอยางอื่น)
ท่ีดิน

ลักษณะการลงทุนในท่ีดินของกองทุนรวม เจาของกรรมสิทธิ์ 
เน้ือท่ีดิน 26 ไร 33.6 ตารางวา หรือ 41,734 ตารางเมตร
ทางเขา-ออกติดกับถนนสาธารณะ ถนนพัฒนาการ
อาคารศูนยการคา 
ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม เจาของกรรมสิทธ์ิ
อายุของอาคาร ประมาณ 15 ป 
การปรับปรุงเพ่ิมเติมอาคารท่ีสําคัญ -
พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต 11,557 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีศูนยอาหาร 664 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร(1) 2,691 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีสวนกลาง 1,793 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีบริการ 4,519 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีลานจอดรถภายในอาคาร 0 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีอาคารรวม(2) 21,225 ตารางเมตร
ขอมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว(3) 2,865 ตารางเมตร
พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด(4) 15,087 ตารางเมตร
รายไดรวม(5) (ลานบาท) 31.9 (รอบปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553)

34.8 (รอบปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554)
36.6 (รอบปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555) และ 
11.0 (รอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2555)

จํานวนผูเชาระยะยาว 42 ราย
ลานจอดรถ รถยนต 461 คัน รถจักรยานยนต 200 คัน
การประเมินคา (ทรัพยสิน)

ราคาประเมิน (ลานบาท) 1,069 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิส) และ 
1,075 (บจ. 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ)

วันท่ีประเมินคา วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิส) และ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 (บจ. 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ)

หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินคา วิธีคิดจากรายได (Income Capitalization Method)
ราคาสูงสุดในการเขาลงทุน(6) (ลานบาท) 1,175.9
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หมายเหตุ

)1( "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร "หมายถึง พื้นที่ใหเชาภายในอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ตั้งแต  1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส

)2( "พื้นที่อาคารรวม "หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร พื้นที่
ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร

(3) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว "หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ตั้งแต  1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส

(4) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด "หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว

(5) ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เน่ืองจาก
กอนการจัดตั้งกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพื้นที่ดังกลาว และไม
รวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ

(6) ราคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะลงทุนจะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวารอยละ 10

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน

ลําดับท่ี
โฉนด
ท่ีดิน
เลขท่ี

เลขท่ี
ดิน

หนา
สํารวจ

เน้ือท่ีท่ีดิน
(ไร/งาน/
ตารางวา)

เจาของ

1. 78474 111 8468 26-0-33.6 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จํากัด

เทสโก โลตัส จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโก โลตัสเปนเจาของใหแก
กองทุนรวมหลังจากท่ีกองทุนรวมไดจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนกับสํานักงาน 
ก.ล.ต .เปนท่ีเรียบรอยแลว

(ข) อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ีย

ตารางดังตอไปน้ี แสดงอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของโครงการนครศรีธรรมราช สําหรับระยะเวลาที่
ระบุไว

ระยะเวลา
อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1)

ของพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชา
ระยะยาว (รอยละ)

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1) 
ของพ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด 

(รอยละ)

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553 100.0 100.0

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 100.0 100.0

ปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 100.0 100.0

สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2555 

100.0 100.0

หมายเหตุ

)1( อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่  ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
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(ค) ลักษณะของผูเชา

โครงการนครศรีธรรมราชมีผูเชาที่เปนผูประกอบกิจการหลากหลายประเภทที่มีชื่อเสียงและมี
ผลประกอบการท่ีชัดเจน โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีผูเชาระยะยาวรวมท้ังส้ิน 42 ราย 

ผูเชาระยะยาวรายใหญของโครงการนครศรีธรรมราชที่ไมใชเทสโก โลตัส เมื่อพิจารณาตาม
พื้นที่เชา คือ บริษัท อมรศูนยรวมอะไหลอีเล็คโทรนิคส จํากัด และบริษัท ยัม เรสเทอรองตส 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ขอมูลพื้นที่เชา และสัดสวนการเชาของผูเชาของผูเชา
ระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรก สําหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 พฤษภาคม 
2555 มีดังน้ี

ผูเชา ชื่อทางการคา
ประเภท

ธุรกิจของผูเชา
พ้ืนท่ีเชา

(ตารางเมตร)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชา
เทียบกับพ้ืนท่ีให

เชาแกผูเชา
ระยะยาว
(รอยละ)

บริษัท อมรศูนยรวม
อะไหลอีเล็คโทรนิคส 
จํากัด

อมรศูนยรวม
อะไหลอีเล็คโทร

นิคส

สินคาและบริการ
ดานเทคโนโลยี

501 17.5

บริษัท ยัม เรสเทอ
รองตส อินเตอรเนชั่น
แนล (ประเทศไทย) 
จํากัด

KFC อาหารและ
เครื่องดื่ม

257 9.0

บริษัท เอ็ม เค 
เรสโตรองต จํากัด

สุกี้ เอ็มเค อาหารและ
เครื่องดื่ม

245 8.6

บริษัท กูดเซนส จํากัด Play Land บริการดานความ
บันเทิง

196 6.8

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน)

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บริการตาง ๆ 190 6.6

หางหุนสวนสามัญ 
คลีน สแควร

KLEAN 
SQUARE

บริการตาง ๆ 174 6.1

ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน)

บริการตาง ๆ 171 6.0

บริษัท แฟน ทีวี จํากัด Clean Karaoke 
(G Card)

บริการดานความ
บันเทิง

120 4.2

บริษัท เอส.ที. สวีทต้ี 
จํากัด

Swensen's อาหารและ
เครื่องดื่ม

112 3.9

คุณดวงกมล 
สวางเนตร

Oriental Beauty 
Center

สินคาสุขภาพและ
ความงาม

100 3.5
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ตารางดานลางน้ี แสดงขอมูลสัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด โดยจําแนกตามลักษณะประเภทธุรกิจของผูเชาระยะยาวในโครงการ
นครศรีธรรมราช ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

ประเภทธุรกิจของผูเชา สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพ้ืนท่ีให
เชาแกผูเชาระยะยาว (รอยละ)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด (รอยละ)

ไฮเปอรมารเก็ต 0.0 76.6
อาหารและเคร่ืองด่ืม 22.0 8.6
บริการดานความบันเทิง 17.1 3.3
บริการตาง ๆ )1( 27.3 5.2
สินคาแฟช่ันและเคร่ืองประดับ 3.5 0.7
สินคาสุขภาพและความงาม 10.1 1.9
ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ )2( 20.1 3.8
พ้ืนท่ีวาง 0.0 0.0
รวม 100.0 100.0

หมายเหตุ

(1) บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศึกษา และบริการอื่น ๆ

(2) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สินคาและบริการดานเทคโนโลย ีและบริการเครือขาย

นอกจากการทําสัญญากับผูเชาระยะยาวแลว เทสโก โลตัส ยังทําสัญญาบริการพื้นที่ระยะสั้น 
ซ่ึงมีระยะเวลานอยกวาหน่ึงปกับผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราวอีกดวย โดยในรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 พื้นที่ที่มีการใชโดยผูใชพื้นที่ชั่วคราวมีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 
659 ตารางเมตร

(ง) การส้ินสุดอายุสัญญาเชา

ตารางดานลางนี้แสดงขอมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับการสิ้นสุดอายุสัญญาเชาที่เกี ่ยวกับผูเชา
ระยะยาวพ้ืนท่ีเชาท่ีโครงการนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะถึงกําหนดตาม
ระยะเวลาท่ีระบุ
ระยะเวลา(1) จํานวนสัญญา

เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

(ฉบับ)

พื้นที่เชารวมของ
สัญญาเชาท่ีจะ
ครบกําหนดอายุ
(ตารางเมตร)

พื้นที่เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

สัญญาเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชาแก

ผูเชาระยะยาว
(รอยละ)

พื้นที่เชาที่จะ
ครบกําหนด

อายุสัญญาเชา
เทียบกับพ้ืนท่ี
ใหเชาทั้งหมด

(รอยละ)

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556

16 662 23.1 4.4

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2557

9 852 29.7 5.6
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ระยะเวลา(1) จํานวนสัญญา
เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

(ฉบับ)

พื้นที่เชารวมของ
สัญญาเชาท่ีจะ
ครบกําหนดอายุ
(ตารางเมตร)

พื้นที่เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

สัญญาเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชาแก

ผูเชาระยะยาว
(รอยละ)

พื้นที่เชาที่จะ
ครบกําหนด

อายุสัญญาเชา
เทียบกับพ้ืนท่ี
ใหเชาทั้งหมด

(รอยละ)

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2558

11 866 30.2 5.7

ภายหลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2558

6 484 16.9 3.2

สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส(2) 1 12,222 0.0 81.0
พ้ืนท่ีวาง 0 0 0.0 0.0
รวม 43 15,087 100.0 100.0

หมายเหตุ

(1) สําหรับสัญญาเชาที่มีการตออายุสัญญากอนวันครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาที่ได
มีการตออายุสัญญานั้นออกไป

(2) รวมพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักของเทสโก โลตัสมีอายุการเชา  10 ป (โดยอาจตออายุการเชาได 
2 คราว ๆ ละ  10 ป) ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัสจะเริ่มมีผลเมื่อกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส
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4. โครงการรังสิต-นครนายก 

(ก) รายละเอียดทรัพยสิน

โครงการรังสิต-นครนายกต้ังอยูที่เลขที่ 90 หมู 2 ถนนรังสิต-นครนายก อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี มีเนื้อที่ดินรวม 33 ไร 2 งาน หรือ 53,600 ตารางเมตร โดยตั้งอยูบนทางหลวงสายหลัก
ของจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเชื่อมระหวางจังหวัดปทุมธานีที่อยูในตอนกลางของประเทศไทยกับ
จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายกที่อยูทางตะวันออก นอกจากนี้พื้นที่บริเวณนี้ยังมี
โครงการอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็ก รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดสองฝงของถนนรังสิต-
นครนายก 

ในบริเวณทรัพยสินสวนโครงการรังสิต-นครนายกนี้ มีอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโก โลตัส เปน
ผูถือกรรมสิทธิ์และดําเนินการเองจํานวน 1 หลัง ไดแก อาคารศูนยการคา 2 ชั้น ทั้งนี้ อาคาร
ศูนยการคาที่ตั้งอยูบนทรัพยสินสวนโครงการรังสิต-นครนายก ปลูกสรางแลวเสร็จเมื่อป 2548
โดยมีการติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดแก ระบบปรับอากาศ 
ลิฟตจํานวน 3 ตัว (ประกอบดวยลิฟทโดยสารจํานวน 1 ตัว และลิฟทขนสงสินคาจํานวน 2 ตัว) 
บันไดเลื่อนจํานวน 1 ตัว ทางเลื่อนจํานวน 1 ตัว ระบบปองกันอัคคีภัย (ซึ่งรวมถึงระบบหัวฉีด
กระจายนํ้าดับเพลิงภายในตัวอาคาร) ระบบไฟฟา ระบบประปา และระบบโทรศัพท

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2555 โครงการรังสิต นครนายกมีพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว1 3,066 
ตารางเมตร และมีพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 12,137 ตารางเมตร โดยมีผูเชาระยะยาวจํานวน 60 ราย 
และพื้นที่เชาสําหรับผูเชาระยะยาวภายในอาคารมีขนาดตั้งแต 1.5 ตารางเมตร ถึง 380 ตาราง
เมตร และมีขนาดมัธยฐานของพื้นที่เชา 17 ตารางเมตร ซึ่งในรอบปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 
2555 และรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทรัพยสินนี้มีอัตราการเชา
พ้ืนท่ีเฉล่ียของพ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว2 ประมาณรอยละ 99.8 และรอยละ 99.7 ตามลําดับ

  
1 "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลากรเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส
2 อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ียคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพ้ืนท่ี ณ วันส้ินเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาท่ีกําหนดแกผูเชาระยะยาว 
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ท่ีต้ังของโครงการ
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ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของโครงการรังสิต-นครนายกที่สําคัญ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวนแต
จะระบุเปนอยางอื่น)

ท่ีดิน

ลักษณะการลงทุนในท่ีดินของกองทุนรวม สิทธิการเชา 

เน้ือท่ีดิน 33 ไร 2 งาน หรือ 53,600 ตารางเมตร

ทางเขา-ออกติดกับถนนสาธารณะ ทางหลวงหมายเลข 305

อาคารศูนยการคา 

ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม เจาของกรรมสิทธ์ิ

อายุของอาคาร ประมาณ 7 ป 

การปรับปรุงเพ่ิมเติมอาคารท่ีสําคัญ -

พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต 7,956 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีศูนยอาหาร 1,115 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร(1) 2,586 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีสวนกลาง 2,653 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีบริการ 2,337 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีลานจอดรถภายในอาคาร 5,938 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีอาคารรวม(2) 22,586 ตารางเมตร

ขอมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว(3) 3,066 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด(4) 12,137 ตารางเมตร

รายได(5) (ลานบาท) 50.2 (รอบปส้ินสุดวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2553)
50.7 (รอบปส้ินสุดวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2554)
44.1 (รอบปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555) และ 
13.0 (รอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2555)

จํานวนผูเชาระยะยาว 60 ราย

ลานจอดรถ รถยนต 863 คัน รถจักรยานยนต 368 คัน

การประเมินคา (ทรัพยสิน)

ราคาประเมิน (ลานบาท) 593 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิส) และ 
638 (บจ. 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ)

วันท่ีประเมินคา วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิส) และ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 (บจ. 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ)

หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินคา วิธีคิดจากรายได (Income Capitalization Method)
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ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของโครงการรังสิต-นครนายกที่สําคัญ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวนแต
จะระบุเปนอยางอื่น)

ราคาสูงสุดในการเขาลงทุน(6) (ลานบาท) 652.3

หมายเหตุ

(1) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร "หมายถึง พื้นที่ใหเชาภายในอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ตั้งแต  1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส 

(2) "พื้นที่อาคารรวม "หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร พื้นที่
ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร

(3) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว "หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชา
ตั้งแต  1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส

(4) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด "หมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว

(5) ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เน่ืองจาก
กอนการจัดตั้งกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพ้ืนท่ีจึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพื้นที่ดังกลาว และไม
รวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ

(6) ราคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะลงทุนจะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวารอยละ 10

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน

ลําดับ
ท่ี

โฉนด
ท่ีดิน
เลขท่ี

เลข
ท่ีดิน

หนา
สํารวจ

เน้ือท่ีท่ีดิน 
(ไร/งาน/
ตารางวา)

เจาของ

ระยะเวลาเชา
ท่ีเหลือ 

(โดยประมาณ)
(ป)

1. 46094 200 3824 33-2-71.5 
โดยเทสโก 

โลตัสเชาท่ีดิน
แตเพียง
บางสวน 

จํานวน 33-2-0

บริษัท เฉลิมนคร จํากัด 26

เทสโก โลตัส จะโอนสิทธิการเชาในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโก โลตัส
เปนเจาของใหแกกองทุนรวมหลังจากที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต .เปนท่ีเรียบรอยแลว

(ข) อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ีย

ตารางดังตอไปน้ี แสดงอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของโครงการรังสิต-นครนายก สําหรับระยะเวลาที่
ระบุไว
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ระยะเวลา
อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1)

(รอยละ) ของพ้ืนท่ีใหเชา
แกผูเชาระยะยาว

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1) 
(รอยละ) ของพ้ืนท่ีใหเชา

ทั้งหมด

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553 98.1 99.5

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 99.1 99.8

ปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 99.8 100.0

สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 99.7 99.9

หมายเหตุ

)1( อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่  ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

(ค) ลักษณะของผูเชา

โครงการรังสิต-นครนายก มีผูเชาที่เปนผูประกอบกิจการหลากหลายประเภทที่มีชื่อเสียงและมี
ผลประกอบการท่ีชัดเจน โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีผูเชาระยะยาวรวมท้ังส้ิน 60 ราย 

ผูเชาระยะยาวรายใหญของโครงการรังสิต นครนายกที่ไมใชเทสโก โลตัส เมื่อพิจารณาตาม
พื้นที่เชา คือ บริษัท บี-ควิก จํากัด บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ขอมูล
พื้นที่เชา และสัดสวนพื้นที่เชาของผูเชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรก สําหรับรอบระยะเวลา
สามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  มีดังน้ี

ผูเชา ชื่อทางการคา ประเภท
ธุรกิจของผูเชา

พื้นที่เชา 
(ตารางเมตร)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชา
ของผูเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชา

แกผูเชา
ระยะยาว
(รอยละ)

บริษัท บี-ควิก จํากัด B-Quik บริการตาง ๆ 380 12.4
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน)

HIS & HER สินคาแฟช่ันและ
เครื่องประดับ

300 9.8

บริษัท เอ็ม เค 
เรสโตรองต จํากัด

สุกี้ เอ็มเค อาหารและ
เครื่องดื่ม

297 9.7

บริษัท เอ็น แอนด เอ ฟูด 
จํากัด

The Pizza 
Company

อาหารและ
เครื่องดื่ม

239 7.8

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน)

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บริการตาง ๆ 227 7.4
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ผูเชา ชื่อทางการคา ประเภท
ธุรกิจของผูเชา

พื้นที่เชา 
(ตารางเมตร)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชา
ของผูเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชา

แกผูเชา
ระยะยาว
(รอยละ)

บริษัท ยัม เรสเทอ
รองตส อินเตอรเนชั่น
แนล (ประเทศไทย) 
จํากัด

KFC อาหารและ
เครื่องดื่ม

205 6.7

บริษัท วี.เอ็ม.วี.เค .
เซอรวิส จํากัด

Play Land บริการดานความ
บันเทิง

156 5.1

บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด ฮะจิบังราเมน อาหารและ
เครื่องดื่ม

124 4.0

หางหุนสวนจํากัด โมโต 
คลีน โหลด

MOTO KLEAN บริการตาง ๆ 100 3.3

บริษัท อะโลฮา ไอซ 
จํากัด

Swensen's อาหารและ
เครื่องดื่ม

96 3.1

ตารางดานลางน้ี แสดงขอมูลสัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด โดยจําแนกตามลักษณะประเภทธุรกิจของผูเชาระยะยาวในโครงการ
รังสิต นครนายก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

ประเภทธุรกิจของผูเชา
สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับ

พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
(รอยละ)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด 

(รอยละ)

ไฮเปอรมารเก็ต 0.0 65.5

อาหารและเครื่องดื่ม 36.5 18.4

บริการดานความบันเทิง 6.0 1.5

บริการตาง ๆ )1( 26.7 6.8

สินคาแฟช่ันและเคร่ืองประดับ 14.2 3.6

สินคาสุขภาพและความงาม 11.8 3.0

ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ )2( 4.4 1.1

พ้ืนท่ีวาง 0.5 0.1

รวม 100.0 100.0

หมายเหตุ

)1( บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศึกษา และบริการอื่น ๆ

(2) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สินคาและบริการดานเทคโนโลย ีและบริการเครือขาย
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นอกจากการทําสัญญากับผูเชาระยะยาวแลว เทสโก โลตัส ยังทําสัญญาบริการพื้นที่ระยะสั้น
 ซ่ึงมีระยะเวลานอยกวาหน่ึงปกับผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราวอีกดวย โดยในรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด 
ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2555 พื้นที่ที่มีการใชโดยผูใชพื้นที่ชั่วคราวมีพื้นที่เฉล่ียประมาณ 
678 ตารางเมตร

(ง) การส้ินสุดอายุสัญญาเชา

ตารางดานลางนี้แสดงขอมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับการสิ้นสุดอายุสัญญาเชาที่เกี ่ยวกับผูเชา
ระยะยาวพื้นที่เชาที่โครงการรังสิต-นครนายก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะถึงกําหนดตาม
ระยะเวลาท่ีระบุ
ระยะเวลา(1) จํานวนสัญญา

เชา
ที่จะครบ

กําหนดอายุ
(ฉบับ)

พื้นที่เชารวมของ
สัญญาเชาที่จะ
ครบกําหนดอายุ
(ตารางเมตร)

พื้นที่เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

สัญญาเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชาแก

ผูเชาระยะยาว
(รอยละ)

พื้นที่เชาที่จะ
ครบกําหนด

อายุสัญญาเชา
เทียบกับพ้ืนท่ี
ใหเชาทั้งหมด

(รอยละ)

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556

22 395 12.9 3.3

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2557

6 160 5.2 1.3

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2558

22 2,188 71.4 18.0

ภายหลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ  
2558

10 310 10.1 2.6

สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส(2) 1 9,071 0.0 74.7
พ้ืนท่ีวาง 1 14 0.5 0.1
รวม 62 12,137 100.0 100.0

หมายเหตุ

(1) สําหรับสัญญาเชาท่ีมีการตออายุสัญญากอนวันครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาท่ีได
มีการตออายุสัญญาน้ันออกไป

(2) รวมพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนท่ีศูนยอาหาร ท้ังน้ี สัญญาเชาหลักของเทสโก โลตัสมีอายุการเชา  10 ป (โดยอาจตออายุการเชาได 
2 คราว ๆ ละ 10 ป) ท้ังน้ี สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัสจะเร่ิมมีผลเม่ือกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส
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5. โครงการบางปู 

(ก) รายละเอียดทรัพยสิน

โครงการบางปู ต้ังอยูที่เลขที่  2502 หมูที่  3 ถนนสุขุมวิท  ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ดินรวม 55 ไร 80 ตารางวา หรือ 88,320 ตารางเมตร 
โดยต้ังอยูหางจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 1.2 กิโลเมตร และ
หางจากเขตตัวเมืองสมุทรปราการเปนระยะทาง 13 กิโลเมตร เขตพื้นที่พัฒนาที่ตั้งอยูในบริเวณ
ใกลเคียงโครงการบางปปูระกอบดวยอาคารท่ีอยูอาศัย และอาคารเชิงพาณิชยตาง ๆ

ในบริเวณทรัพยสินสวนโครงการบางปูนี้  มีอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโก โลตัส เปนผูถือ
กรรมสิทธิ์และดําเนินการเองจํานวน  1 หลัง  ไดแก  อาคารศูนยการคา  1 ช้ัน  ทั้งนี้  อาคาร
ศูนยการคาที่ตั ้งอยูบนทรัพยสินสวนโครงการบางปู  ปลูกสรางแลวเสร็จเม่ือป  2550 โดยมี
การติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดแก ระบบปรับอากาศ ระบบ
ปองกันอัคคีภัย (ซ่ึงรวมถึงระบบหัวฉีดกระจายน้ําดับเพลิงภายในตัวอาคาร) ระบบไฟฟา ระบบ
ประปา และระบบโทรศัพท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โครงการบางปมูีพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว1 3,225 ตารางเมตร 
และมีพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 12,531 ตารางเมตร โดยมีผูเชาระยะยาวจํานวน 50 ราย และพื้นที่เชา
สําหรับผูเชาระยะยาวภายในอาคารมีขนาดตั้งแต 2 ตารางเมตร ถึง 580 ตารางเมตร และมี
ขนาดมัธยฐานของพื้นที่เชา 26 ตารางเมตร ซ่ึงในรอบปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 และรอบ
ระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทรัพยสินนี้มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของ
พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว2 ประมาณรอยละ 98.0 และรอยละ 97.5 ตามลําดับ

  
1 "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลากรเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส
2 อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ียคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพ้ืนท่ี ณ วันส้ินเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาท่ีกําหนดแกผูเชาระยะยาว 
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ท่ีต้ังของโครงการ
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ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของโครงการบางปูที่สําคัญ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวนแตจะระบุเปน
อยางอื่น)

ท่ีดิน

ลักษณะการลงทุนในท่ีดินของกองทุนรวม สิทธิการเชา 

เน้ือท่ีดิน 55 ไร 80 ตารางวา หรือ 88,320 ตารางเมตร

ทางเขา-ออกติดกับถนนสาธารณะ ถนนสุขุมวิท

อาคารศูนยการคา 

ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม เจาของกรรมสิทธ์ิ

อายุของอาคาร ประมาณ 5 ป 

การปรับปรุงเพ่ิมเติมอาคารท่ีสําคัญ -

พ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต 8,288 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีศูนยอาหาร 1,018 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร(1) 3,105 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีสวนกลาง 2,830 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีบริการ 3,188 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีลานจอดรถภายในอาคาร 0 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีอาคารรวม(2) 18,429 ตารางเมตร

ขอมูลทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว(3) 3,225 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด(4) 12,531 ตารางเมตร

รายได(5) (ลานบาท) 36.0 (รอบปส้ินสุดวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2553)
36.4 (รอบปส้ินสุดวันท่ี  28 กุมภาพันธ 2554)
42.5 (รอบปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555)
10.7 (รอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2555)

จํานวนผูเชาระยะยาว 50 ราย

ลานจอดรถ รถยนต 675 คัน รถจักรยานยนต 816 คัน

การประเมินคา (ทรัพยสิน)

ราคาประเมิน (ลานบาท) 585 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิส) และ 
644 (บจ. 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ)

วันท่ีประเมินคา วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 (บจ. ซีบี ริชารด เอลลิ) และ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 (บจ. 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ)

หลักเกณฑท่ีใชในการประเมินคา วิธีคิดจากรายได (Income Capitalization Method)
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ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของโครงการบางปูที่สําคัญ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวนแตจะระบุเปน
อยางอื่น)

ราคาสูงสุดในการเขาลงทุน(6) (ลานบาท) 643.5

หมายเหตุ

(1) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร "หมายถึง พ้ืนท่ีใหเชาภายในอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต  1 ป
ขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส 

(2) "พื้นที่อาคารรวม "หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร พื้นที่ใหเชา
แกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พื้นที่สวนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร

(3) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว "หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 
1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส

(4) "พ้ืนท่ีใหเชาท้ังหมด "หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว

(5) ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เนื่องจากกอน
การจัดตั้งกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพื้นที่ดังกลาว และไมรวมรายได
คาธรรมเนียมจากวีจีไอ

(6) ราคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะลงทุนจะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวารอยละ 10

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน

ลําดับ
ท่ี

โฉนดที่ดิน
เลขท่ี

เลข
ท่ีดิน

หนา
สํารวจ

เน้ือท่ี
ท่ีดิน 

(ไร/งาน/
ตารางวา)

เจาของ

ระยะเวลาเชา
ท่ีเหลือ 

(โดยประมาณ)
(ป)

1. 292265 144 2615 55-0-80 บริษัท  ซี อาร ซี 
พร็อพเพอรตี้  
เดเวลลอปเมนท 
จํากัด

25

หมายเหตุ

(1) ที่ดินโฉนดเลขที่ 292265 อยูติดกับที่ดินเจาของที่ดินปจจุบัน ซึ่งไดยกใหเปนทางสาธารณะ โดยทางสาธารณะดังกลาวเชื่อมตอ
กับที่ราชพัสดุขนาดพื้นที่โดยประมาณ 2 งาน 31.2 ตารางวา ซึ่งอยูในการกํากับดูแลของกรมธนารักษ กรมธนารักษไดอนุญาต
ใหเจาของที่ดินเดิมใชที่ดินดังกลาวเพื่อกอสรางสะพานขามคลองสาธารณะ (คลองชายทะเล) เพื่อเชื่อมตอกับถนนสุขุมวิท โดย
เจาของที่ดินปจจุบันมีภาระหนาที่ตอกรมธนารักษในการดูแลรักษาสะพานขามคลองดังกลาว และไดมีการชําระคาธรรมเนียม
การใชที่ดินใหแกกรมธนารักษสําหรับการใชที ่ราชพัสดุดังกลาวโดยไมมีกําหนดระยะเวลาการใชที ่ดิน ในการนี้ คาดวา
เทสโก โลตัส (ในฐานะผูกอสรางสะพาน) จะโอนกรรมสิทธิ์ในสะพานขามคลองใหแกกระทรวงการคลังกอนที่เทสโก โลตัส 
จะโอนสิทธิการเชาที ่ดินโครงการบางปูใหแกกองทุนรวม  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เทสโก โลตัส โอนสิทธิการเชาที่ดินใหแก
กองทุนรวมแลว กองทุนรวมจะมีภาระหนาที่ในการดูแลรักษาสะพานขามคลองดังกลาวตามที่จะไดกําหนดไวในบันทึกแกไข
เพ่ิมเติมสัญญาเชาที่ดิน ซึ่งจะมีการจดทะเบียนบันทึกฉบับดังกลาวกับสํานักงานที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์

(2) พื้นที่ภายใตสัญญาเชาที่ดินบางสวนยังไมไดรับการพัฒนา เนื่องจากเปนบริเวณที่ตองสงวนไวตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 13.7 ไร 

เทสโก โลตัส จะโอนสิทธิการเชาในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโก โลตัสเปน
เจาของใหแกกองทุนรวมหลังจากที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
กับสํานักงาน ก.ล.ต .เปนท่ีเรียบรอยแลว
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(ข) อัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ีย

ตารางดังตอไปน้ี แสดงอัตราการเชาพ้ืนท่ีเฉล่ียของโครงการบางป ูสําหรับระยะเวลาท่ีระบุไว

ระยะเวลา
อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1)

(รอยละ) ของพ้ืนท่ีใหเชา
แกผูเชาระยะยาว

อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย(1) 
(รอยละ) ของพ้ืนท่ีใหเชา

ทั้งหมด

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2553 93.3 98.3

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554 96.1 99.0

ปส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 98.0 99.5

สามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 97.5 99.4

หมายเหตุ

)1( อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพ้ืนท่ี ณ วันส้ินเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

(ค) ลักษณะของผูเชา

โครงการบางป ูมีผูเชาที่เปนผูประกอบกิจการหลากหลายประเภทที่มีชื่อเสียงและมีผลประกอบการ
ท่ีชัดเจน โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555  มีผูเชาระยะยาวรวมท้ังส้ิน 50 ราย 

ผูเชาระยะยาวรายใหญของโครงการบางปูที่ไมใชเทสโก โลตัส เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เชา  คือ 
บริษัท วีเอ็มวีเค เซอรวิส จํากัด และ บริษัท อมรศูนยรวมอะไหลอีเล็คโทรนิคส จํากัด ขอมูลพื้นที่เชา 
และสัดสวนพ้ืนท่ีเชาของผูเชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรก สําหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 มีดังน้ี

ผูเชา ชื่อทางการคา ประเภท
ธุรกิจของผูเชา

พื้นที่เชา 
(ตารางเมตร)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชา
ของผูเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชา

แกผูเชา
ระยะยาว
(รอยละ)

บริษัท วี.เอ็ม.วี.เค. 
เซอรวิส จํากัด

Z-Zone เส้ือผาและ
เครื่องประดับ

580 18.0

บริษัท อมรศูนยรวม
อะไหลอีเล็คโทรนิคส 
จํากัด

อมรศูนยรวม
อะไหลอีเล็คโทร

นิคส

สินคาและบริการ
ดานเทคโนโลยี

286 8.9

บริษัท ยัม 
เรสเทอรองตส อินเตอร
เนช่ันแนล (ประเทศไทย) 
จํากัด

KFC อาหารและ
เครื่องดื่ม

220 6.8

บริษัท เอ็ม เค 
เรสโตรองต จํากัด

สุกี้ เอ็มเค อาหารและ
เครื่องดื่ม

218 6.8
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ผูเชา ชื่อทางการคา ประเภท
ธุรกิจของผูเชา

พื้นที่เชา 
(ตารางเมตร)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชา
ของผูเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชา

แกผูเชา
ระยะยาว
(รอยละ)

หางหุนสวนจํากัด 
อนุสรณ โกลบ

Pa neuk 
Kaosuan Kwang

อาหารและ
เครื่องดื่ม

188 5.8

คุณลาวัลย วิรัตนมาลี Play Land บริการดานความ
บันเทิง

179 5.5

บริษัท ไทยฮะจิบัง จํากัด ฮะจิบังราเมน อาหารและ
เครื่องดื่ม

150 4.7

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน)

ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บริการตาง ๆ 131 4.1

หางหุนสวนสามัญ 
โปลิ เคม โลตัส

POLI-CHEM บริการตาง ๆ 120 3.7

บริษัท ยูนิค เทรดดิ้ง 
(ไทยแลนด) จํากัด

D'ARTE Shoes & 
Bags

เส้ือผาและ
เครื่องประดับ

103 3.2

ตารางดานลางนี้ แสดงขอมูลสัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และเทียบกับ
พื้นที่ให เชาทั้งหมด  โดยจําแนกตามลักษณะประเภทธุรกิจของผู เชาระยะยาวในโครงการ
บางปู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

ประเภทธุรกิจของผูเชา
สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับ

พ้ืนท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
(รอยละ)

สัดสวนพ้ืนท่ีเชาเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาทั้งหมด 

(รอยละ)

ไฮเปอรมารเก็ต 0.0 66.1

อาหารและเคร่ืองด่ืม 30.9 16.1

บริการดานความบันเทิง 7.4 1.9

บริการตาง ๆ )1( 14.6 3.8

สินคาแฟช่ันและเคร่ืองประดับ 31.6 8.1

สินคาสุขภาพและความงาม 3.0 0.8

ธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ )2( 12.2 3.1

พ้ืนท่ีวาง 0.3 0.1

รวม 100.0 100.0

หมายเหตุ

)1( บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศึกษา และบริการอื่น ๆ

(2) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สินคาและบริการดานเทคโนโลย ีและบริการเครือขาย
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นอกจากการทําสัญญากับผูเชาระยะยาวแลว เทสโก โลตัส ยังทําสัญญาบริการพื้นที่ระยะสั้น ซึ่งมี
ระยะเวลานอยกวาหน่ึงปกับผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราวอีกดวย โดยในรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 พฤษภาคม 2555 พ้ืนท่ีท่ีมีการใชโดยผูใชพ้ืนท่ีช่ัวคราวมีพื้นที่เฉล่ียประมาณ 441 ตารางเมตร

(ง) การส้ินสุดอายุสัญญาเชา

ตารางดานลางนี้แสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสิ้นสุดอายุสัญญาเชาที่เกี่ยวกับผูเชาระยะยาว
พื้นที่เชาที่โครงการบางปู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555  ซ่ึงจะถึงกําหนดตามระยะเวลาท่ีระบุ
ระยะเวลา(1) จํานวนสัญญา

เชา
ที่จะครบ

กําหนดอายุ
(ฉบับ)

พื้นที่เชารวมของ
สัญญาเชาท่ีจะ
ครบกําหนดอายุ
(ตารางเมตร)

พื้นที่เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

สัญญาเชาเทียบ
กับพ้ืนท่ีใหเชาแก

ผูเชาระยะยาว
(รอยละ)

พื้นที่เชาที่จะ
ครบกําหนด

อายุสัญญาเชา
เทียบกับพ้ืนท่ี
ใหเชาทั้งหมด

(รอยละ)

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556

6 190 5.9 1.5

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2557

37 2,688 83.3 21.5

ปส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2558

6 117 3.6 0.9

ภายหลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ  
2558

1 220 6.8 1.8

สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส(2) 1 9,306 0.0 74.3
พ้ืนท่ีวาง 1 10 0.3 0.1
รวม 52 12,531 100.0 100.0

หมายเหตุ

(1) สําหรับสัญญาเชาท่ีมีการตออายุสัญญากอนวันครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาท่ีไดมีการ
ตออายุสัญญาน้ันออกไป

(2) รวมพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ต และพ้ืนท่ีศูนยอาหาร ท้ังน้ี สัญญาเชาหลักของเทสโก โลตัสมีอายุการเชา  10 ป (โดยอาจตออายุการเชาได 2 คราว ๆ 
ละ 10 ป) ท้ังน้ี สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัสจะเร่ิมมีผลเม่ือกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส
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สิ่งที่สงมาดวย 2

สารสนเทศเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน (คณะกรรมการลงทุน) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส
รีเทล โกรท (กองทุนรวม) ซ่ึงบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัทจัดการ) เมื่อวันที่ 
3 กันยายน 2555 ไดมีมติอนุมัติเรื่องตอไปนี้ คือ (1) การลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนศูนยการคา 5 แหง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางดานลางนี้ (อสังหาริมทรัพยโครงการใหม) 
โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมดังกลาวจะเปนการลงทุนใน (ก) กรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง 
และ (ข) สิทธิการเชาตามสัญญาเชา สัญญาเชาชวง หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาที่ดิน จากบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 
จํากัด (เอก-ชัย) และ/หรือเจาของผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือที่ดินที่ใหเชาดังกลาว (เรียกวา ธุรกรรม) และ (2) การเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวม

ราคาประเมิน(ลานบาท)

ชื่อทรัพยสิน จังหวัดท่ีต้ัง
ลักษณะการลงทุนใน

ท่ีดิน
โดย CBRE
(ลานบาท)

โดย 15 Biz
(ลานบาท)

ราคาซื้อสูงสุด
(ลานบาท)

ภูเก็ต ....................... ภูเก็ต กรรมสิทธ์ิ 2,718.0 2,613.0 2,874.3

ศาลายา ................... นครปฐม กรรมสิทธ์ิ 1,776.0 1,615.0 1,776.5

นครศรีธรรมราช ........ นครศรีธรรมราช กรรมสิทธ์ิ 1,069.0 1,075.0 1,175.9

รังสิต นครนายก ....... นครนายก สิทธิการเชา 593.0 638.0 652.3

บางปู........................ สมุทรปราการ สิทธิการเชา 585.0 644.0 643.5

รวม 7,122.5

รายละเอียดของธุรกรรมมีดังน้ี

1. วันที่ทําธุรกรรม

กองทุนรวมคาดวาจะเขาทําธุรกรรมภายในสิ้นป 2555 ภายหลังจากที่ (1) กองทุนรวมได รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหนวยลงทุนใหลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม และเขาทําธุรกรรม 
(2) กองทุนรวมไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) 
สําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ และ (3) กองทุนรวมออกหนวยลงทุนเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมตามที่มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ดังกลาว
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2. คูสัญญาท่ีเก่ียวของและความสัมพันธกับกองทุนรวม

เอก-ชัย ซ่ึงถือกรรมสิทธ์ิเปนเจาของท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสรางในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม หรือมีสิทธิการเชาตาม
สัญญาเชาในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในสัดสวนรอยละ 25 ของหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวท้ังหมด และเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม

3. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรม

กองทุนรวมจะนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่ม และเงินกูที่ไดรับจากสถาบันการเงิน (ถามี) 
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมเพื่อสรางเสริมรายไดใหแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการคาดวา
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมนี้จะเพิ่มโอกาสแกผูถือหนวยลงทุนในการไดรับการจัดสรรเงินปนผลตอหนวยในอัตราที่
สูงขึ้น และจะชวยเพิ่มแหลงที่มาของรายไดของกองทุนรวม อยางไรก็ดี ราคาซื้อของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหง
ท่ีกองทุนรวมจะเขาลงทุนตามรายละเอียดในตารางขางตนจะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส 
(ประเทศไทย) จํากัด (CBRE) และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด (15 Biz) (รวมเรียกวา ผูประเมินราคาอิสระ) เกินกวา
รอยละ 10 และราคาซื้อของทรัพยสินโครงการใหมทุกแหงรวมกันจะตองไมเกิน 7,122.5 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายที่เกี่ยวกับ
การลงทุนในทรัพยสินโครงการใหม เชน คาใชจายและคาธรรมเนียมที่จะตองชําระใหแกหนวยงานราชการที่ เ กี ่ยวของ 
(เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายในการการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเชา และ
คาธรรมเนียมวิชาชีพอ่ืน ๆ เปนตน)

4. ขนาดของธุรกรรมและมูลคารวมของส่ิงตอบแทน

ธุรกรรมน้ีถือเปนการเขาทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งมีมูลคารวมไมเกิน 7,122.5 ลานบาท (ไมรวม
คาใชจายที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยสินโครงการใหม เชน คาใชจายและคาธรรมเนียมที่จะตองชําระใหแกหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ (เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายในการการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเชา 
และคาธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ เปนตน) และจะชําระเปนเงินสด โดยธุรกรรมมีมูลคาเกินกวา 100,000,000 บาท และเกินกวา
รอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ 18,574,822,906.30 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2555

5. มูลคาของทรัพยสินที่จะลงทุน

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหงและราคาประเมินของแตละโครงการที่ประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระ ตลอดจนราคาซ้ือสูงสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหง (ไมรวมคาใชจายที่ เกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม เชน คาใชจายและคาธรรมเนียมท่ีจะตองชําระใหแกหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ (เชน คาธรรมเนียม
และคาใชจายในการการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเชา และคาธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ 
เปนตน) ปรากฏอยูในตารางขางตน
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6. เกณฑในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทนของธุรกรรม

การกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทนของธุรกรรมพิจารณาจากราคาประเมินอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหงที่ไดจาก
ผูประเมินราคาอิสระ โดยราคาซื้อของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหงจะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจาก
ผูประเมินราคาอิสระ เกินกวารอยละ 10 และราคาซ้ือของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมทุกแหงรวมกันจะตองไมเกิน 
7,122.5 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายท่ีเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เชน คาใชจายและคาธรรมเนียมที่จะตอง
ชําระใหแกหนวยงานราชการที่เกี ่ยวของ (เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายในการการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา) 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเชา และคาธรรมเนียมวิชาชีพอ่ืน ๆ เปนตน)

7. ประโยชนทีก่องทุนรวมจะไดรับจากการเขาทําธุรกรรม

บริษัทจัดการคาดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะเพิ่มโอกาสแกผูถือหนวยลงทุนในการไดรับเงินปนผล
ตอหนวยในอัตราท่ีสูงข้ึน และจะชวยเพิ่มแหลงท่ีมาของรายไดของกองทุนรวม

8. แหลงเงินทุนท่ีใชในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม

เงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากการออกและเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่มจํานวนไมเกิน 650,000,000 หนวย ซึ่งจะเปน
การเสนอขายแกประชาชนทั่วไป โดยจัดสรรใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมของกองทุนรวมที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุน ณ วันท่ีจะไดกําหนดตอไปโดยบริษัทจัดการ (รวมถึงผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีเปนเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา 
และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน) ตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมแตละรายถืออยู หรือ
ตามวิธีการจัดสรรที่จะไดกําหนดกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมจองซื้อหนวยลงทุนเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือการเสนอขาย
และจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มในสวนที่เหลือจากการเสนอขายแกประชาชนทั่วไปใหแกนักลงทุนอื่น (ถามี) ทั้งนี้ ตามที่จะไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุน แหลงเงินทุนที่ใชในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม รวมถึงเงินกูยืมที่กองทุนรวม
อาจกูจากสถาบันการเงินเปนจํานวนรวมไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม (ถามี)

9. การขออนุมัติการเขาทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ

ธุรกรรมจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อขอมติดังกลาว ตองมี
ผูถือหนวยลงทุนมาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี ้ จํานวน
ผูถือหนวยลงทุนที่มาประชุมดังกลาวตองมีหนวยลงทุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม

เอก-ชัยเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม เนื่องจากเอก-ชัยมีฐานะเปนทั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในสัดสวนรอยละ 25 ของหนวยลงทุนทั้งหมด และผูขายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาใน
อสังหาริมทรัพยของทรัพยสินโครงการใหม เอก-ชัยจึงเปนบุคคลผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
อนุมัติในเร่ืองการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมและการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม



4

10. ความเห็นของบริษัทจัดการเก่ียวกับการตกลงเขาทําธุรกรรม

บริษัทจัดการไดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับธุรกรรม และมีความเห็นวาอสังหาริมทรัพยโครงการใหมไดผาน
การคัดเลือกและวิเคราะหประเมินคาอยางเหมาะสมแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดมีการวิเคราะหถึงองคประกอบที่เกี่ยวของตาง ๆ 
เชน ระดับผลตอบแทนที่ คุมคากับความเส่ียงในการลงทุน (risk-adjusted return threshold) ทําเลที่ ต้ัง ( locations) 
ความหลากหลายของประเภทธุรกิจของผูเชาทรัพยสิน (tenant mix) ลักษณะเฉพาะของอัตราการเชาพื้นที่ (occupancy 
characteristics) โอกาสในการสรางมูลคาเพิ่ม คุณสมบัติของอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก ศักยภาพในการเพิ่มมูลคา
อสังหาริมทรัพย และผลการวิเคราะหประเมินผลโดยผูเชี ่ยวชาญเกี่ยวกับรายจายลงทุนที่อาจใช ธุรกรรมมีความเหมาะสม
สอดคลองกับวัตถุประสงคและกลยุทธการลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งมุงลงทุนและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งตั้งอยูในประเทศไทยที่สามารถกอใหเกิดรายได และใชเพื่อประกอบธุรกิจคาปลีกเปนหลัก โดยมี
จุดมุงหมายที่จะสรางรายไดในรูปของเงินปนผลและการเติบโตของเงินปนผลอยางสม่ําเสมอในระยะยาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 
นอกจากน้ี บริษัทจัดการยังไดจัดใหมีผูประเมินราคาอิสระทําหนาที่ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยโครงการใหม ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
มีความเห็นวาราคาซื้อของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหงจะไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินราคาอิสระ
เกินกวารอยละ 10 ดังนั้น จึงเห็นควรนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติการเขาทําธุรกรรมดังกลาว และบริษัท
จัดการคาดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมนี้จะเพิ่มโอกาสแกผูถือหนวยลงทุนในการไดรับเงินปนผลตอหนวยในอัตรา
ท่ีสูงข้ึน และจะชวยเพิ่มแหลงท่ีมาของรายไดของกองทุนรวม



1

สิ่งที่สงมาดวย 3

วัตถุประสงคและเหตุผลในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (กองทุนรวม) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การลงทุนและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งตั้งอยูในประเทศไทยที่สามารถ
กอใหเกิดรายได และใชเพื ่อประกอบธุรกิจคาปลีกเปนหลัก โดยมีจุดมุงหมายที่จะสรางรายไดในรูปของเงินปนผลและ
การเติบโตของเงินปนผลอยางสม่ําเสมอในระยะยาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ในการนี้ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม (บริษัทจัดการ) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลงทุน 
(คณะกรรมการลงทุน) เสนอใหดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการออกและเสนอขายหนวยลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่มดังกลาวมาลงทุนในศูนยการคาจํานวน 5 แหง (อสังหาริมทรัพย
โครงการใหม) ดังน้ี 

ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ไดแก

1. โครงการภูเก็ต

2. โครงการศาลายา

3. โครงการนครศรีธรรมราช

ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเชาในที่ดินและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร ไดแก

1. โครงการรังสิต-นครนายก

2. โครงการบางปู

อสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาจํานวน 5 แหง 
แบงเปน (ก) ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารจํานวน 3 แหง (ไดแก โครงการภูเก็ต ศาลายา 
และนครศรีธรรมราช) และ (ข) ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเชาในที่ดินและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารจํานวน 
2 แหง (ไดแก โครงการรังสิต-นครนายก และบางปู) โดยสิทธิการเชาในท่ีดินที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธิการเชาตามสัญญา
เชาระยะยาวโดยมีอายุการเชาเหลืออยูโดยเฉลี่ยประมาณ 24 ป ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 อสังหาริมทรัพยโครงการใหม
มีพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น 119,268 ตารางเมตร และมีพื้นที่ใหเชาทั้งหมด 79,527 ตารางเมตร ซึ่งรวมถึงพื้นที่ใหเชาแกผูเชา
ระยะยาวรวม 28,425 ตารางเมตรดวย สําหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 อัตราการเชา
พื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยโครงการ
ใหมอยูท่ีรอยละ 99.0 และ 99.6 ตามลําดับ อสังหาริมทรัพยโครงการใหมมีผูเชาที่หลากหลาย และ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2555 มีผูเชาซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ รวม 319 ราย
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วัตถุประสงคและเหตุผลในการเพิ่มเงินทุนและลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม

วัตถุประสงคและเหตุผลในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม) ซ่ึงเปนไปตามกลยุทธของกองทุนรวมในการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน มีดังน้ี

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะชวยเพิ่มเงินจายคืนสุทธิตอหนวย

บริษัทจัดการมีความสามารถอันเปนที ่ยอมรับในการลงทุนและเปนเจาของกรรมสิทธิ ์ในอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การประกอบธุรกิจคาปลีก และ/หรือกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจคาปลีกที่ใหผลตอบแทนในระดับที่นาพอใจ มีศักยภาพใน
การใหผลตอบแทนในการเพิ่มพูนการลงทุน และมีการเติบโตในระยะยาว อสังหาริมทรัพยโครงการใหมไดผานการคัดเลือก
และวิเคราะหประเมินคาอยางเหมาะสมแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดมีการวิเคราะหถึงองคประกอบที่เกี่ยวของตาง ๆ เชน ระดับ
ผลตอบแทนที่คุมคากับความเสี่ยงในการลงทุน (risk-adjusted return threshold) ทําเลที่ตั้ง (locations) ความหลากหลาย
ของประเภทธุรกิจของผูเชาทรัพยสิน (tenant mix) ลักษณะเฉพาะของอัตราการเชาพื้นที่ (occupancy characteristics) 
โอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิม คุณสมบัติของอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก ศักยภาพในการเพิ่มมูลคาของอสังหาริมทรัพย 
และผลการวิเคราะหประเมินผลโดยผูเช่ียวชาญเก่ียวกับรายจายลงทุนท่ีอาจใช 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะชวยใหเงินจายคืนสุทธิ
ตอหนวยสูงขึ้น ซึ่งหมายความวา อัตราผลตอบแทนตอตนทุนที่เกิดจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะสูงกวา
อัตราผลตอบแทนตอตนทุนของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซึ่งเปนศูนยการคาทั้ง 17 แหงที่กองทุนรวมเปนเจาของอยูใน
ปจจุบัน (อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม)

ประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวย (Projected DPU) ของกองทุนรวมสําหรับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยทั้งหมด ภายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (อสังหาริมทรัพยทั้งหมด) จะอยูที่ 0.76 บาท 
โดยเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 8.1 จากประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวย สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมที่ 0.70 บาท

ประมาณการเงินจายคืนสุทธิตอหนวย (Projected DPU)

ชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ 2557
อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม อสังหาริมทรัพยทั้งหมด

เงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน
(Net Cash Distribution) (ลานบาท)

1,242.9 1,716.0

จํานวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายแลวและที่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ (ลานหนวย)

1,770.0 2,261.8

เงินจายคืนสุทธิตอหนวย (บาท) 0.70 0.76

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะหความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินจายคืนสุทธิ
ตอหนวย ตามเอกสารแนบ 1 แนบทายส่ิงท่ีสงมาดวย 3 นี้
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การเสริมสรางความเปนผูนําตลาดในฐานะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่ใหญที่สุด ควบคูกับ
การขยายโครงขายกิจการคาปลีก

บริษัทจัดการเชื่อวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะชวยขยายโครงขายกิจการคาปลีกในประเทศไทย
ของกองทุนรวมใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น ทั้งยังจะชวยเสริมสรางการเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ที่ใหญที่สุดในประเทศอีกดวย ในปจจุบัน กองทุนรวมเปนเจาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาซึ่งเปนศูนยการคาทั้งสิ้น 
17 แหงทั่วประเทศ โดยภายหลังการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม กองทุนรวมจะเปนเจาของอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาซ่ึงเปนศูนยการคารวมทั้งสิ้น 22 แหงทั ่วประเทศ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาในจังหวัดใหม 
เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช และภูเก็ต การกาวยางเขาสูทําเลใหมท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูงจะชวยเสริมความแข็งแกรงใหแก
ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยของกองทุนรวม

จุดเดนในการลงทุน (Key Investment Highlights)

คุณภาพของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ซึ่งประกอบดวยศูนยการคาที่ตั้งอยู
บนทําเลท่ีดี (Prime Location) และหลากหลาย

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน (ซึ่งไดแก อสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่จะลงทุน) ประกอบดวยศูนยการคาที่มีคุณภาพ ซึ่งตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพทั่วประเทศไทย 
ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามเมืองที่เปนแหลงทองเที่ยว และใจกลางเมืองตางจังหวัด บริษัทจัดการเชื่อวา
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนไปและจะลงทุนในครั้งนี้ทั้งหมดตั้งอยู ในทําเล
ยุทธศาสตรที่เหมาะสมตอธุรกิจคาปลีก (Strategic Location) ซึ่งทําใหศูนยการคาสามารถรักษาผูเชาที่มีอยูในปจจุบัน และ
ดึงดูดผูที่สนใจจะเชาพื้นที่ไดมากขึ้น สงผลใหมีลูกคามาใชบริการที่ ศูนยการคาเพิ่มมากขึ้น นอกจากทําเลที่ ดีแลว 
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหงยังมีคุณสมบัติที่สําคัญอื่น ๆ กลาวคือ 
มีศักยภาพในการใหบริการลูกคาจํานวนมาก (large catchment area) เปนที่สังเกตงาย สามารถเขาถึงถนนหลักและ
การคมนาคมสาธารณะโดยสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอและมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี นอกจากนี้ ศูนยการคาที่กองทุนรวม
ไดลงทุนไปและท่ีจะลงทุนในคร้ังน้ีเปนศูนยการคาที่มีผลการดําเนินงานที่พิสูจนแลว และมีผลประกอบการที่มั่นคง โดยมีอายุ
การดําเนินงานเฉลี่ยประมาณ 8 ป (โดยสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม มีอายุการดําเนินงานเฉลี่ยประมาณ 7 ป และ
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม มีอายุการดําเนินงานเฉล่ียประมาณ 9 ป ตามลําดับ) มีลูกคามาใชบริการเฉลี่ยเดือนละมากกวา 
3.1 ลานคน (2.3 ลานคน สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และ 0.8 ลานคน สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม) โดยใน
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา มีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมคิดเปน
รอยละ 98.3 รอยละ 97.6 และรอยละ 97.0 และสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหมคิดเปนรอยละ 97.2 รอยละ 99.4 และ
รอยละ 99.5 ตามลําดับ) บริษัทจัดการเชื่อวาที่ดินที่เปนที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม
ลงทุนเปนที่ดินที่หาไดยากในปจจุบัน เนื่องจากกฎเกณฑที่เขมงวดภายใตกฎหมายวาดวยการผังเมือง ซึ่งทําใหกองทุนรวม
ไดเปรียบในการแขงขันกับผูประกอบกิจการรายอ่ืนท่ีไมสามารถสรางศูนยการคาไดในทําเลเดียวกัน

กองทุนรวมจะถือครองกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนท่ีดินท่ีกองทุนรวมลงทุนเปนสวนใหญ 

กองทุนรวมจะสามารถหาประโยชนจากรายไดคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาวซึ่งเปนแหลงรายไดที่มั่นคงและชัดเจน
จากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ทั้งนี้ กองทุนรวมจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และเปนเจาของ
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สิทธิการเชาท่ีดินรอยละ 75 และรอยละ 25 ของมูลคาประเมินของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมไดลงทุน และที่จะลงทุนในครั้งนี้ ตามลําดับ (คํานวณโดยถัวเฉลี่ยมูลคาประเมินกับสัดสวนพื้นที่ดินที่กองทุนรวมจะถือ
กรรมสิทธ์ิ และสัดสวนพ้ืนท่ีดินท่ีกองทุนรวมจะถือสิทธิการเชา) ท่ีดินท่ีกองทุนรวมมีสิทธิการเชาและจะมีสิทธิการเชาอยูภายใต
สัญญาเชาระยะยาว โดยมีกําหนดระยะเวลาการเชาเหลืออยูโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ป (25 ป สําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการ
เดิมและ 24 ปสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการใหม) นอกจากน้ี กองทุนรวมไดลงทุนและจะเขาลงทุนตอไปในอสังหาริมทรัพย 
โดยการถือกรรมสิทธิ์ในอาคารศูนยการคาทุกแหง ยกเวนโครงการพระราม 1 (ซ่ึงอาคารศูนยการคาเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย) การที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเปนเจาของกรรมสิทธิ์เปน
สวนใหญ จะทําใหกองทุนรวมมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากมูลคาอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตมากกวากองทุนรวมที่
ลงทุนในสิทธิการเชาอยางเดียว

กองทุนรวมอยูในฐานะท่ีจะไดรับประโยชนจากศักยภาพในการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย

ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เผยวา
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไทยที่แทจริงในป 2553 และ 2554 อยูที่รอยละ 7.8 และ 
รอยละ 0.1 ตามลําดับ ธนาคารแหงประเทศไทยคาดวาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไทยที่แทจริง
ของป 2555 จะกลับข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 4.8 ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมไดลงทุนและจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีทําเล
ที่ดีทั่วประเทศ ซึ่งประกอบดวย (1) อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในทําเลที่ดี (prime location) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จํานวน 9 แหง ซึ่งไดรับประโยชนจากการมีฐานลูกคารานคาปลีกที่มั่นคงซึ่งมีอํานาจซื้อมากกวาพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย 
(2) อสังหาริมทรัพยท่ีต้ังอยูในเมืองทองเท่ียว จํานวน 4 แหง ไดแก ปราณบุรี เกาะสมุย จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดรับ
ประโยชนจากการเปนสถานที่ทองเที ่ยวที่เปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที ่ยวทั่วโลก และ (3) อสังหาริมทรัพยใน
ตางจังหวัดในทําเลท่ีเขาถึงไดงายอีกจํานวน 9 แหง ซ่ึงมีศักยภาพในการเติบโตจากรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของผูซ้ือในบริเวณดังกลาว 

บริษัทจัดการเชื่อวาความหลากหลายทางภูมิภาคที่ตั ้งของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนและจะลงทุน
ในคร้ังนี้ จะทําใหกองทุนรวมไดรับประโยชนจากตลาดภูมิภาคที่มีลักษณะเฉพาะหลายแหงในประเทศไทย โดยกองทุนรวมจะ
อยูในฐานะที่สามารถใหบริการลูกคาไดทุกกลุมรายไดทั่วประเทศอันนําไปสูรายไดในอนาคตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นในสภาวะ
แวดลอมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใชจายของผูบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง
เน่ืองจากมีแผนการลงทุนตอเน่ือง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโก โลตัส) และกองทุนรวมไดเขาทําสัญญาการตกลงกระทําการ
รวมกัน ซึ่งรวมถึงขอตกลงเรื่องสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (right of first refusal) วาตางฝายจะมีสิทธิที่จะไดรับขอเสนอใหซื้อที่ดิน 
อาคาร หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่อีกฝายประสงคจะขายกอน (สิทธิที่จะปฏิเสธกอน) อันจะทําใหกองทุนรวมมี
แผนการลงทุนท่ีแนนอนเพ่ือการเจริญเติบโตในอนาคต ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เทสโก โลตัส เปนผูประกอบธุรกิจรานคา
ปลีกในรูปแบบไฮเปอรมารเก็ตจํานวนมากถึง 138 แหง (รวมถึงอสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและอสังหาริมทรัพยโครงการใหม
ดวย) ซึ่งตั้งอยูในทําเลที่ดีทั่วประเทศไทย โดยภายใตเงื่อนไขของสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน กองทุนรวมไดสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกอนในการลงทุนในศูนยการคาของเทสโก โลตัส ท่ีมีพ้ืนท่ีไฮเปอรมารเก็ตต้ังแต 3,000 ตารางเมตรข้ึนไปทุกแหง
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บริษัทจัดการตั้งใจที่จะดําเนินการตามกลยุทธขยายธุรกิจดวยการซื้อทรัพยสินเพิ่มเติม โดยการใชสิทธิที่จะปฏิเสธ
กอน (right of first refusal) หากทรัพยสินดังกลาวมีคุณสมบัติท่ีผานเกณฑการลงทุนของกองทุนรวม 

ช่ือเสียงของแบรนดเทสโก โลตัส เปนท่ียอมรับทั่วไปและมีจุดยืนทางการตลาดอันโดดเดน

เทสโก โลตัส เปนผูบุกเบิกและผูนําดานธุรกิจคาปลีกและไดสรางชื่อเสียงอันโดดเดนในตลาดธุรกิจคาปลีกในประเทศ
ไทย ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เทสโก โลตัส มีรานคาปลีกในหลายรูปแบบกวา 900 แหง ใหบริการลูกคามากกวา 11 ลาน
คนตอสัปดาห รวมถึงมีสมาชิก "คลับการด" มากกวา 8 ลานคน ศูนยการคาของเทสโก โลตัส ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย
โครงการเดิมและอสังหาริมทรัพยโครงการใหมนําเสนอประสบการณในการจับจายซื้อของครบวงจรที่ลูกคาพึงพอใจ โดยรวม
ไฮเปอรมารเก็ตของเทสโก โลตัส เขากับรานอาหาร รานคาปลีก และสถานที่ใหความบันเทิงไวในศูนยการคา โดยที่สินคา
ตาง ๆ ท่ีนําเสนอสามารถรองรับความตองการของฐานลูกคาท่ีกวางขวางและเหมาะกับประชากรทุกประเภทมาไวในท่ีเดียวกัน

นอกจากนี้ ชื่อ "เทสโก โลตัส "เปนหนึ่งในผูประกอบการที่แข็งแกรงและเปนที่รูจักมากที่สุดในประเทศไทย การที่มี
เทสโก โลตัส เปนผูเชาหลักจะทําใหอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดรับประโยชนจากแบรนดของเทสโก โลตัส ที่เปน
ท่ียอมรับในกลุมลูกคา และช่ือเสียงที่ยาวนานในแหลงชุมชนที่เทสโก โลตัสใหบริการ ทําใหสามารถคงไวซึ่งความหลากหลาย
ของผูเชาในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยมีทั้งผูเชาซึ่งเปนผูประกอบการในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับ
สากล อีกทั้งแบรนดเทสโก โลตัส ยังจะชวยดึงดูดผูเชารายใหมซึ ่งจะสงผลใหมีลูกคามาใชบริการมากยิ่งขึ ้น และทําให
กองทุนรวมมีผลประกอบการท่ีดี

สัดสวนที่ลงตัวของรายไดคาเชาอัตราคงที่ที่มั่นคงในระยะยาว (Fixed Rent Security) และประโยชนจาก
รายไดเพ่ิมเติมท่ีมาจากอัตราคาเชาแปรผัน (Variable Rent Growth)

การมีเทสโก โลตัส ซึ่งเปนผูประกอบการไฮเปอรมารเก็ตและศูนยการคาชั้นนําในประเทศไทย เปนผูเชาหลักโดย
เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหารในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนและ
จะลงทุนในคร้ังน้ี จะเปนปจจัยสนับสนุนใหรายไดของกองทุนรวมมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ธุรกิจการคาปลีกในรูปแบบไฮเปอร
มารเก็ตมีเสถียรภาพทางรายไดมากกวาเมื่อเทียบกับกิจการคาปลีกรูปแบบอื่น เนื่องจากไฮเปอรมารเก็ตเปนแหลงรวมสินคา
อุปโภคและบริโภคพื้นฐานที่จําเปนตอครัวเรือนไมใชสินคาฟุมเฟอย ลูกคาจึงสามารถจับจายซื้อของที่จําเปนสําหรับครัวเรือน
ของตนในที่เดียว ลักษณะดังกลาวชวยดึงดูดลูกคาและผลักดันใหมีผูมาจับจายซ้ือของมากย่ิงข้ึนในศูนยการคา 

นอกจากน้ี อสังหาริมทรัพยโครงการเดิมและอสังหาริมทรัพยโครงการใหมมีผูเชาระยะยาวที่หลากหลายรวมถึงสาขา
ของรานที่มีชื่อเสียง (chains) ของผูประกอบการ ทั ้งระดับประเทศและระดับนานาประเทศซ่ึงเปนที่รู จักกันดี รวมทั้ง
ผูประกอบการทองถ่ิน ผูเชาเหลาน้ีประกอบกิจการในธุรกิจหลายแขนง เชน (1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ไดแก รานสุกี้ เอ็มเค 
ภัตตาคารอาหารญ่ีปุน ฟูจิ แมคโดนัลด และมิสเตอรโดนัท (2) ธุรกิจบริการดานความบันเทิง ไดแก เมเจอร ซีนีเพล็กซ เมเจอร 
โบวล ซึทาญา และอิมเมจิน (3) และธุรกิจการใหบริการทางการเงินตาง ๆ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย (4) ธุรกิจแฟชั่นและเคร่ืองประดับไดแก บอด้ีโกลฟ บอสซินี่ บาจา และ
แวนท็อปเจริญ (5) ธุรกิจสุขภาพและความงาม ไดแก บูทส วัตสัน และโอเรียนทอล พริ้นเซส และ (6) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ เชน 
ธุรกิจ เฟอรนิเจอรและของตกแตง ไดแก โฮมโปร นอกจากนี้ ผูใชพื้นที่ชั่วคราวมักนําเสนอสินคา และ/หรือบริการที่หลากหลาย 
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ซึ่งไมใชสินคาและบริการที่ผูเชาระยะยาวจําหนาย สงผลใหภาพรวมการนําเสนอสินคาและบริการในศูนยการคามีความ
หลากหลายอยูเสมอ 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีมีประสบการณสูง

กองทุนรวมจะไดประโยชนจากเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มากดวยประสบการณจากผลงานที่
ผานมาในการบริหารธุรกิจคาปลีกในรูปแบบของศูนยการคาในประเทศไทย เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะ
หาโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน รวมถึงการจัดใหมีความ
หลากหลายของผูเชาที่เหมาะสม ความสัมพันธที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีกับผูเชารายใหญในศูนยการคาตาง ๆ จะเปน
ปจจัยที่ชวยใหสามารถปลอยเชาพื้นที่วางในศูนยการคาไดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เทสโก โลตัส มีจํานวนศูนยการคา
อยูมาก ประกอบกับความสัมพันธอันดีทางธุรกิจที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีกับผูใหบริการในดานตาง ๆ  เชน การบริการทํา
ความสะอาดและรักษาความปลอดภัย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะสามารถใชประโยชนจากการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ 
(economies of scale) เพื่อตอรองราคาคาบริการใหไดรับราคาคาบริการจากผูใหบริการในราคาที่นาพึงพอใจ นอกจากนี้ 
การที่ผู บริหารอสังหาริมทรัพยมีประสบการณ และความเชี ่ยวชาญดานการปรับปรุงและซอมแซมศูนยการคา จะทําให
การปรับปรุงอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาคูแขงท่ีไมมีความเช่ียวชาญดังกลาว
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เอกสารแนบ 1

การวิเคราะหความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินจายคืนสุทธิตอหนวย 
(Distribution per Unit)

อัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนตอราคาประเมิน(1)(2) (รอยละ)
100 102 104 106 108 110 

12.00 4.27 3.76 3.25 2.74 2.24 1.74 
12.10 4.48 3.97 3.46 2.96 2.46 1.96 
12.20 4.69 4.18 3.67 3.17 2.67 2.18 
12.30 4.90 4.39 3.88 3.38 2.89 2.40 
12.40 5.10 4.59 4.09 3.59 3.10 2.61 
12.50 5.30 4.80 4.30 3.80 3.31 2.82 
12.60 5.50 5.00 4.50 4.00 3.51 3.03 
12.70 5.70 5.20 4.70 4.21 3.72 3.23 
12.80 5.89 5.39 4.90 4.40 3.92 3.43 
12.90 6.08 5.59 5.09 4.60 4.12 3.64 
13.00 6.27 5.78 5.28 4.80 4.31 3.83 
13.10 6.46 5.97 5.48 4.99 4.51 4.03 
13.20 6.65 6.15 5.66 5.18 4.70 4.22 
13.30 6.83 6.34 5.85 5.37 4.89 4.42 
13.40 7.01 6.52 6.03 5.55 5.08 4.61 
13.50 7.19 6.70 6.22 5.74 5.26 4.79 
13.60 7.36 6.88 6.40 5.92 5.45 4.98
13.70 7.54 7.05 6.58 6.10 5.63 5.16 
13.80 7.71 7.23 6.75 6.28 5.81 5.34 
13.90 7.88 7.40 6.93 6.45 5.99 5.52 
14.00 8.05 7.57 7.10 6.63 6.16 5.70 
14.10 8.22 7.74 7.27 6.80 6.33 5.87 
14.20 8.38 7.91 7.44 6.97 6.51 6.05 
14.30 8.55 8.07 7.60 7.14 6.68 6.22 

รา
คา

เส
นอ

ขา
ยห

นว
ยล

งท
ุนท

ี่เพ
ิ่ม 

(บ
าท

ตอ
หน

วย
)(1)

14.40 8.71 8.24 7.77 7.30 6.84 6.39 
จํานวนเงินทุนทั้งหมดที่จะใช
สําหรับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
(ลานบาท) (3)

6,885 7,017 7,149 7,281 7,413 7,545 

อัตราเงินที่จายแกผูถือหนวย
ลงทุน (Implied Acquisition 
Yield) (รอยละ) (4)

6.9  6.7 6.6 6.5 6.4 6.2 
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หมายเหตุ

ขอมูลที่ปรากฏในตารางขางตน เปนการประมาณการอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นของเงินจายคืนสุทธิตอหนวย (ทั้งในรูปของเงินปนผล และเงินคืนทุน
ท่ีไดรับจากการลดเงินทุนจดทะเบียน) ซ่ึงเปนผลมาจากการเขาลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมของกองทุนรวม และการออกและ
เสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่มตามราคาเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่ม และราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมใด ๆ ดังที่ระบุไวขางตน สําหรับรอบป
บัญชีประมาณการต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2557 

(1) ราคาเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่ม และอัตราสวนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตอราคาประเมินดังกลาวเปนตัวเลขอางอิง
เพ่ือใชในการคํานวณเทาน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดทายของหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม และอัตราสวนของราคาซ้ืออสังหาริมทรัพยโครงการใหม
สุดทายซึ่งเปนรอยละตอราคาประเมินอาจมากกวา นอยกวา หรือเทากับชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนหรือราคาซื้ออสังหาริมทรัพย
ดังที่แสดงในตารางขางตน

(2) ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินตํ่าสุดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละโครงการท่ีไดรับจากผูประเมินคาทรัพยสินอิสระสอง
ราย ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

(3) จํานวนเงินทุนทั ้งหมดที่จะใชสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม รวมถึง ราคาซื ้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
เงินสํารองเพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (Capital Expenditure Reserves) และคาใชจายในการทํา
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม

(4) อัตราเงินท่ีจายแกผูถือหนวยลงทุน (Implied Acquisition Yield) จัดทําข้ึนโดยอางอิงจากจํานวนเงินทุนทั้งหมดที่จะใชสําหรับการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมและจํานวนเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนที่จะไดรับจากอสังหาริมทรัพยโครงการใหม 
ซ่ึงคํานวณจากผลตางระหวาง (ก) จํานวนเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการเดิม และ (ข) จํานวน
เงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนสําหรับอสังหาริมทรัพยทั้งหมด ตามที่ปรากฏในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและ
การปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน สําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ทั้งนี้ ในการคํานวณอัตราเงินท่ี
จายแกผูถือหนวยลงทุนไดคํานึงถึงคาใชจายของกองทุนรวม ณ ราคาซื้ออสังหาริมทรัพยโครงการใหมตามจํานวนตาง ๆ กันดังกลาว
แลวดวย ทั้งนี้ จํานวนเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน ประกอบดวย เงินปนผล และเงินคืนทุนที่ไดรับจากการลดเงินทุน
จดทะเบียน
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(F 53-4)

สิ่งที่สงมาดวย 4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท

วันที่ 3 กันยายน 2555

ขาพเจา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท (กองทุนรวม) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงคในการเพิ่มเงินทุนและ
การจัดสรรหนวยลงทุนท่ีจะออกและเสนอขายเพ่ิมเติมของกองทุนรวม ดังน้ี

1. รายละเอียดเก่ียวกับการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน

บริษัทจัดการมีแผนที่จะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอีกเปนจํานวนไมเกิน 7,545,000,000 บาท จากเดิม 
18,379,680,000 บาท เปนจํานวนไมเกิน 25,924,680,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหนวยลงทุนใหมเพิ่มอีกเปนจํานวน
ไมเกิน 650,000,000 หนวย โดยมีมูลคาท่ีตราไว 10.384 บาท ตอหนวย 

อยางไรก็ตาม หากปรากฏวาบริษัทจัดการดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนที่จะมีการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนดังกลาว จํานวนเงินทุนจดทะเบียนใหมและจํานวนหนวยลงทุนใหมที ่จะออกเพิ่ม ตลอดจนมูลคาที่ตราไวของ
หนวยลงทุนจะข้ึนอยูกับเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมภายหลังการลดเงินทุนดังกลาว

ลักษณะของการเพิ่ม
เงินทุน

ประเภทของหนวย
ลงทุน

จํานวนหนวยลงทุน 
(หนวย)

มูลคาที่ตราไว

(บาท/หนวย)

รวม

(บาท)

R แ บ บ กํ า ห น ด
วัตถุประสงคในการใช
เงินทุน

- ไ ม เ กิ น  650,000,000 
หนวย 

10.384 บาทตอหนวย 
หรือจํานวนอื่น ขึ้นอยู
กับมูลคาที่ ตราไวต อ
หนวยของหนวยลงทุน
ภายหลังการลดเงินทุน
ครั้งสุดทายของกองทุน
รวม (ถามี)

ไมเกิน 7,545,000,000 
บาท

o แบบมอบอํานาจ
ทั่วไป 

(General Mandate)

- - - -
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2. การจัดสรรหนวยลงทุนทีเพ่ิม

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมโดยการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปโดยจัดสรรใหแก
ผูถือหนวยลงทุนเดิมของกองทุนรวมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่จะไดกําหนดตอไปโดยบริษัท
จัดการ (รวมถึงผูถือหนวยลงทุนเดิมท่ีเปนเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 
(เจาของทรัพยสิน)) ตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนเดิมแตละรายถืออยู (การเสนอขายแกประชาชนทั่วไป) 
โดยผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจจองซื้อหนวยลงทุนที่เพิ่มตามสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร หรือนอยกวา
สิทธิท่ีไดรับการจัดสรร หรือสละสิทธิไมจองซื้อหนวยลงทุนที่เพิ่มที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได ทั้งนี้ หากมีหนวยลงทุนที่เพิ่มเหลือจาก
การเสนอขายแกประชาชนทั่วไปตามที่กลาวมาขางตน บริษัทจัดการอาจเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนสวนที่เหลือใหแก
นักลงทุนอื่นไดตามที่เห็นสมควร  นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิใชดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเสนอขายหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนที่เพิ่มใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนรายใด หากเปนผลใหการเสนอขายหรือการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มดังกลาว
เปนการกระทําอันขัดตอกฎหมายหรือกฎเกณฑระเบียบขอบังคับของตางประเทศ หรือจะมีผลใหกองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑระเบียบขอบังคับอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากกฎเกณฑระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและ
การจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มตามกฎหมายไทยที่กองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามอยูแลว อยางไรก็ตาม การจัดสรรหนวยลงทุน
ที่เพิ่มจะตองไมทําใหผูถือหนวยลงทุน ผูลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนเปนสัดสวนเกินอัตรา
ท่ีกําหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและโครงการจัดการกองทุนรวม 

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหนวยลงทุน

จัดสรรใหแก จํานวน 
(หนวย)

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)

ราคาตอหนวย
(บาท)

วัน เวลา
จองซ้ือ

หมายเหตุ

เสนอขายแก
ประชาชนทั่วไป 
โดยจัดสรรใหแกผูถือ
หนวยลงทุนเดิมของ
กองทุนรวมที่มี
รายชื่อปรากฏอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันที่
จะไดกําหนดตอไป
โดยบริษัทจัดการ 
รวมถึงผูถือหนวยลง
ทุนเดิมที่เปนเจาของ
ทรัพยสิน ตาม
สัดสวนจํานวนหนวย
ลงทุนที่ผูถือ
หนวยลงทุนเดิม
แตละรายถืออยู(1)

จํานวนรวมของ
หนวยลงทุนที่
เพิ่มเนื่องจาก
การเพ่ิมเงินทุน
จดทะเบียนของ
กองทุนรวมเปน
จํานวนไมเกิน 
650,000,000
หนวย

ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ 1

ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ 2

ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ 1

ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ 
1 และ 3
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จัดสรรใหแก จํานวน 
(หนวย)

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)

ราคาตอหนวย
(บาท)

วัน เวลา
จองซ้ือ

หมายเหตุ

นักลงทุนอื่นตามที่
บริษัทจัดการ
เห็นสมควร(1)  

หนวยลงทุนที่
เหลือจากการ
เสนอขายแก
ประชาชนทั่วไป

- ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ 2

ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ 1

ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ 1

(1) บริษัทจัดการมีสิทธิใชดุลยพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเสนอขายหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุน
รายใด หากเปนผลใหการเสนอขายหรือการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มดังกลาวเปนการกระทําอันขัดตอกฎหมายหรือกฎเกณฑระเบียบ
ขอบังคับของตางประเทศ หรือจะมีผลใหกองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑระเบียบขอบังคับอื่นใดเพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากกฎเกณฑระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มตามกฎหมายไทยที่กองทุนรวมมี
หนาท่ีตองปฏิบัติตามอยูแลว

หมายเหตุ 1

คณะกรรมการลงทุน และ/หรือ บริษัทจัดการ ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่ม ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มที่จะออกเสนอขาย 
โครงสรางการเสนอขายสุดทาย ระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่ม วิธีการเสนอขาย อัตราสวนการใช
สิทธิจองซื้อ สัดสวนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื ่อนไขและวิธีการจองซื ้อ รวมถึงเงื ่อนไขและรายละเอียดอื ่น
ที ่เกี ่ยวของกับการเสนอขายและการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มใหแกผู ถือหนวยลงทุนเดิมของกองทุนรวม รวมทั้ง
ผูถือหนวยลงทุนเดิมที่เปนเจาของทรัพยสิน ตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนเดิมแตละรายถืออยู และ
วิธีการจัดสรรกรณีที ่ผู ถือหนวยลงทุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิที ่ไดรับการจัดสรร รวมทั ้งการเสนอขายและจัดสรร
หนวยลงทุนที่เพิ่มในสวนที่เหลือจากการเสนอขายแกประชาชนทั่วไปใหแกนักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใชดุลยพินิจใน
การพิจารณาปฏิเสธไมเสนอขายหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนรายใด หากเปนผลให
การเสนอขายหรือการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มดังกลาวเปนการกระทําอันขัดตอกฎหมายหรือกฎเกณฑระเบียบขอบังคับ
ของตางประเทศ หรือจะมีผลใหกองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑระเบียบขอบังคับอื่นใด
เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากกฎเกณฑระเบียบขอบังคับเกี ่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่มตาม
กฎหมายไทยท่ีกองทุนรวมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามอยูแลว

หมายเหตุ 2

คณะกรรมการลงทุน และ/หรือ บริษัทจัดการจะกําหนดราคาเสนอขายหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมตาม
วิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยลงทุนของนักลงทุน (Book-building) โดยพิจารณาจากราคาตลาด
ของหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกและเสนอขายไปกอนแลวซ่ึงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ตลาดหลักทรัพยฯ) ในชวงเวลาเดียวกับการออกเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่ม ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย
โครงการใหมตามรายงานการประเมินราคาของผูประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม และกระแสการตอบรับจาก
ผูลงทุน และบทวิเคราะหความตองการซื้อขายหนวยลงทุนที่เพิ่มของตลาด
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หมายเหตุ 3

คณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ ได รับมอบหมายใหมีอํานาจพิจารณากําหนดวันปดสมุดทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหนวยลงทุนที่เพิ่มที่จะเสนอขายโดยวิธีการ
เสนอขายแกประชาชนท่ัวไป

2.2 การดําเนินการของบริษัทจัดการในกรณีท่ีมีเศษหนวยลงทุน

คณะกรรมการลงทุน/บริษัทจัดการ มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการในกรณีมีเศษหนวยลงทุน
อันเน่ืองมาจากการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม

3. กําหนดวันประชุมผูถือหนวยลงทุนเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหนวยลงทุนที่เพิ่ม
ของกองทุนรวม

กําหนดวันประชุมผูถือหนวยลงทุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555  โดยคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัท
จัดการ ไดกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อกําหนดรายชื่อของผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเขารวมในการประชุม
ผูถือหนวยลงทุน คร้ังท่ี 1/2555 เปนวันที่ 17 กันยายน 2555

ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนมอบหมายใหบริษัทจัดการมีอํานาจกําหนดเวลาและสถานที่ สําหรับการประชุม
ผูถือหนวยลงทุน คร้ังท่ี 1/2555 โดยบริษัทจัดการจะแจงกําหนดเวลาและสถานท่ีดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบตอไป

4. การขออนุญาตเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหนวยลงทุนใหมตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ
เง่ือนไขการขออนุญาต (ถามี) 

หลังจากที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอความเห็นชอบ
สําหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมใหสอดคลองกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
และเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวของจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตอไป

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนและการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม

เงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนที่เพิ่ม รวมถึงเงินกูยืมที่จะไดรับจากสถาบันการเงิน (ถามี) 
จะนําไปใชเปนเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนศูนยการคา 5 แหง ซึ่งประกอบดวย (ก) ทรัพยสิน
ที่กองทุนรวมจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร จํานวน 3 แหง (ไดแก โครงการภูเก็ต ศาลายา และนครศรีธรรมราช) และ 
(ข) ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเชาในที่ดินและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร จํานวน 2 แหง (ไดแก โครงการรังสิต-
นครนายก และบางปู) (อสังหาริมทรัพยโครงการใหม) เพื่อสรางเสริมรายไดและผลตอบแทนใหแกกองทุนรวมและ
ผูถือหนวยลงทุน และเพื่อสํารองเปนเงินลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการใหม (Capital Expenditure Reserves) 
รวมท้ังเพื่อชําระคาใชจายที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม เชน คาใชจายและคาธรรมเนียมที่จะตองชําระใหแก
หนวยงานราชการที่เกี ่ยวของ (เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายในการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา) คาธรรมเนียม
การจดทะเบียนเชา และคาธรรมเนียมวิชาชีพอ่ืน ๆ เปนตน
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6. ประโยชนท่ีกองทุนรวมจะพึงไดรับจากการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหนวยลงทุนทีเ่พ่ิม

ทําใหกองทุนรวมสามารถเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมได อันจะชวยใหการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมมีความหลากหลายยิ่งขึ ้น และชวยลดความเสี่ยงดานการลงทุนของกองทุนรวม
เนื่องจากอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะสามารถสรางรายไดใหแกกองทุนรวมนับตั้งแตวันแรกที่เขาลงทุน และบริษัทจัดการ
คาดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะเพิ่มโอกาสแกผูถือหนวยลงทุนในการไดรับเงินปนผลตอหนวยในอัตราที่สูงขึ้น 
ดังนั้น การลงทุนดังกลาวจึงจะไมสงผลกระทบตอสวนแบงกําไร (dilution) ของผูถือหนวยลงทุนเดิม นอกจากนี้ บริษัทจัดการ
ยังคาดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะเปนการเพ่ิมรายไดใหแกผูถือหนวยลงทุนเดิมอีกดวย 

ทั้งนี ้ การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนการเพิ่มสภาพคลองใหแกหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ซื ้อขาย
ในตลาดรองดวย

7. ประโยชนท่ีผูถือหนวยลงทุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม

บริษัทจัดการคาดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการที่เพิ่มนี้จะเพิ่มโอกาสแกผูถือหนวยลงทุนในการไดรับเงินปนผล
ตอหนวยในอัตราที่สูงขึ ้น และจะชวยเพิ่มแหลงที ่มาของรายไดของกองทุนรวม อีกทั ้งการเพิ ่มเงินทุนของกองทุนรวมและ
การนําหนวยลงทุนที่เพิ่มเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ยังชวยเสริมสภาพคลองใหกับหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมในตลาดรองอีกดวย

8. รายละเอียดอื่นที่จําเปนสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจใหการอนุมัติการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียนและการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม

- ไมมี -

9. ตารางระยะเวลาดําเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเพ่ิม
การดําเนินการ วัน เดือน ป

กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพื่อกําหนด
รายช่ือผู ถือหนวยลงทุนที่ มี สิทธิ เข าร วมในการประชุม
ผูถือหนวยลงทุน คร้ังท่ี 1/2555 

17 กันยายน 2555

กําหนดวันประชุมผูถือหนวยลงทุน คร้ังท่ี 1/2555 5 ตุลาคม 2555

บริษัทจัดการขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือช่ือ -

(นายสมชัย บุญนําศิริ)
กรรมการผูจัดการ
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สิ่งที่สงมาดวย 7

วิธีการลงทะเบียน การเขาประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชุมผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท

วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป 
ณ หองคริสตัล ฮอลล โรงแรมพลาซา แอทธินี เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
__________________________

1. การลงทะเบียน

- ผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร  หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 
ณ สถานท่ีประชุมกอนเวลาไดต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2555 

2. การเขาประชุมดวยตนเอง

กรณีบุคคลธรรมดา

- ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นใดที่หนวยงานของรัฐ
เปนผูออกให ฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ หรือในกรณีเปนชาวตางชาติ ใหแสดงหนังสือเดินทาง ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว หรือเอกสารแสดงตนอื่นของผูถือหนวยลงทุนที่มีผลตามกฎหมาย (และบริษัทจัดการให
ความยินยอม) ฉบับจริงท่ียังไมหมดอายุ 

- กรณีเอกสารขางตน หมดอายุหรือสูญหายหรือชํารุดจนมีผลใหเอกสารดังกลาวขาดขอมูลในสาระสําคัญ 
ใหผูถือหนวยลงทุนแสดงเอกสารหลักฐานการจัดทําเอกสารใหมประกอบ

กรณีนิติบุคคล

กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแสดง

- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหนวยลงทุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) หรือสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลซึ่งออกและรับรองสําเนาถูกตองโดยกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนกอนวันประชุม
ผูถือหนวยลงทุน และ

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาบัตรอื่นใดที่
หนวยงานของรัฐเปนผูออกให หรือในกรณีเปนชาวตางชาติ สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว หรือสําเนาเอกสารแสดงตนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีผลตามกฎหมาย (และบริษัท
จัดการใหความยินยอม) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยบุคคลดังกลาว
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กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนนิติบุคคลในตางประเทศ ใหแสดง
- สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล ซึ ่งออกโดยหนวยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้น

จดทะเบียนจัดตั้งที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหนวยลงทุน หรือสําเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตาม
กฎหมายเชนเดียวกัน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ

- สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยบุคคล
ดังกลาว

สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปนภาษาอังกฤษ
แนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความถูกตองของคําแปลนั้น 

ในกรณีที่เอกสารใดเปนเอกสารที่ไดจัดทําในตางประเทศ เอกสารดังกลาวจะตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจาหนาท่ี notary public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย ไมเกิน 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหนวยลงทุน

3. การมอบฉันทะ

- ผูถือหนวยลงทุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพรอมน้ี โดยจะแบงแยกจํานวนหนวยลงทุนในการลงมติไมได 
เวนแตในกรณี Custodian

- เพื่อความสะดวก โปรดสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ กอนวันประชุม
ลวงหนาไมนอยกวา 1 วันทําการ โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบ
ขอความท่ีสําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท

เอกสารท่ีตองใชประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ี

- หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาบัตรอื่นใดที่
หนวยงานของรัฐเปนผูออกให หรือในกรณีเปนชาวตางขาติ สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว หรือสําเนาเอกสารแสดงตนอื่นของผูมอบฉันทะที่มีผลตามกฎหมาย (และบริษัทจัดการใหความ
ยินยอม) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ

- ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นใด
ที่หนวยงานของรัฐเปนผูออกให ฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ หรือในกรณีเปนชาวตางชาติ ใหแสดงหนังสือ
เดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือเอกสารแสดงตนอื่นของผูรับมอบฉันทะที่มีผลตามกฎหมาย 
(และบริษัทจัดการใหความยินยอม) ฉบับจริงท่ียังไมหมดอายุ เพื่อลงทะเบียน



3

(2) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ
ผูมอบฉันทะพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท

- กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแสดงสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกและ
รับรองสําเนาถูกตองโดยกระทรวงพาณิชยที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหนวยลงทุน พรอมทั้ง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาบัตรอื่นใด
ท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูออกให หรือในกรณีเปนชาวตางชาติ สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว หรือเอกสารแสดงตนอื่นของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีผลตามกฎหมาย (และบริษัท
จัดการใหความยินยอม) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยบุคคลดังกลาว

- กรณีมอบฉันทะเปนนิติบุคคลในตางประเทศ ใหแนบแสดงหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคล ซึ ่งออกโดย
หนวยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้งที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนกอนวันประชุม
ผูถือหนวยลงทุน หรือสําเนาเอกสารอื ่นใดที ่มีผลตามกฎหมายเชนเดียวกัน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และสําเนาหนังสือเดินทาง
ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยบุคคลดังกลาว 

- สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่ มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอง
ของคําแปล

- ในกรณีที่เอกสารใดเปนเอกสารที่ไดจัดทําในตางประเทศ เอกสารดังกลาวจะตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจาหนาท่ี notary public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย ไมเกิน 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหนวยลงทุน

- ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นใด
ที่หนวยงานของรัฐเปนผูออกให ฉบับจริงที่ยังไมหมดอายุ หรือในกรณีเปนชาวตางชาติ ใหแสดงหนังสือ
เดินทาง ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือเอกสารแสดงตนอื่นของผูรับมอบฉันทะที่มีผลตามกฎหมาย 
(และบริษัทจัดการใหความยินยอม) ฉบับจริงท่ียังไมหมดอายุ เพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ : 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณของเอกสาร
ประกอบการเขาประชุมและลงมติ

2. ในการจัดทําเอกสารประกอบการเขาประชุมและลงมติกรุณาอยาใช
กระดาษที่ผานการใชงานมาแลว (used paper) เนื่องจากอาจกอใหเกิด
ความไมชัดเจนของขอมูล
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 8
Enclosure 8

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่   
Written at

วันท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1)  ขาพเจา   สัญชาติ
I/We    nationality

อยูบานเลขที่  ถนน  ตําบล/แขวง
Reside at Road                                                                   Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณยี   
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code

(2)  เปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท โดยถือหนวยลงทุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หนวย  
being a unitholder of Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund, holding the total amount of    units,     

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 
and having the right to vote equal to                                                         votes. 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให อายุ ป อยูบานเลขท่ี
 Hereby appoint  age years, reside at

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต
Road               Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province       Postal Code                
หรือผูจัดการกองทุนรวม
or the fund manager, namely

อาย ุ ป อยูบานเลขท่ี  
age                   years, reside at            

ถนน     ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต
Road                Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province         Postal Code  
เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหนวยลงทุน คร้ังท่ี  ในวันท่ี  เวลา ............. น. ณ  

 กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No.  on   at   a.m. at     Bangkok
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(1)  วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหมโดยกองทุนรวม
Agenda Item 1 To consider and approve the investment in the New Properties by the Fund  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain
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(2) วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมจํานวนไมเกิน 7,545,000,000 บาท โดยวิธีการออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนเพิ่มเติมจํานวนไมเกิน 650,000,000 หนวย

Agenda Item 2 To consider and approve the increase in registered capital of the Fund by an additional amount of up to 
Baht 7,545,000,000 by issuing and offering up to 650,000,000 new investment units for sale

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง
 Approve  Disapprove Abstain

(3) วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ (1) การเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม รวมท้ังการนําหนวยลงทุนดังกลาว
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (2) วิธีกําหนดราคาหนวยลงทุนท่ีออก
และเสนอขายเพ่ิมเติม

Agenda Item 3 To consider and approve (i) the offering and allocation of the new investment units and the listing of 
these new investment units on the Stock Exchange of Thailand, and (ii) the pricing method to be used 
for determining the offering price of the new investment units

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง
 Approve  Disapprove Abstain

(4) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
Agenda Item 4 To consider and approve the amendments to the Fund Scheme

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื ่อใหสอดคลองกับการลงทุนเพิ ่มเติมใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหม การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และการปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมใหเปนปจจุบัน

Agenda Item 4.1 To consider and approve the amendments to the Fund Scheme with respect to the investment in 
the New Properties and the registered capital increase of the Fund, including update the 
relevant information in the Fund Scheme

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง
 Approve  Disapprove Abstain

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ในสวนที่เกี่ยวกับสัดสวนการถือหนวยลงทุนของ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด และเจาของทรัพยสินรายอื่น

Agenda Item 4.2 To consider and approve the amendments to the Fund Scheme with respect to the change in the 
unitholding limit of Ek-Chai Distribution System Co., Ltd. and other sponsors

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง
 Approve  Disapprove Abstain
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(5) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda Item 5 Other businesses (if any)

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง
 Approve  Disapprove Abstain

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหนวยลงทุน

 Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 
unitholder.

(6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Grantor
( )

ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
( )

หมายเหตุ
1.  ผูถือหนวยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหนวยลงทุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 
units to several proxies for splitting votes.

2.  กรุณาติดอากรแสตมป 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20
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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่   
Written at

วันท่ี เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1)  ขาพเจา   สัญชาติ
I/We   nationality

อยูบานเลขที่  ถนน  ตําบล/แขวง
Reside at Road                   Tambol/Khwaeng
อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย   
Amphur/Khet                                                      Province                         Postal Code
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ  
as a Custodian for 
ซ่ึงเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท โดยถือหนวยลงทุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หนวย  
being a unitholder of Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund holding the total amount of                                              units,                                                                                
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง  
and having the right to vote equal to  votes. 

(2)  ขอมอบฉันทะให อายุ ป อยูบานเลขท่ี
 Hereby appoint  age years, reside at

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต
Road               Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province       Postal Code      
หรือผูจัดการกองทุนรวม
or the fund manager, namely

 อาย ุ ป อยูบานเลขท่ี  
  age                   years, reside at             

ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต
Road                Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province         Postal Code              

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหนวยลงทุน คร้ังท่ี ในวันที่
เวลา น. ณ  กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of unitholders No.  on  at  a.m. at  
 Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

  มอบฉันทะตามจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
To grant the total amount of units holding and having the right to vote

  มอบฉันทะบางสวน คือ  
To grant the partial units as follows:                                                             

  หนวยลงทุน   หนวย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง  

(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

(1)  วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหมโดยกองทุนรวม
Agenda Item 1 To consider and approve the investment in the New Properties by the Fund  

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

  เห็นดวย เสียง   ไมเห็นดวย เสียง   งดออกเสียง เสียง
 Approve votes             Disapprove                            votes Abstain                                   votes
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(2) วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมจํานวนไมเกิน 7,545,000,000 บาท โดยวิธีการออกและเสนอขาย
หนวยลงทุนเพ่ิมเติมจํานวนไมเกิน 650,000,000 หนวย

Agenda Item 2 To consider and approve the increase in registered capital of the Fund by an additional amount of up to 
Baht 7,545,000,000 by issuing and offering up to 650,000,000 new investment units for sale

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

  เห็นดวย เสียง   ไมเห็นดวย เสียง   งดออกเสียง เสียง
 Approve votes             Disapprove                            votes Abstain                                   votes

(3) วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ (1) การเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม รวมท้ังการนําหนวยลงทุนดังกลาว
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (2) วิธีกําหนดราคาหนวยลงทุนท่ีออก
และเสนอขายเพ่ิมเติม

Agenda Item 3 To consider and approve (i) the offering and allocation of the new investment units and the listing of 
these new investment units on the Stock Exchange of Thailand, and (ii) the pricing method to be used 
for determining the offering price of the new investment units

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

  เห็นดวย เสียง   ไมเห็นดวย เสียง   งดออกเสียง เสียง
 Approve votes             Disapprove                            votes Abstain                          votes

(4) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
Agenda Item 4 To consider and approve the amendments to the Fund Scheme

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื ่อใหสอดคลองกับการลงทุนเพิ ่มเติมใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหม การเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน และการปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมใหเปนปจจุบัน

Agenda Item 4.1 To consider and approve the amendments to the Fund Scheme with respect to the investment in 
the New Properties and the registered capital increase of the Fund, including update the 
relevant information in the Fund Scheme

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

  เห็นดวย เสียง   ไมเห็นดวย เสียง   งดออกเสียง เสียง
 Approve votes             Disapprove                            votes Abstain                                   votes

วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ในสวนที่เกี่ยวกับสัดสวนการถือหนวยลงทุนของ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด และเจาของทรัพยสินรายอื่น

Agenda Item 4.2 To consider and approve the amendments to the Fund Scheme with respect to the change in the 
unitholding limit of Ek-Chai Distribution System Co., Ltd. and other sponsors

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

  เห็นดวย เสียง   ไมเห็นดวย เสียง   งดออกเสียง เสียง
 Approve votes             Disapprove               votes Abstain                                   votes
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(5) วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda Item 5 Other businesses (if any)

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

  เห็นดวย เสียง   ไมเห็นดวย เสียง   งดออกเสียง เสียง
 Approve votes             Disapprove                            votes Abstain                                   votes

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือ
เปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not the vote of a 
unitholder.

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Grantor
( )

ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
( )

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหนวยลงทุนใหเทาน้ัน
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 Evidence to be attached with this Proxy Form are:
  (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหนวยลงทุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3.  ผูถือหนวยลงทุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหนวยลงทุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 
units to several proxies for splitting votes.

4.  กรุณาติดอากรแสตมป 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
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