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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

รายละเอียดของอสังหาริมทรพัย์โครงการใหมท่ี่กองทุนรวมจะเข้าลงทนุ 

ค าจ ากดัความ 

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับน้ี ให้ค าและข้อความต่อไปนี ้มีความหมายดังนี ้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

หมายความรวมถึง ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึง 
ค่าท าความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์ ค่าสนับสนุนการขาย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า
ที่ดิน และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา 

ทุนจดทะเบียน หมายถึง จ านวนเงินทุนที่กองทุนรวมได้รับจากการออกและเสนอขาย 
หน่วยลงทุน และได้ด าเนินการจดทะเบียนเป็นเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  

เทสโก้ โลตสั หรือ ผู้สนับสนุน หมายถึง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 

ผู้เช่าระยะยาว หมายถึง ผู้เช่าตามสัญญาเช่าพื้นที่ให้เช่าทั้งภายในและภายนอกอาคารท่ีมี
ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปท่ีไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 

พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว  หมายถึง พื้นที่ให้เช่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่มี
ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปท่ีไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 

พื้นที่ให้เช่าทัง้หมด หมายถึง พื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พื้นที่ศูนย์อาหาร และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่า
ระยะยาว 

พื้นที่ให้เช่าภายในอาคารแก ่
ผู้เช่าระยะยาว 

หมายถึง พื้นที่ให้เช่าภายในอาคารที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่มีระยะเวลาการเช่า
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปท่ีไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 

พื้นที่อาคารรวม หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนย์การค้า ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอร์ 
มาร์เก็ต พื้นที่ศูนย์อาหาร พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวภายใน
อาคาร พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายใน
อาคาร 
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รายได้รวม หมายถึง รายได้รวมของกองทุนรวมซึ่งประกอบด้วย (1) รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการที่เป็นผลตอบแทนประจ าที่กองทุนรวมได้รับเนื่องจาก
การให้บุคคลอื่นใช้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน เช่น ค่า เช่า 
ค่าบริการ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายได้
ดังกล่าวด้วย และ (2) รายได้อื่น เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมจาก 
วีจีไอจากการให้สิทธิแก่วีจีไอ ในการโฆษณาในพ้ืนท่ีศูนย์การค้าที่
กองทุนรวมลงทุน 

วีจีไอ หมายถึง บริษัท วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จ ากัด 

สัญญาเช่าหลัก หมายถึง สัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวม ในฐานะผู้ให้เช่า กับเทสโก้ โลตัส 
ในฐานะ ผู้ เ ช่ า  ซึ่ ง เ ทสโก้  โลตัส  เช่ าหรื อจะ เช่ าพื้ นที่ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแต่ละแห่งเพื่อใช้ประกอบธุรกิจไฮเปอร์
มาร์เก็ตและศูนย์อาหารของ เทสโก้ โลตัส 

อสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม หมายถึง อสังหาริมทรัพย์จากการลงทุนครั้งแรกและอสังหาริมทรัพย์จาก
การลงทุนครั้งที่สองรวมกัน 

อสังหาริมทรัพย์จากการลงทนุ 
ครั้งแรก 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรก ประกอบด้วยศูนย์การค้าจ านวน 17 แห่ง แบ่งเป็น 
(ก) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารจ านวน 10 แห่ง (ได้แก่ โครงการศรีนครินทร์ กระบี่  
ประชาชื่น รังสิต คลอง 7 ทุ่งสง สิงห์บุรี ปราณบุรี มหาชัย แม่สาย 
และระนอง) (ข) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินบางส่วนและอาคาร และมีสิทธิการเช่าในที่ดินอีกบางส่วน 
จ านวน 2 แห่ง (ได้แก่ โครงการสมุย และพิษณุโลก) (ค) ทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
อาคารจ านวน 4 แห่ง (ได้แก่ โครงการอมตะนคร เพชรบูรณ์  
ล าลูกกา คลอง 6 และเสนา) และ (ง) ทรัพย์สินที่กองทุนรวม 
มีสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร จ านวน 1 แห่ง (ได้แก่ โครงการ
พระราม 1) 

อสังหาริมทรัพย์จากการลงทนุ 
ครั้งที่สอง 

หมายถึง อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ซึ่ง
ประกอบด้วยศูนย์การค้า จ านวน 5 แห่ง โดยแบ่งเป็น (ก) ทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร จ านวน 3 
แห่ง (ได้แก่ โครงการภูเก็ต ศาลายา และนครศรีธรรมราช) และ  
(ข) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเช่าในที่ดินและเป็นเจ้าของ
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กรรมสิทธิ์ในอาคาร จ านวน 2 แห่ง (ได้แก่ โครงการรังสิต-นครนายก 
และบางป)ู 

อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด หมายถึง อสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม และอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ 

อัตราการเช่าพื้นที ่ หมายถึง อัตราร้อยละของพื้นที่ที่มีการเช่าจริงที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวที่
ค านวณตามพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย  หมายถึง ผลรวมของอัตราการเช่าพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ณ วันส้ิน
เดือน หารด้วยจ านวนเดือนในรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดย
ค านวณเทียบกับพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 
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รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (กองทุนรวม) บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม (บริษัทจัดการ) มีแผนที่จะเข้าลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการนวนคร  ใน
การน้ี กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้างในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่จากเทสโก้ โลตัส 

 ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่กองทุนรวมจะลงทุน มีพื้นที่อาคารรวมทั้งส้ิน 40,012 ตาราง
เมตร และมีพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว และพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 10,202 ตารางเมตร และ 19,909 ตารางเมตร ตามล าดับ ส าหรับ
รอบระยะเวลาหกเดือนส้ินสุด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียของพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว  และอัตราการ
เช่าพื้นที่เฉล่ียของพื้นที่ให้เช่ าทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่อยู่ที่ร้อยละ 99.6 และร้อยละ 99.8 ตามล าดับ 
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่มีฐานผู้เช่าที่หลากหลาย และ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีผู้เช่าระยะยาวซึ่งประกอบธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ รวมจ านวน 108 ราย  
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รายละเอียดของอสังหาริมทรพัย์โครงการใหม ่

 ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุป ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 
ชื่ออสังหาริม 

ทรัพย์
โครงการใหม่ 

จังหวัดที่ตั้ง ลักษณะการ
ถือครองใน
ที่ดินของเทส
โก้ โลตัส / 
ลักษณะการ
ลงทุนในที่ดิน
ของกองทุน

รวม 

พื้นที่ที่ดิน (ไร่-งาน-วา) จ านวน
โฉนด 
(ฉบับ) 

ชื่อเจ้าของที่ดินซ่ึงเป็น
อสังหาริมทรัพย์และ/หรือ

สิทธิการเช่าใน
อสังหาริมทรัพย์โครงการ

ใหม่ 

ปีที่สัญญา
เช่าที่ดินครบ
ก าหนด 
(พ.ศ.) 

ลักษณะ
การถือ
ครองใน
อาคารของ
เทสโก้ 
โลตัส/
ลกัษณะ
การลงทุน
ในอาคาร
ของกองทุน

รวม 

ปีที่อาคาร 
ศูนย์ 
การค้า
ก่อสร้าง
เสร็จ  
(พ.ศ.) 

พื้นที่ให้
เช่าแก่ 

ผู้เช่าระยะ
ยาว(1) 
(ตาราง
เมตร) 

พื้นที่ให้
เช่า

ทั้งหมด(2) 
(ตาราง 
เมตร) 

พื้นที่
อาคารรวม
ทั้งหมด(3) 
(ตาราง 
เมตร) 

ราคาประเมิน(4) 
(ล้านบาท) 

ราคา
สูงสุดที่
กองทุน
รวมจะ
ลงทุน(5)  
(ล้านบาท) 

 

กรรมสิทธิ์ สิทธ ิ
การเช่า 

รวม บรษิัท  
ซีบี  

ริชาร์ด 
เอลลิส 

(ประเทศ
ไทย) 
จ ากัด 

บริษัท  
15  

ที่ปรึกษา
ธุรกิจ 
จ ากัด 

นวนคร ปทุมธานี กรรมสิทธิ์ 31-0-05 - 31-0-05 1 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จ ากัด 

- กรรมสิทธิ์ 2550 10,202 19,909 40,012 2,109 2,142 2,320.0 

รวม - - 31-0-05 - 31-0-05      10,202 19,909 40,012 2,109 2,142 2,320.0 

หมายเหตุ  

(1) "พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ให้เช่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปที่ไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 

(2) "พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด" หมายถึง พืน้ที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พื้นที่ศูนย์อาหาร และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 

(3) "พื้นที่อาคารรวมทั้งหมด" หมายถึง พื้นทีท่ั้งหมดภายในอาคารศูนย์การค้า ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พื้นที่ศูนย์อาหาร พ้ืนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวภายในอาคาร พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ให้บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร 

(4) รายงานการประเมินค่าส าหรับ บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด จัดท าขึ้นในเดือนกันยายน 2556 และสิงหาคม 2556 ตามล าดับ 

(5) ราคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะลงทุนจะต้องไม่สูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดที่ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระเกินกว่าร้อยละ 10 
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โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายของอสงัหาริมทรัพย์ทั้งหมด 

รายได้รวมอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม ่

รายได้รวมของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 29 กุมภาพันธ์ 2555 และ 
28 กุมภาพันธ์ 2556 เท่ากับ 103.6 ล้านบาท 95.6 ล้านบาท และ 123.5 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ  
-7.7 และร้อยละ 29.1 ตามล าดับ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 รายได้รวมของ
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่เท่ากับ 66.4 ล้านบาท ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่มีรายรับลดลงในรอบปีส้ินสุดวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งกินระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงต้นปี 2555 อย่างไรก็ดี 
รายได้รวมดังกล่าวไม่รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ ได้รับจากการให้เทสโก้ โลตัส เช่าพื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และพื้นที่ 
ศูนย์อาหาร เนื่องจากก่อนการโอนอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ให้แก่กองทุนรวม เทสโก้ โลตัส เป็นเจ้าของพื้นที่จึงไม่ต้องจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการในการใช้พื้นที่ดังกล่าว และไม่รวมรายได้จากส่ือโฆษณาซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เทสโก้ โลตัส ได้รับจาก 
วีจีไอ  จากการให้สิทธิแก่วีจีไอแต่เพียงผู้เดียวในการใช้พื้นที่โฆษณาในพื้นที่ที่ก าหนด ท ากิจกรรมโฆษณาผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดที่อนุญาตและจัดรายการวิทยุเผยแพร่ในศูนย์การค้า  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
ประกอบด้วย พื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 42.0 พื้นที่ศูนย์อาหาร ร้อยละ 6.7 ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบคงที่ 
ร้อยละ 24.9 และผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบอัตราแปรผัน ร้อยละ 25.9 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 0.5 เป็นพื้นที่
ว่าง ตารางต่อไปน้ี แสดงถึงโครงสร้างรายได้ของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ส าหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้ โดยไม่รวม
รายได้ที่กองทุนรวมจะได้จากการให้เทสโก้ โลตัส เช่าพื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และพื้นที่ศูนย์อาหาร 

รายได้ 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2554 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 

2555 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2556 

ส าหรับระยะตั้งแต่ 
วันที่ 1 มีนาคม 2556 

จนถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2556 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ 
ผู้เช่าระยะยาว(1)ที่ก าหนด
อัตราค่าเช่าแบบคงที ่

60.8 58.7 53.7 56.2 68.1 55.2 40.6 61.1 

ผู้เช่าระยะยาว(1)ที่ก าหนด
อัตราค่าเช่าแบบแปรผัน 

23.9 23.1 21.9 22.9 25.1 20.3 15.0 22.6 

ผู้ใช้พื้นที่ช่ัวคราว 18.0 17.3 19.2 20.1 28.8 23.3 10.5 15.8 
ผู้เช่าป้ายและสื่อโฆษณา 0.7 0.7 0.8 0.8 1.5 1.2 0.3 0.5 
รายได้อ่ืน ๆ(2) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
รายได้รวม 103.6 100.0 95.6 100.0 123.5 100.0 66.4 100.0 

หมายเหตุ 

(1) ผู้เช่าระยะยาว หมายถึง ผู้เช่าพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 
(2) ไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมจากวีจีไอ 
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 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบคงที่ ผู้เช่า  
ระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบแปรผัน และผู้ใช้พื้นที่ชั่วคราว ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ -11.7 ร้อยละ -8.3 และร้อยละ 6.8 ตามล าดับ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่า
และค่าบริการจากผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบคงที่ ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบแปรผัน และผู้ใช้
พื้นที่ชั่วคราว ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีค่าเท่ากับร้อยละ 26.8 ร้อยละ 14.5 และร้อยละ 50.1 
ตามล าดับ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2556 อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่า
และค่าบริการจากผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบคงที่ ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบแปรผัน และผู้ใช้
พื้นที่ชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 17.9 ร้อยละ 21.9 และร้อยละ -37.9% ตามล าดับ จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ทั้งนี้ รายได้จากผู้ใช้พื้นที่ชั่วคราวลดลงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงจากการรวมและจัดสรรพื้นที่ใหม่  

อสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม 

รายได้รวมของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิมส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  29 กุมภาพันธ์ 2555 
และ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เท่ากับ 1,261.4 ล้านบาท 1,381.7 ล้านบาท และ 1,520.5 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 9.5 และร้อยละ 10.0 ตามล าดับ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 
รายได้รวมของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่เท่ากับ 819.4 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้รวมดังกล่าวไม่รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการท่ี
ได้รับจากการใหเ้ทสโก้ โลตัส เช่าพ้ืนที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และพื้นที่ศูนย์อาหาร เนื่องจากก่อนการโอนอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม
ให้แก่กองทุนรวม เทสโก้ โลตัส เป็นเจ้าของพื้นที่จึงไม่ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในการใช้พื้นที่ดังกล่าว และไม่รวมรายได้จาก
ส่ือโฆษณาซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทีเ่ทสโก้ โลตัส ได้รับจากวีจีไอ จากการให้สิทธิแก่วีจีไอแต่เพียงผู้เดียวในการใช้พื้นท่ีโฆษณาใน
พื้นที่ท่ีก าหนด ท ากิจกรรมโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดที่อนุญาตและจัดรายการวิทยุเผยแพร่ในศูนย์การค้า ณ วันท่ี 31 
สิงหาคม 2555 พื้นที่ให้เช่าท้ังหมดประกอบด้วย พืน้ที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 54.9 พื้นท่ีศูนย์อาหาร ร้อยละ 6.1 ผู้เช่าระยะยาว
ที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบคงที่ ร้อยละ 19.8 และผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบอัตราแปรผัน ร้อยละ 18.6 และส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 0.6 เป็นพื้นที่ว่าง ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงโครงสร้างรายได้ของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิมส าหรับรอบ
ระยะเวลาตามที่ระบไุว้ โดยไม่รวมรายได้ที่กองทุนรวมได้จากการใหเ้ทสโก้ โลตัส เช่าพ้ืนที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และพื้นที่ศูนย์อาหาร 
 

รายได้ 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2554 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2555 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2556 

ส าหรับระยะตั้งแต่ 
วันที่ 1 มีนาคม 2556 

จนถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2556 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ 
ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนด
อัตราค่าเช่าแบบคงที่(1) 

654.7 51.9 711.3 51.5 755.8 49.7 396.1 48.3 

ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนด
อัตราค่าเช่าแบบแปรผัน(1) 

342.0 27.1 384.9 27.8 417.0 27.4 231.9 28.3 

ผู้ใช้พื้นที่ช่ัวคราว 246.5 19.6 267.0 19.3 334.2 22.0 184.4 22.5 
ผู้เช่าป้ายและสื่อโฆษณา 11.7 0.9 12.2 0.9 11.7 0.8 6.7 0.8 
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รายได้ 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2554 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2555 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2556 

ส าหรับระยะตั้งแต่ 
วันที่ 1 มีนาคม 2556 

จนถึงวันที่  
31 สิงหาคม 2556 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

รายได้อ่ืน ๆ(2) 6.6 0.5 6.3 0.5 1.7 0.1 0.3 0.0 
รายได้รวม 1,261.5 100.0 1,381.7 100.0 1,520.5 100.0 819.4 100.0 

หมายเหตุ 

(1) ผู้เช่าระยะยาว หมายถึง ผู้เช่าพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 
(2) ไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมจากวีจีไอ 

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบคงที่ ผู้เช่า  
ระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบแปรผัน และผู้ใช้พื้นที่ชั่วคราว ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 8.6 ร้อยละ 12.5 และร้อยละ 8.3 ตามล าดับ  อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่าระยะยาวที่
ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบคงที่ ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบแปรผัน และผู้ใช้พื้นที่ชั่วคราว ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ร้อยละ 6.3 ร้อยละ 8.3 และร้อยละ 25.2 ตามล าดับ 

ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2556 อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการจากผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าแบบคงที่ ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดอัตราค่าเช่าแบบแปรผัน และผู้ใช้พื้นที่
ชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 7.2 ร้อยละ 15.2 และร้อยละ 15.5 ตามล าดับ จากรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 

อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 

รายได้รวมของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  29 กุมภาพันธ์ 2555 และ 28 
กุมภาพันธ์ 2556 เท่ากับ 1,365.1 ล้านบาท 1,477.3 ล้านบาท และ 1,644.0 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อย
ละ 8.2 และร้อยละ 11.3 ตามล าดับ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 รายได้รวม
ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเท่ากับ 885.8 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้รวมดังกล่าวไม่รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการท่ีได้รับจากการ
ใหเ้ทสโก้ โลตัส เช่าพื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และพื้นที่ศูนย์อาหาร เนื่องจากก่อนการโอนอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งให้แก่กองทุน
รวม เทสโก้ โลตัส เป็นเจ้าของพื้นที่จึงไม่ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในการใช้พื้นที่ดังกล่าว และไม่รวมรายได้จากส่ือโฆษณา
ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่เทสโก้ โลตัส ได้รับจากวีจีไอ จากการให้สิทธิแก่วีจีไอแต่เพียงผู้เดียวในการใช้พื้นที่โฆษณาในพื้นที่ที่
ก าหนด ท ากิจกรรมโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดที่อนุญาตและจัดรายการวิทยุเผยแพร่ในศูนย์การค้า 
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ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงโครงสร้างรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ส าหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้ โดยไม่รวม
รายได้ที่กองทุนรวมจะได้จากการให้เทสโก้ โลตัส เช่าพื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และพื้นที่ศูนย์อาหาร 

รายได้ 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2554 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2555 

ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2556 

ส าหรับระยะตั้งแต่ 
วันที่ 1 มีนาคม 2556 

จนถึงวันที่  
31  สิงหาคม 2556 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ
รายได้
รวม 

รายได้ค่าเช่าและคา่บริการ 
ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนด
อัตราค่าเช่าแบบคงที่(1) 

715.5 52.4 765.0 51.8 823.9 50.1 436.7 49.3 

ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนด
อัตราค่าเช่าแบบแปรผัน(1) 

365.9 26.8 406.8 27.5 442.1 26.9 246.9 27.9 

ผู้ใช้พื้นที่ชั่วคราว 264.5 19.4 286.2 19.4 363.1 22.1 194.9 22.0 
ผู้เช่าป้ายและสื่อโฆษณา 12.4 0.9 13.0 0.9 13.1 0.8 7.0 0.8 
รายได้อ่ืน ๆ(2) 6.8 0.5 6.3 0.4 1.7 0.1 0.3 0.0 
รายได้รวม 1,365.1 100.0 1,477.3 100.0 1,644.0 100.0 885.8 100.0 

หมายเหตุ 

(1) ผู้เช่าระยะยาว หมายถึง ผู้เช่าพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 
(2) ไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมจากวีจีไอ 

ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงรายได้รวมของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่และอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิมแต่ละแห่ง 
ส าหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้ โดยไม่รวมรายได้ที่กองทุนรวมจะได้จากการให้เทสโก้ โลตัส เช่าพื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ
พื้นที่ศูนย์อาหาร 

รายได้รวมของ
อสังหาริมทรัพย์โครงการ
ใหม่และอสังหาริมทรัพย์
โครงการเดิมแต่ละแห่ง 

(ล้านบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2554 

ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2555 

ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2556 

ส าหรับระยะ
ตั้งแต่  

1 มีนาคม 2555 
จนถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2555 

ส าหรับระยะ
ตั้งแต่  

1 มีนาคม 2556 
จนถึงวันที่ 31 
สิงหาคม2556 

อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ 
นวนคร 103.6 95.6 123.5 64.3 66.4 
อสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม 
ศรีนครินทร ์ 174.2 199.1 219.3 107.6 119.6 
กระบี่ 78.9 89.3 97.2 47.1 51.9 
ประชาชื่น 63.3 67.5 68.9 33.7 36.5 
รังสิต คลอง 7 47.5 52.2 58.4 28.1 32.0 
ทุ่งสง 45.1 54.1 55.9 27.4 29.0 
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รายได้รวมของ
อสังหาริมทรัพย์โครงการ
ใหม่และอสังหาริมทรัพย์
โครงการเดิมแต่ละแห่ง 

(ล้านบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2554 

ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2555 

ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2556 

ส าหรับระยะ
ตั้งแต่  

1 มีนาคม 2555 
จนถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2555 

ส าหรับระยะ
ตั้งแต่  

1 มีนาคม 2556 
จนถึงวันที่ 31 
สิงหาคม2556 

สิงห์บุร ี 30.5 35.4 37.9 18.6 20.1 
ปราณบุร ี 37.7 42.3 43.5 21.6 23.4 
มหาชัย 27.1 27.0 29.6 14.5 15.1 
แม่สาย 17.0 20.3 21.5 10.0 12.5 
ระนอง 28.9 30.6 31.6 14.9 17.1 
สมุย 75.5 79.9 87.0 42.1 46.5 
พิษณุโลก 36.8 43.4 39.6 19.3 21.5 
อมตะนคร 100.2 124.5 140.4 66.9 78.8 
เพชรบูรณ์ 50.5 57.8 60.8 30.1 33.7 
ล าลูกกา คลอง 6 28.0 28.7 33.0 16.0 17.9 
เสนา 19.8 21.8 22.5 10.9 12.4 
พระราม 1 65.7 69.8 72.6 35.1 36.3 
ภูเก็ต 122.3 136.1 145.9 68.1 76.7 
ศาลายา 90.5 78.8 112.7 56.3 61.2 
นครศรีธรรมราช 34.8 36.6 42.1 21.0 22.1 
รังสิต-นครนายก 50.9 44.1 54.9 26.0 29.5 
บางป ู 36.4 42.5 45.5 21.8 25.6 
รายได้รวมทั้งหมดส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์โครงการ
เดิม 

1,365.2 1,477.3 1,644.0 799.7 885.8 

รายได้รวมทั้งหมดส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์โครงการ
ใหม่ และอสังหาริมทรัพย์
โครงการเดิม 

23 23 23 23 23 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม ่

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารพ้ืนที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตและพื้นที่ศูนย์การค้า
ด้วย) ของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  29 กุมภาพันธ์ 2555 และ 28 
กุมภาพันธ์ 2556  เท่ากับ 51.7  ล้านบาท 48.5 ล้านบาท และ 61.6 ล้านบาท ตามล าดับ หรือลดลงร้อยละ 6.3 และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27.1 ตามล าดับ ทั้งนี้ ในรอบปีส้ินสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555 ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ลดลงเนื่องจาก
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 2554 ถึงต้นปี 2555 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จึงเพิ่มขึ้นเนื่องจากฐานในการค านวณในปีก่อนหน้ามี
อยู่ในระดับต่ าโดยเปรียบเทียบ ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่เท่ากับ 36.7 ล้านบาท 

 ตารางต่อไปนี้ แสดงถึงรายละเอียดคา่ใช้จา่ยในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ส าหรับ
รอบระยะเวลาตามที่ระบุไว ้

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2554 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
29 กุมภาพันธ์ 2555 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2556 

ส าหรับระยะตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2556 

จนถึงวันที่ 31 
สิงหาคม2556 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ล้านบาท ร้อยละ
ของ

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ค่าท าความสะอาด 7.2 13.8 6.1 12.6 8.1 13.2 3.9 10.6 
ค่ารักษาความปลอดภัย 3.5 6.9 3.0 6.1 2.9 4.7 1.7 4.5 
ค่าเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์ 

0.4 0.7 0.6 1.2 0.8 1.2 2.3 6.4 

ค่าสนบัสนุนการขาย 0.8 1.6 1.0 2.0 2.3 3.8 1.1 3.0 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา 

3.5 6.8 3.5 7.1 3.8 6.2 2.7 7.4 

ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 1.3 2.5 1.0 2.1 1.5 2.5 0.9 2.3 
ค่าสาธารณูปโภค 35.0 67.7 33.4 68.9 42.2 68.5 24.1 65.8 
รวม 51.7 100.0 48.5 100.0 61.6 100.0 36.7 100.0 

อสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารพ้ืนที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตและพื้นที่ศูนย์การค้า
ด้วย) ของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553  28 กุมภาพันธ์ 2554  และ 29 
กุมภาพันธ์ 2555 เท่ากับ 690.4 ล้านบาท 701.0 ล้านบาท และ 705.2 ล้านบาท ตามล าดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และ ร้อย
ละ 0.6 ตามล าดับ  ตารางต่อไปนี้แสดงถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์โครงการ
เดิมส าหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้ 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2553 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2554 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
29 กุมภาพันธ์ 2555 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าท าความสะอาด 112.6 16.3 109.3 15.6 99.1 14.1 
ค่ารักษาความปลอดภัย 66.3 9.6 65.0 9.3 61.5 8.7 
ค่าเบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ 5.2 0.7 6.3 0.9 10.5 1.5 
ค่าสนบัสนุนการขาย 36.6 5.3 31.8 4.5 18.8 2.7 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 56.2 8.1 56.1 8.0 61.1 8.7 
ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 13.6 2.0 15.9 2.3 15.1 2.1 
ค่าสาธารณูปโภค 399.9 57.9 416.6 59.4 439.2 62.3 
รวม 690.4 100.0 701.0 100.0 705.4 100.0 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพืน้ที่ศูนย์การค้า 

ภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ใหแ้ก่กองทุนรวมแล้ว เทสโก้ โลตัส ในฐานะผู้เช่าพื้นที่จะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารพื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตและพื้นที่ศูนย์อาหาร 
ส าหรับอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ (พื้นที่ให้เช่าแก่เทสโก้ โลตัส) ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่าหลัก และกองทุนรวมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าส าหรับพื้นที่ที่เหลืออื่นนอกจากพื้นที่ให้เช่าแก่ 
เทสโก้ โลตัส (พื้นที่ศูนย์การค้า) โดยภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวม บริษัทจัดการได้จัดให้มีระบบใหม่เพื่อก าหนดและบันทึก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม เพื่อแบ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
ส าหรับพ้ืนท่ีให้เช่าแก่เทสโก้ โลตัส และพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างถูกต้อง โดยระบบใหม่ดังกล่าวรวมถึงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและ
มาตรวัดน้ าเพิ่ม ตลอดจนการแยกท าสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ใหม่  เพื่อแยกการบริการระหว่างพื้นที่ให้เช่าแก่ 
เทสโก้ โลตัส และพื้นที่ศูนย์การค้าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ส าหรับอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่  บริษัทจัดการจะจัดให้มี 
การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ าเพิ่มเพื่อแบ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นที่ให้เช่าแก่เทสโก้ โลตัส 
และพื้นที่ศูนย์การค้าของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ และด าเนินการเจรจาแยกท าสัญญาบริการต่าง ๆ ระหว่างพื้นที่
ศูนย์การค้าและพื้นที่ให้เช่าแก่เทสโก้ โลตัส ซึ่งกองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาโดยเร็วภายหลังจากที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นที่ศูนย์การค้าในอดีตเป็นการค านวณจากบัญชีบริหารของ  
เทสโก้ โลตัส และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าระหว่างพื้นที่
ให้เช่าแก่เทสโก้ โลตัส และพื้นที่ศูนย์การค้า ซึ่งสมมติฐานดังกล่าวที่ส าคัญมีดังนี้ 

 ค่าท าความสะอาด ช่วงระยะเวลาก่อนการโอนอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ให้แก่กองทุนรวม สัญญา 
การให้บริการท าความสะอาดส าหรับพ้ืนท่ีให้เช่าแก่เทสโก้ โลตัส และสัญญาการให้บริการท าความสะอาด
ส าหรับพื้นที่ศูนย์การค้า มีการท าสัญญาแยกออกจากกันอย่างชัดเจน การแบ่งบันทึกค่าท าความสะอาด
ส าหรับพ้ืนท่ีศูนย์การค้าจึงเป็นไปตามข้อมูลในอดีตที่มีการบันทึกแยกตามสัญญาให้บริการดังกล่าว  
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 ค่ารักษาความปลอดภัย การแบ่งบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาความปลอดภัยระหว่างพื้นที่ให้เช่าแก่
เทสโก้ โลตัส และพื้นที่ศูนย์การค้า เป็นไปตามจ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบในแต่ละ
พื้นที่ 

 ค่าเบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่มีการโอนอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ให้แก่กองทุนรวม บริษัท
จัดการจะด าเนินการให้อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย ภายใต้ 
ความคุ้มครองตามการประกันภัยเดียวกันกับที่เทสโก้ โลตัส ได้ด าเนินการส าหรับทรัพย์สินของ  
เทสโก้ โลตัสเอง โดยค่าเบี้ยประกันภัยที่กองทุนรวมต้องช าระจะแบ่งโดยเทียบราคาต้นทุนของ
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าส าหรับอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่กับราคาต้นทุนของทรัพย์สินทั้งหมด
ของเทสโก้ โลตัส ที่ได้เอาประกันภัยไว้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเอาความคุ้มครองประกันภัยอื่น ๆ เพิ่มเติม
ของกองทุนรวม 

 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา
บริการส าหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมนั้นจะเป็นค่าใชจ้า่ยของ
กองทุนรวม นอกจากนี้ตามข้อมูลในอดีตค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับอะไหล่ที่
ใช้ในพ้ืนท่ีศูนย์การค้าและห้องอุปกรณ์และเครื่องจักรจะเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเช่นกัน 

 ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภคโดยหลักเป็นค่าไฟฟ้า ส าหรับการท าความเย็น และเครื่องปรับอากาศ  
การจัดให้มีแสงสว่าง และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยการแบ่งบันทึกค่าไฟฟ้า 

ทั้งนี้ ค่าสนับสนุนการขาย และค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลืองที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ศูนย์การค้าจะเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงในส่วนท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีศูนย์การค้า 

อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม ่

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นที่ศูนย์การค้าของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ ส าหรับรอบปี
ส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554   29 กุมภาพันธ์ 2555 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เท่ากับ 18.8 ล้านบาท 17.7 ล้านบาท และ 
23.1 ล้านบาท ตามล าดับ หรือลดลงร้อยละ 5.8 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 ตามล าดับ โดยส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2556 ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพ้ืนท่ีศูนย์การค้าของอสังหาริมทรัพย์
โครงการใหม่เท่ากับ 14.2 ล้านบาท  ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นที่
ศูนย์การค้าของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ ส าหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้ 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นท่ี

ศูนย์การค้า 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์ 2554 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
29 กุมภาพันธ์ 2555 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์ 2556 

ส าหรับระยะตั้งแต่วันท่ี 
1 มีนาคม 2556 จนถึง
วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร
อสังหา 
ริมทรัพย์
ส าหรับ
พื้นท่ี

ศูนย์การค้า 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร
อสังหา 
ริมทรัพย์
ส าหรับ
พื้นท่ี

ศูนย์การค้า 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร
อสังหา 
ริมทรัพย์
ส าหรับ
พื้นท่ี

ศูนย์การค้า 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร
อสังหา 
ริมทรัพย์
ส าหรับ
พื้นท่ี

ศูนย์การค้า 
ค่าท าความสะอาด 3.4 18.2 2.9 16.4 3.9 16.9 1.6 11.3 
ค่ารักษาความปลอดภัย 1.6 8.6 1.5 8.3 1.4 6.1 0.7 5.1 

ค่าเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย ์

0.3 1.4 0.4 2.4 0.5 2.1 1.6 11.0 

ค่าสนับสนุนการขาย 0.9 4.6 0.9 4.9 2.1 9.3 0.9 6.5 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษา 

1.1 6.0 1.3 7.4 1.5 6.5 1.6 11.4 

ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 1.2 6.6 0.9 5.3 1.2 5.4 0.7 4.8 

ค่าสาธารณูปโภค 10.3 54.6 9.8 55.3 12.4 53.7 7.1 50.0 
รวม 18.8 100.0 17.7 100.0 23.1 100.0 14.2 100.0 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นที่ศูนย์การค้าดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถขอคืนได้ โดย
ภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวม กองทุนรวมจะไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้ เนื่องจากกองทุนรวมไม่สามารถยื่นค าขอ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ตามกฎหมายภาษี 

อสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพ้ืนท่ีศูนย์การค้าของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม ส าหรับรอบปีส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  29 กุมภาพันธ์ 2555 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เท่ากับ 277.8 ล้านบาท 264.8 ล้านบาท และ 
290.3 ตามล าดับหรือลดลงร้อยละ 4.7 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ตามล าดับ  

ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพ้ืนท่ีศูนย์การค้าของอสังหาริมทรัพย์
โครงการเดิม ส าหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้  ดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นที่
ศูนย์การค้าดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถขอคืนได้ โดยภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวม กองทุนรวมจะ ไม่
สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้ เนื่องจากกองทุนรวมไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามกฎหมาย
ภาษี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์จึงเพิ่มขึ้นภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวม 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับ

พื้นที่ศูนยก์ารค้า 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2554 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
29 กุมภาพันธ์ 2555 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2556 

ส าหรับระยะตั้งแต่วันท่ี  
1 มีนาคม 2556 จนถึง 
วันที่ 31 สิงหาคม 2556 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร
อสังหา 
ริมทรัพย์
ส าหรับ
พื้นที่

ศูนย์การค้า 

ล้าน
บาท 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร
อสังหา 
ริมทรัพย์
ส าหรับ
พื้นที่

ศูนย์การค้า 

ล้าน
บาท 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร
อสังหา 
ริมทรัพย์
ส าหรับ
พื้นที่

ศูนย์การค้า 

ล้านบาท ร้อยละของ
ค่าใช้จ่าย
ในการ
บริหาร
อสังหา 
ริมทรัพย ์
ส าหรับ
พื้นท่ี

ศูนย์การค้า 

ค่าท าความสะอาด 31.9 11.5 25.5 9.6 37.5 12.9 22.4 12.5 
ค่ารักษาความปลอดภัย 32.1 11.6 32.0 12.1 29.3 10.1 18.7 10.5 
ค่าเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย์ 

3.6 1.3 6.0 2.3 11.4 3.9 29.1 16.3 

ค่าสนบัสนุนการขาย 28.8 10.4 14.4 5.4 19.6 6.7 9.9 5.6 
ค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา 

27.8 10.0 28.3 10.7 28.0 9.6 16.7 9.4 

ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 15.0 5.4 14.0 5.3 10.5 3.6 4.4 2.5 
ค่าสาธารณูปโภค 138.7 49.9 144.6 54.6 154.1 53.1 77.5 43.3 
รวม 277.8 100.0 264.8 100.0 290.3 100.0 178.7 100.0 

 อสังหาริมทรัพย์ทัง้หมด 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพ้ืนท่ีศูนย์การค้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ส าหรับรอบปีส้ินสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2554   29 กุมภาพันธ์ 2555  และ 28 กุมภาพันธ์ 2556  เท่ากับ 296.7 ล้านบาท 282.5 ล้านบาท และ 313.5 
ล้านบาท ตามล าดับ หรือลดลงร้อยละ 4.8 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 ตามล าดับ โดยส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2556 ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพ้ืนท่ีศูนย์การค้าของอสังหาริมทรัพย์
ทั้งหมดเท่ากับ 192.8 ล้านบาท  

ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพ้ืนท่ีศูนย์การค้าของอสังหาริมทรัพย์
ทั้งหมด ส าหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นที่ศูนย์การค้าดังกล่าว
ข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถขอคืนได้ โดยภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวม กองทุนรวมจะไม่สามารถขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้ เนื่องจากกองทุนรวมไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามกฎหมายภาษี ดังนั้น 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์จึงเพิ่มขึ้นภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวม 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นท่ี

ศูนย์การค้า 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์ 2554 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
29 กุมภาพันธ์ 2555 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  
28 กุมภาพันธ์ 2556 

ส าหรับระยะตั้งแต่วันท่ี  
1 มีนาคม 2556 จนถึงวันท่ี 

31 สิงหาคม 2556 
ล้าน
บาท 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ส าหรับพื้นท่ี
ศูนย์การค้า 

ล้าน
บาท 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ส าหรับพื้นท่ี
ศูนย์การค้า 

ล้าน
บาท 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ส าหรับพื้นท่ี
ศูนย์การค้า 

ล้าน
บาท 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์
ส าหรับพื้นท่ี
ศูนย์การค้า 

ค่าท าความสะอาด 35.3 11.9 28.4 10.0 41.4 13.2 24.0 12.4 

ค่ารักษาความปลอดภัย 33.7 11.4 33.5 11.8 30.7 9.8 19.4 10.1 
ค่าเบี้ยประกันภัย
อสังหาริมทรัพย ์

3.9 1.3 6.4 2.3 11.9 3.8 30.6 15.9 

ค่าสนับสนุนการขาย 29.7 10.0 15.3 5.4 21.7 6.9 10.8 5.6 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษา 

28.9 9.7 29.6 10.5 29.5 9.4 18.3 9.5 

ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 16.2 5.5 14.9 5.3 11.8 3.7 5.1 2.6 
ค่าสาธารณูปโภค 149.0 50.2 154.4 54.7 166.5 53.1 84.5 43.8 
รวม 296.7 100.0 282.5 100.0 313.5 100.0 192.8 100.0 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ส าหรับพื้นที่ศูนย์การค้าดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมที่สามารถขอคืนได้ โดยภายหลัง 
การจัดตั้งกองทุนรวม กองทุนรวมจะไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวได้ เนื่องจากกองทุนรวมไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ตามกฎหมายภาษี 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 

อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม ่

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงข้อมูลอัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ส าหรับรอบระยะเวลาสามปี
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2554 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556  และรอบระยะเวลาหก
เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 

 

 

ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2554 

ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2555 

ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2556 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี  
31 สิงหาคม 2556 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย(1)ของพ้ืนที่ให้เช่าแก่ 
ผู้เช่าระยะยาวของอสังหาริมทรัพย์โครงการ
ใหม่(2)(3) (ร้อยละ) 

94.0 96.2 98.4 99.6 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย(1)ของพ้ืนที่ให้เช่า
ทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่(2)(4) 
(ร้อยละ) 

97.0 98.1 99.2 99.8 
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หมายเหตุ 

(1) ค านวณด้วยวิธีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (weighted average) โดยถัวเฉลี่ยอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยด้วยพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 
หรือพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ (แล้วแต่กรณี) 

(2) อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยค านวณโดยการน าผลรวมของอัตราการเช่าพื้นที่ ณ วนัสิ้นเดือน หารด้วยจ านวนเดือนในรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
(3) "พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ให้เช่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ที่ไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 
(4) "พื้นทีใ่ห้เช่าทั้งหมด" หมายถึง พื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พื้นที่ศูนย์อาหาร และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 

อสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม 

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงข้อมูลอัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิมส าหรับรอบระยะเวลาสามปี
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2553 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ  วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2555  

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2553 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2554 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  
29 กุมภาพันธ์ 2555 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย(1)ของพ้ืนที่ให้เช่าแก่ 
ผู้เช่าระยะยาวของอสังหาริมทรัพย์โครงการ
เดิม(2)(3)(ร้อยละ) 

98.3 97.6 97.0 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย(1)ของพ้ืนที่ให้เช่า
ทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม(2)(4) 
(ร้อยละ) 

99.3 99.0 98.8 

หมายเหตุ 

(1) ค านวณด้วยวิธีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (weighted average) โดยถัวเฉลี่ยอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยด้วยพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 
หรือพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์โครงการเดิม (แล้วแต่กรณี) 

(2) อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยค านวณโดยการน าผลรวมของอัตราการเช่าพื้นที่ ณ วนัสิ้นเดือน หารด้วยจ านวนเดือนในรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
(3) "พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ให้เช่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ที่ไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 
(4) "พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด" หมายถึง พื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พื้นที่ศูนย์อาหาร และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 

การจัดหาผลประโยชนด์้านรายได้จากสือ่โฆษณา 

เทสโก้ โลตัส ได้ให้สิทธิท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือโฆษณาในศูนย์การค้าทุกแห่งดังต่อไปนี้ 

ตามสัญญาให้สิทธิบริการส่ือโฆษณาระหว่างเทสโก้ โลตัส กับวีจีไอ (รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (สัญญาให้

สิทธิโฆษณา) เทสโก้ โลตัส ได้ให้สิทธิแก่วีจีไอแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการ ใช้ และโฆษณาภายในพื้นที่ที่ก าหนด 
(พื้นที่โฆษณา) รวมถึงการท ากิจกรรมโฆษณาโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (กิจกรรมโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ จุดที่
อนุญาตให้จัดวางอุปกรณ์เครื่องมือติดตั้งหรือจอโทรทัศน์ (จุดติดตั้งจอโทรทัศน์) และการจัดรายการวิทยุที่มีการเผยแพร่
กระจายเสียงเพลงเสียงประกาศแจ้งภายในศูนย์การค้า รวมถึงรายการโฆษณาสินค้าและบริการภายในศูนย์การค้า หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ "เทสโก้ เอฟเอ็ม" (รายการวิทยุ) โดยวีจีไอจะต้องรับผิดชอบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมดดังกล่าวเอง 
อย่างไรก็ตาม ก่อนการจัดกิจกรรมโฆษณาตามความต้องการของผู้โฆษณา (ซึ่งเข้าท าสัญญาให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวกับการ
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โฆษณาในพื้นที่โฆษณาหรือผ่านจอโทรทัศน์ ณ จุดติดตั้งจอโทรทัศน์ (ผู้โฆษณา) วีจีไอจะต้องท าหนังสือแจ้งการจัดท า
กิจกรรมโฆษณาดังกล่าวไปยังเทสโก้ โลตัส ก่อนเสมอ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

สัญญาให้สิทธิโฆษณามีระยะเวลา 5 ปี โดยสัญญาจะส้ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งวีจีไอสามารถใช้สิทธิขอ 
ต่ออายุสัญญาได้ (สูงสุดไม่เกิน 5 ปี) โดยท าหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนวันครบก าหนดอายุสัญญา
ดังกล่าว 

ค่าธรรมเนียมที่เทสโก้ โลตัส เรียกเก็บจากวีจีไอต้องช าระแบ่งเป็นสามประเภท ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิใน
พื้นที่โฆษณา (2) ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิในกิจกรรมโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ (3) ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิใน
รายการวิทยุ โดยค่าธรรมเนียมการให้สิทธิในพื้นที่โฆษณาจะค านวณตามเนื้อที่ของพื้นที่โฆษณา (และเนื้อที่เพิ่มเติม (ถ้ามี)) 
โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียม (ทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร) ตามหน่วยต่อตารางเมตร ซึ่งจะต้องช าระปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 
30 เมษายน และ 30 กันยายนของทุกปี ส่วนค่าธรรมเนียมการให้สิทธิในกิจกรรมโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ
ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิในรายการวิทยุนั้นจะค านวณตามสูตรการแบ่งรายได้และจะต้องช าระเป็นรายเดือน 

เมื่อกองทุนรวมเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว กองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาแบ่งก าไร 
ส่ือโฆษณากับเทสโก้ โลตัส โดยภายใต้สัญญาดังกล่าว กองทุนรวมให้สิทธิแก่เทสโก้ โลตัส ในการโฆษณาในพื้นที่
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่ไม่มีผู้ใดเช่า (รวมถึงเทสโก้ โลตัส) เช่น พื้นที่ส่วนกลางของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ โดย
เทสโก้ โลตัส ต้องจ่ายเงินรายได้ร้อยละ 90 ที่ได้รับจากวีจีไอให้แก่กองทุนรวมเป็นค่าตอบแทนส าหรับสิทธิจัดท ากิจกรรม
โฆษณาโดยใช้กล่องไฟโฆษณา (lightbox) ในพื้นที่ดังกล่าว ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายได้ดังกล่าวจากวีจีไอ  
ซึ่งอัตราส่วนแบ่งก าไรส่ือโฆษณาดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงพื้นที่ตามการให้สิทธิโฆษณาใน
พื้นที่อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเทสโก้ โลตัส
เพิ่มเติมหรือขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ออกไป  
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม ่

โครงการนวนคร 

รายละเอียดทรัพย์สิน 

โครงการนวนครเป็นทรัพย์สินท่ีตั้งอยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ("นิคมอุตสากรรม นวนคร") เลขที่ 98/103 หมู่ 
13 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย มีเนื้อที่รวม 31 ไร่ 0 งาน 5 ตารางวา หรือ 49,620 
ตารางเมตร โครงการนวนคร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนพหลโยธิน  (ทางหลวงหมายเลข 1) อยู่ติดกับทางเข้าของนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมนวนครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ (10,400,000 ตารางเมตร) และมีจ านวน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่แยกออกมาอยู่ริมทั้งสองด้านของถนนพหลโยธินภายในรัศมี 10 กิโลเมตร และมีจ านวนของอ
พาร์ตเมนท์ขนาดกลางตั้งอยู่ใกล้กับโครงการนวนคร เพื่อให้บริการพนักงานและคนงานภายในนิคมอุตสาหกรรม ด้วยท าเลที่มี
ศักยภาพโครงการนวนครจึงสามารถรองรับพนักงานและคนงานภายในนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงประชากรในบริเวณใกล้เคียง 

ในบริเวณทรัพย์สินส่วนโครงการนวนครนี้ มีอาคารและส่ิงปลูกสร้างจ านวนทั้งส้ิน 2 หลังที่ผู้สนับสนุนเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์และด าเนินการเอง โดยโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2551 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโครงการนวนคร
ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศ ลิฟต์จ านวน 3 เครื่อง (โดยเป็นลิฟต์ส าหรับคนโดยสารจ านวน 1 เครื่อง และลิฟต์ส าหรับขนส่ง
จ านวน 2 เครื่อง) บันไดเล่ือนจ านวน 4 เครื่อง บันไดเล่ือนส าหรับรถเข็นจ านวน 2 เครื่อง ระบบป้องกันอัคคีภัย (รวมถึงระบบ
สปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคาร) ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา และระบบโทรศัพท์ ทั้งนี้ โครงการนวนครได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งกินระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงต้นปี 2555 และได้มีการปรับปรุงโครงการนวนครเป็นรูปแบบของ เทสโก้ 
โลตัส เอ็กซ์ตร้า ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2556 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานของศูนย์การค้าและเพิ่มรายรับในอนาคต  

ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 โครงการนวนครมีพื้นที่ให้เช่ารวม 19,909 ตารางเมตร โดยพื้นที่เช่าส าหรับผู้เช่ารายระยะ
ยาว 10,202 ตารางเมตร ส าหรับผู้เช่าจ านวน 124 ราย ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 2 ตารางเมตร ถึง 3,600 ตารางเมตร และมีขนาด 
มัธยฐานของพื้นท่ีเช่า 30 ตารางเมตร โดยในปีส้ินสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 และช่วงเวลาหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 สิงหาคม 
2556 ทรัพย์สินน้ีมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียโดยผู้เช่าระยะยาว ประมาณร้อยละ 98.4 และ 99.6 ตามล าดับ 
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ท่ีตั้งของโครงการ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของโครงการนวนครที่ส าคัญ (ณ วันที ่31 สิงหาคม 2556 เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น) 

ที่ดิน  

ลักษณะการลงทุนในที่ดินของกองทุนรวม เจ้าของกรรมสิทธิ์  

เนื้อที่ดิน 31 ไร ่5 ตารางวา หรือ 49,620 ตารางเมตร 

ทางเข้า-ออกติดกับถนนสาธารณะ ถนนพหลโยธิน  (ทางหลวงหมายเลข 1) โดยเชื่อมผ่านถนนภายในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร 

อาคารศูนย์การค้า  

ลักษณะการลงทุนในอาคารของกองทุนรวม เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

อายุของอาคาร ประมาณ 6 ปี  

การปรับปรุงเพ่ิมเติมอาคารที่ส าคัญ 2555 

พื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต 8,368 ตารางเมตร 

พื้นที่ศูนย์อาหาร 1,338 ตารางเมตร 

พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวภายในอาคาร(1) 10,082 ตารางเมตร 

พื้นที่ส่วนกลาง 4,462 ตารางเมตร 

พื้นที่บริการ 3,906 ตารางเมตร 

พื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร 11,855 ตารางเมตร 

พื้นที่อาคารรวม(2) 40,012 ตารางเมตร 

ข้อมูลทั่วไป   

พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว(3) 10,202 ตารางเมตร 

พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด(4) 19,909 ตารางเมตร 

รายได้รวม(5) (ล้านบาท) 103.6 (ส าหรับปีการเงิน 2554)  95.6 (ส าหรับปีการเงิน2555)  123.5 (ส าหรบัปี
การเงิน 2556)  และ 66.4 (ส าหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 
2556) 

จ านวนผู้เช่าระยะยาว 108 

ลานจอดรถ 756 (รถยนต์) 494 (รถจักรยานยนต์) 

การประเมินค่า (ทรัพย์สิน)  

ราคาประเมิน (ล้านบาท) 2,109 โดยบริษัท ซีบ ีริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด  

2,142 โดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด  

วันที่ประเมินค่า 2 กันยายน 2556 โดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด  
26 สิงหาคม 2556 โดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด  

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินค่า วิธีคิดจากรายได้ (Income Capitalization Method) 

ราคาสูงสุดในการเข้าลงทุน(6) (ล้านบาท) 2,320  

หมายเหตุ 

)1(  "พ้ืนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวภายในอาคาร "หมายถึง พ้ืนที่ให้เช่าภายในอาคารที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่  1 ปีขึ้นไปที่ไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 

)2(  "พ้ืนที่อาคารรวม "หมายถึง พ้ืนที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนย์การค้า ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พ้ืนที่ศูนย์อาหาร พ้ืนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวภายในอาคาร พ้ืนที่
ส่วนกลาง พ้ืนที่บริการ และพ้ืนที่ลานจอดรถภายในอาคาร 
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(3) "พ้ืนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว "หมายถึง พ้ืนที่ให้เช่าทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่  1 ปีขึ้นไปที่ไม่ใช่เทสโก้ โลตัส 

(4) "พ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมด "หมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พ้ืนที่ศูนย์อาหาร และพ้ืนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 

(5) ไม่รวมรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รับจากการให้เทสโก้ โลตัส เช่าพื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และพ้ืนที่ศูนย์อาหาร เนื่องจากก่อนการจัดตั้งกองทุนรวม เทสโก้ โลตัส 
เป็นเจ้าของพ้ืนที่จึงไม่ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในการใช้พื้นที่ดังกล่าว และไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนียมจากวีจีไอ 

(6) ราคาสูงสุดที่กองทุนรวมจะลงทุนจะต้องไม่สูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดที่ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระเกินกว่าร้อยละ 10 

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน 

ล าดับที ่
โฉนดท่ีดิน 
เลขที่ 

เลขที่ดิน หน้าส ารวจ 
เนื้อทีท่ี่ดิน  

(ไร/่งาน/ตารางวา) 
เจ้าของ 

1.. 54492 34 14631 31-0-05 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด 

เทสโก้ โลตัส จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างที่เทสโก้ โลตัสเป็นเจ้าของให้แก่กองทุนรวมภายในไตร
มาสแรกของปี 2557 ภายหลังจากที่กองทุนรวม (1) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลงทุนเพิ่มเติมใน
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่และเข้าท าธุรกรรม (2) ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ส านักงาน ก.ล.ต.) ส าหรับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวม (ครั้งที่ 2)เพื่อให้
สอดคล้องกับการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง  และ (3) ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมและ
สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและได้รับเงินตามสัญญากู้ยืมเพียงพอส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์
โครงการใหม่ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

เทสโก้ โลตัสได้จดทะเบียนภารจ ายอมในที่ดินอันเป็นท่ีตั้งของโครงการนวนคร รวมถึงส่ิงปลูกสร้างเหนือที่ดินดังกล่าว 
(“ที่ดินฯ”) ให้กับ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) (บมจ. นวนคร) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและผู้บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาภารจ ายอมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเทสโก้ โลตัส และ บมจ. นวนคร (“สัญญาภารจ ายอม”) 
ซึ่งเป็นผลให้มีการจ ากัดสิทธิการใช้ที่ดินฯ บางประการของ เทสโก้ โลตัส ท้ังนี้ เพื่อให้ บมจ. นวนคร สามารถควบคุมดูแลการ
บริหารจัดการผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร (ซึ่งรวมถึงโครงการนวนคร) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น การ
ก าหนดห้ามไม่ให้ถมดินสูงเกินกว่าระดับถนนในโครงการนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  การก าหนดมาตรฐานในการก่อสร้าง 
ดัดแปลงอาคาร  การก าหนดมาตรฐานน้ าทิ้ง ส่ิงปฏิกูล เสียง ฝุ่นละออง  รวมถึงข้อจ ากัดในการแบ่งแยกที่ดินฯ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อ
กองทุนรวมเข้าซื้อและจดทะเบียนรับโอนที่ดินฯ จากเทสโก้ โลตัส แล้ว ภารจ ายอมดังกล่าวจะตกติดมากับที่ดินฯ ด้วยโดยผลของ
กฎหมาย และเป็นผลให้กองทุนจะต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขใด ๆ ทุกประการตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาภารจ า
ยอมที่ได้จดทะเบียนไว้ ตามรายการจดทะเบียนภารจ ายอมที่ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงอัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ียของโครงการนวนคร ส าหรับระยะเวลาที่ระบุไว้ 

ระยะเวลา 
อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย(1) ของ
พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย(1) 
ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด  

(ร้อยละ) 

ปีสิ้นสดุวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2554 94.0 97.0 

ปีสิ้นสดุวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 96.2 98.1 
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ระยะเวลา 
อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย(1) ของ
พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว 

(ร้อยละ) 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉล่ีย(1) 
ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด  

(ร้อยละ) 

ปีสิ้นสดุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 98.4 99.2 

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2556  99.6 99.8 

หมายเหตุ 

)1(  อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยค านวณโดยการน าผลรวมของอัตราการเช่าพื้นที่ ณ วันสิ้นเดือนหารด้วยจ านวนเดือนในรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

ลักษณะของผู้เช่า 

โครงการนวนครมีผู้เช่าที่เป็นผู้ประกอบกิจการหลากหลายประเภทที่มีชื่อเสียงและมีผลประกอบการท่ีชัดเจน โดย ณ 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 มีผู้เช่าระยะยาวรวมทั้งสิ้น 108 ราย  

ผู้เช่าระยะยาวรายใหญ่ของโครงการนวนครที่ไม่ใช่ เทสโก้ โลตัส  เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ เช่า   คือ  เมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ์ และ TG Fone ข้อมูลพ้ืนท่ีเช่า  และสัดส่วนการเช่าของผู้เช่าของผู้เช่าระยะยาวรายใหญ่สิบอันดับแรก  ส าหรับรอบ
ระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 มีดังนี้ 

ผู้เช่า ช่ือทางการค้า 
ประเภท 

ธุรกิจของผู้เช่า 
พื้นที่เช่า 

(ตารางเมตร) 

สัดส่วนพ้ืนท่ีเช่า
เทียบกับพื้นท่ีให้
เช่าแก่ผู้เช่า 
ระยะยาว 
(ร้อยละ) 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) Major Cineplex  บริการด้าน 
ความบันเทิง 

3,600 35.3 

บริษัท ทีจ ีเซลลูลา่ร์เวิลด ์จ ากัด TG Fone  อ่ืน ๆ 1,272 12.5 
บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คทรอนิกส์ จ ากัด บริษัท อมรศูนย์รวม

อะไหล่อีเล็คทรอนิกส์ 
จ ากัด 

อ่ืน ๆ 345 3.4 

บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ จ ากัด (มหาชน) สุกี้ เอ็มเค อาหารและ
เครื่องดื่ม 

250 2.4 

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

KFC อาหารและ
เครื่องดื่ม 

249 2.4 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ บริการต่าง ๆ 219 2.1 
นายวิโรจน์  กิตธรรมรัตน์ Echo Karaoke & 

Games 
บริการด้าน 
ความบันเทิง 

218 2.1 

บริษัท ฮอท พอท จ ากัด (มหาชน) ฮอท พอท บุฟเฟ่ต์ แวลล ู อาหารและ
เครื่องดื่ม 

191 1.9 

บริษัท เมจิกเวิลด์ จ ากัด Play Land บริการด้าน 
ความบันเทิง 

189 1.9 

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด i-beat อ่ืน ๆ  181 1.8 
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ตารางด้านล่างนี้ แสดงข้อมูลสัดส่วนพื้นท่ีเช่าเทียบกับพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาว และเทียบกับพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 
โดยจ าแนกตามลักษณะประเภทธุรกิจของผู้เช่าระยะยาวในโครงการนวนคร ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 
 

ประเภทธุรกิจของผู้เช่า 
สัดส่วนพ้ืนท่ีเช่าเทียบกับพื้นที่ให้เช่า

แก่ผู้เช่าระยะยาว (ร้อยละ) 
สัดส่วนพ้ืนท่ีเช่าเทียบกับพื้นที่ให้เช่า

ทั้งหมด (ร้อยละ) 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต - 42.0 

อาหารและเครื่องดื่ม 17.3 15.6 

บริการด้านความบันเทิง 39.7 20.3 

บริการต่าง ๆ )1(  7.9 4.0 

สินค้าแฟช่ันและเครื่องประดบั 7.4 3.8 

สินค้าสุขภาพและความงาม 6.0 3.1 

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ )2(  20.8 10.7 

พื้นที่ว่าง 0.9 0.5 

รวม 100.0 100.0 

หมายเหตุ 

(1) บริการต่าง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการด้านรถยนต์และการบ ารุงรักษา บริการด้านการศึกษา และบริการอื่น ๆ 

(2) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ หมายถึง สินค้าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง สินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี และบริการเครือข่าย 

นอกจากการท าสัญญากับผู้เช่าระยะยาวแล้ว  เทสโก้ โลตัส  ยังท าสัญญาบริการพื้นที่ระยะส้ัน  ซึ่งมีระยะเวลาน้อย
กว่าหน่ึงปีกับผู้ใช้พื้นที่ชั่วคราวอีกด้วย โดยในรอบระยะเวลาหกเดือนส้ินสุด ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 พืน้ท่ีที่มีการใช้โดยผู้ใช้
พื้นที่ชั่วคราวมีพื้นทีเ่ฉล่ียประมาณ 839 ตารางเมตร 

การสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า 

ตารางด้านล่างนี้แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการส้ินสุดอายุสัญญาเช่าที่เกี่ยวกับ ผู้เช่าระยะยาวพื้นที่เช่าที่
โครงการนวนคร ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 ซึ่งจะถึงก าหนดตามระยะเวลาที่ระบุ 
 

ระยะเวลา(1) จ านวนสัญญาเช่า
ที่จะครบก าหนด

อาย ุ
(ฉบับ) 

พื้นที่เช่ารวมของ
สัญญาเช่าท่ีจะครบ

ก าหนดอายุ  
(ตารางเมตร) 

พื้นที่เช่าท่ีจะครบ
ก าหนดอายุสัญญาเช่า
เทียบกับพื้นท่ีให้เช่าแก่

ผู้เช่าระยะยาว 
(ร้อยละ) 

พื้นที่เช่าท่ีจะครบ
ก าหนดอายุ

สัญญาเช่าเทียบ
กับพื้นท่ีให้เช่า

ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

ปีสิ้นสดุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 10 158 1.5 0.8 

ปีสิ้นสดุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 12 870 8.5 4.4 

ปีสิ้นสดุวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 55 1,975 19.4 9.9 

ภายหลังวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 31 7,104 69.6 35.7 

สัญญาเช่าหลักกับเทสโก้ โลตัส(2) 1 - - 48.8 
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ระยะเวลา(1) จ านวนสัญญาเช่า
ที่จะครบก าหนด

อาย ุ
(ฉบับ) 

พื้นที่เช่ารวมของ
สัญญาเช่าท่ีจะครบ

ก าหนดอายุ  
(ตารางเมตร) 

พื้นที่เช่าท่ีจะครบ
ก าหนดอายุสัญญาเช่า
เทียบกับพื้นท่ีให้เช่าแก่

ผู้เช่าระยะยาว 
(ร้อยละ) 

พื้นที่เช่าท่ีจะครบ
ก าหนดอายุ

สัญญาเช่าเทียบ
กับพื้นท่ีให้เช่า

ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

พื้นที่ว่าง 5 96 0.9 0.5 

รวม 114 10,202 100.0 100.0 

หมายเหตุ 

(1) ส าหรับสัญญาเช่าที่มีการต่ออายุสัญญาก่อนวันครบก าหนด จะถือว่าวันครบก าหนดอายุของสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้มีการต่ออายุ สัญญานั้น
ออกไป 

(2) รวมพ้ืนที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต และพ้ืนที่ศูนย์อาหาร ทั้งนี้ สัญญาเช่าหลักของเทสโก้ โลตัสมีอายุการเช่า   10  ปี  (โดยอาจต่ออายุการเช่าได้ 2 คราว ๆ  ละ  10  ปี) ทั้งนี้ 
สัญญาเช่าหลักกับเทสโก้ โลตัสจะเริ่มมีผลเมื่อกองทุนรวมได้รับโอนอสังหาริมทรัพย์จากเทสโก้ โลตัส 
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วันท่ี 15 ตุลาคม 2556 
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ในฐานะผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา เทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้น เอ็ม, จี และ 10  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 

เรียน ผูจัดการกองทุน 
 

ตามท่ีทางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชา เทสโก โลตัส รีเทล โกรท ไดมอบหมายใหทางบริษัท   15  ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด ประเมินมูลคา
ทรัพยสิน ไดแก  ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง โครงการ “เทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต สาขา นวนคร” ต้ังอยูเลขท่ี 98/103 
หมู 13 ต้ังอยูติดถนนนวนคร 2 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยการประเมินมูลคาทรัพยสิน
ในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบมูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสินดังกลาว เพื่อใชสําหรับ
วัตถุประสงคสาธารณะ 
 

บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด มีความเห็นวา มูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสินดังกลาวท่ีทําการ
ประเมินมูลคาในครั้งน้ี ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2556 มีมูลคาเทากับ 2,142,000,000 บาท (สองพันหนึ่งรอยส่ีสิบสอง
ลานบาทถวน) 
 

หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับรายงานฉบับน้ีโปรดแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อจะไดเรียนชี้แจง 
ในรายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ีทานประสงคตอไป อน่ึงรายงานการประเมินมูลคาฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อวัตถุประสงค 
ท่ีระบุไวในรายงานเทาน้ัน เง่ือนไขและสมมติฐานในการประเมินมูลคาไดแสดงไวในรายงาน 
    

 บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด และผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัทฯ ขอรับรองวาไมมีผลประโยชน
เก่ียวของไมวาโดยทางตรงหรือทางออมกับทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา 
 ขอแสดงความนับถือ 
 กระทําการแทนในนาม 
 บริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

 
 นายไพรัช มณฑาพันธุ, MRICS 
 กรรมการผูอํานวยการ 
 ผูประเมินหลัก 
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สรุปผลการประเมินมูลคาทรัพยสิน 
 
ประเภทของทรัพยสิน : ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง โครงการ เทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต สาขานวนคร 
   

ชื่อลูกคา : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
   

วัตถุประสงค : เพื่อตองการทราบมูลคาตลาด (Market Value) ของทรัพยสินในสภาพท่ีไมมี
ภาระผูกพัน เพื่อใชสําหรับวัตถุประสงคสาธารณะ 

   

รายละเอียดของทรัพยสิน : ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง โครงการ เทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต สาขานวนคร  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ท่ีดิน จํานวน 1 โฉนด เน้ือท่ีดินรวมตามเอกสารสิทธิ์ประมาณ 31-0-05.0 ไร 
(12,405 ตารางวา) 

 อาคารภายในโครงการ เทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต สาขานวนคร มีพื้นท่ี
อาคารทั้งหมดประมาณ 40,012.15 ตารางเมตร  

    

ทําเลทีต่ั้ง : เลขท่ี 98/103 หมู 13 ต้ังอยูติดถนนนวนคร 2 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

   

ทางเขา-ออก : ถนนนวนคร 2 เปนถนนภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งเชื่อมตอ
กับถนนพหลโยธิน เปนถนนสาธารณประโยชน 

   

สาธารณูปโภค : ไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท และทอระบายนํ้า 
   

เอกสารสิทธ์ิ : โฉนดท่ีดินเลขท่ี 54492 
   

ผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 
   

ผูถือกรรมสิทธ์ิอาคาร : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 
   

ภาระผูกพันทีจ่ดทะเบียน : ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคาตกอยูในบังคับภาระจาํยอม เร่ืองถนน ทางเดิน ชานถนน 
ท่ีวางเวน หรือท่ีดินอื่นท่ีอนุญาตใหใชรวมกัน (ดูรายละเอียดหนา 13 ประกอบ) 

   

สิทธิการครอบครอง : ถือกรรมสิทธิ์สมบูรณ (Freehold) 
   

ราคาประเมินทุนทรัพยที่ดนิ
ของทางราชการ 

: รวม 558,225,000 บาท (ตารางวาละ 45,000 บาท) 
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ขอกําหนดทางผังเมืองและ
กฎหมายที่เก่ียวของ 

: ทรัพยสินท่ีประเมินมูลคา ต้ังอยูในบริเวณพื้นท่ีท่ีกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  
ตามประกาศผังเมืองรวมเมืองทาโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
(พ.ศ.2552) ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (พื้นท่ีสีมวง)   

   

การใชประโยชนในปจจบุัน  : สภาพปจจุบันเปนอาคารพาณิชยกรรม โดยใชประโยชนเปนพื้นท่ีคาปลีกใหเชา 
ประเภทไฮเปอรมารเก็ต 

   

วันที่ประเมนิมูลคา : 26 สิงหาคม 2556 
   

มูลคาตลาด  
(Market Value) 

: 2,142,000,000 บาท 
(สองพันหนึ่งรอยส่ีสิบสองลานบาทถวน) 









































































สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

สารสนเทศเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของกองทุนรวมกับบคุคลที่เกี่ยวขอ้ง 

 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน (คณะกรรมการลงทุน) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส  
รีเทล โกรท (TLGF) (กองทุนรวม) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (บริษัทจัดการ) 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึง การลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น
ศูนย์การค้า 1 แห่ง ได้แก่ โครงการนวนคร (อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่) โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่
ดังกล่าวจะเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (เอก-ชัย) 
เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (ธุรกรรม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วันที่ท าธุรกรรม 

กองทุนรวมคาดว่าจะเข้าท าธุรกรรมภายในไตรมาสแรกของปี 2557 ภายหลังจากที่กองทุนรวม (1) ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ และเข้าท าธุรกรรม (2) ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) ส าหรับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
ลงทุนของกองทุนรวม (ครั้งที่ 2) เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่และเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ 
(3) ได้เข้าท าสัญญากู้ยืมและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน และได้รับเงินตามสัญญากู้ยืมเพียงพอส าหรับการลงทุน
เพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุนรวม 

เอก-ชัย ซึ่งถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้างในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

3. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรม 

กองทุนรวมจะน าเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่เพื่อสร้างเสริม
รายได้ให้แก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่นี้จะเพิ่มโอกาสแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับการจัดสรรเงินปันผลต่อหน่วยในอัตราที่สูงขึ้น และจะช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนรวม 
อย่างไรก็ดี ราคาซื้อของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนจะต้องไม่สูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดที่ได้จากบริษัท 
ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด (CBRE) และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด (15 Biz) (รวมเรียกว่า ผู้ประเมินราคา
อิสระ) เกินกว่าร้อยละ 10 และราคาซื้อของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่จะต้องไม่เกิน 2,320 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงการใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่จะต้องช าระให้แก่หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการการโอนอสังหาริมทรัพย์) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเช่า และค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ เป็น
ต้น) 

 



4. ขนาดของธุรกรรมและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ธุรกรรมนี้ถือเป็นการเข้าท าธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 2,320 ล้านบาท (ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินโครงการใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่จะต้องช าระให้แก่หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง ( เช่น  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายในการการโอนอสังหาริมทรัพย์ )  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเช่ า  
และค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ เป็นต้น) และจะช าระเป็นเงินสด โดยธุรกรรมมีมูลค่าเกินกว่า 100,000,000 บาท และเกินกว่า  
ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที ่26,209,499,560.56 บาท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 

5. มูลค่าของทรัพยส์ินที่จะลงทุน 

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่และราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ ตลอดจนราคาซื้อสูงสุดของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โครงการใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่จะต้องช าระให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการการโอนอสังหาริมทรัพย์) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเช่า และค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ เป็นต้น) ปรากฏอยู่ในตาราง
ดังต่อไปนี ้

 

 

 

6. เกณฑ์ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม 

การก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนของธุรกรรมพิจารณาจากราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่ได้จากผู้ประเมินราคา
อิสระ โดยราคาซื้อของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่จะต้องไม่สูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดที่ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระ เกินกว่าร้อย
ละ 10 และราคาซื้อของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่จะต้องไม่เกิน 2,320 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่จะต้องช าระให้แก่หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการการโอนอสังหาริมทรัพย์) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเช่า และค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ เป็นต้น) 

7. ประโยชน์ที่กองทุนรวมจะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม 

บริษัทจัดการคาดว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่จะเพิ่มโอกาสแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผล 
ต่อหน่วยในอัตราที่สูงขึ้น และจะช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนรวม  

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม ่

บริษัทจัดการจะท าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม ่
ในการน้ี บริษัทจัดการได้ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และพิจารณาถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินดังกล่าวจะไม่ท าให้กองทุนมีเงินกู้ยืมเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยในการกู้ยืมเงินดังกล่าว คณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะมีอ านาจก าหนดวงเงินกู้ 

   ราคาประเมิน  

ช่ือทรัพย์สิน จังหวัดที่ตั้ง 
ลักษณะการลงทุนใน

ที่ดิน 
โดย CBRE 
(ล้านบาท) 

โดย 15 Biz 
(ล้านบาท) 

ราคาซื้อสูงสุด
(ล้านบาท) 

นวนคร ปทุมธานี กรรมสิทธิ์ 2,109 2,142 2,320 



อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาช าระคืน รวมถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของสัญญาเงินกู้ รวมทั้งมีอ านาจในการเจรจาต่อรอง เข้าท า 
จัดเตรียม แก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว ตลอดจนแต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนตัวแทนใดๆ 
เพื่อให้การด าเนินการตามที่กล่าวข้างต้นส าเร็จลุล่วง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมฉบับที่มีผล
ใช้บังคับ ณ วันท่ีคณะกรรมการลงทุนมีมติที่เกี่ยวข้อง 

9. การขออนุมัติการเข้าท าธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ธุรกรรมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมี  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จ านวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

เอก-ชัยเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม เนื่องจากเอก-ชัยมีฐานะเป็นทั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด และผู้ขายอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ เอก-ชัยจึงเป็น
บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติในเรื่องการเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ 

10. ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการตกลงเข้าท าธุรกรรม 

บริษัทจัดการได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม และมีความเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ได้ผ่าน 
การคัดเลือกและวิเคราะห์ประเมินค่าอย่างเหมาะสมแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เช่น ระดับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเส่ียงในการลงทุน (risk-adjusted return threshold) ท าเลที่ตั้ง ( locations)  
ความหลากหลายของประเภทธุรกิจของผู้เช่าทรัพย์สิน (tenant mix) ลักษณะเฉพาะของอัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy 
characteristics) โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณสมบัติของอาคารและส่ิงอ านวยความสะดวก ศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์ และผลการวิเคราะห์ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายจ่ายลงทุนที่อาจใช้ ธุรกรรมมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งมุ่งลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ และใช้เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกเป็นหลัก โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะสร้างรายได้ในรูปของเงินปันผลและการเติบโตของเงินปันผลอย่างสม่ าเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท าหน้าที่ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ 
มีความเห็นว่าราคาซื้อของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่จะไม่สูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดที่ได้จากผู้ประเมินราคาอิสระเกินกว่าร้อย
ละ 10 ดังนั้น จึงเห็นควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว และบริษัทจัดการคาดว่า
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่นี้จะเพิ่มโอกาสแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผลต่อหน่วยในอัตราที่สูงขึ้น และ
จะช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนรวม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท 

วันที ่4 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป  
ณ ห้องแกรนดบ์อลลูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล ถนนเพลินจติ 

แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
__________________________ 

1.  การลงทะเบียน 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร  หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  
ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 

2.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

กรณีบุคคลธรรมดา 

- ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ออกให้ ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทาง ใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารแสดงตนอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีผลตามกฎหมาย (และบริษัทจัดการให้
ความยินยอม) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ  

- กรณีเอกสารข้างต้น หมดอายุหรือสูญหายหรือช ารุดจนมีผลให้เอกสารดังกล่าวขาดข้อมูลในสาระส าคัญ  
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงเอกสารหลักฐานการจัดท าเอกสารใหม่ประกอบ 

กรณีนิติบุคคล 

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดง 

- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือส าเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลซึ่งออกและรับรองส าเนาถูกต้องโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม 
ผู้ถือหน่วยลงทุน และ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาบัตรอื่นใดที่
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาใบส าคัญประจ าตัว
คนต่างด้าว หรือส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีผลตามกฎหมาย (และบริษัท
จัดการให้ความยินยอม) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว 
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กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แสดง 
- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้น  

จดทะเบียนจัดตั้งที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือส าเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตาม
กฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคล
ดังกล่าว 

ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปลนั้น  

ในกรณีที่เอกสารใดเป็นเอกสารที่ได้จัดท าในต่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ  
โดยเจ้าหน้าที่ notary public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

3.  การมอบฉันทะ 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุนในการลงมติไม่ได้ 
เว้นแต่ในกรณี Custodian 

- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ
ข้อความที่ส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาบัตรอื่นใดที่
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ หรือในกรณีเป็นชาวต่างขาติ ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาใบส าคัญประจ าตัว
คนต่างด้าว หรือส าเนาเอกสารแสดงตนอื่นของผู้มอบฉันทะที่มีผลตามกฎหมาย (และบริษัทจัดการให้ความ
ยินยอม) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นใด 
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือ
เดินทาง ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารแสดงตนอื่นของผู้รับมอบฉันทะที่มีผลตามกฎหมาย  
(และบริษัทจัดการให้ความยินยอม) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน 
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(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของ 
ผู้มอบฉันทะพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุ 
ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน  
นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกและ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้ง
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาบัตรอื่นใด 
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาใบส าคัญประจ าตัว
คนต่างด้าว หรือเอกสารแสดงตนอื่นของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีผลตามกฎหมาย (และบริษัท
จัดการให้ความยินยอม) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว 

- กรณีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบแสดงหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดย 
หน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้งที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือส าเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และส าเนาหนังสือเดินทาง
ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว  

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง
ของค าแปล 

- ในกรณีที่เอกสารใดเป็นเอกสารที่ได้จัดท าในต่างประเทศ เอกสารดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ notary public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นใด 
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือ
เดินทาง ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารแสดงตนอื่นของผู้รับมอบฉันทะที่มีผลตามกฎหมาย  
(และบริษัทจัดการให้ความยินยอม) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน 

หมายเหตุ : 1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร
ประกอบการเข้าประชุมและลงมติ 

2. ในการจัดท าเอกสารประกอบการเข้าประชุมและลงมติกรุณาอย่าใช้
กระดาษที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (used paper) เนื่องจากอาจก่อให้เกิด
ความไม่ชัดเจนของข้อมูล 



แบบ ก 

Form A. 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7  
Enclosure 7 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า                                สัญชาต ิ  
       I/We                                         nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 

(2)  เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนท้ังส้ินรวม         หน่วย                                             
      being a unitholder of  Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund,  holding the total amount of                  units,                                                                           

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                 เสียง  
and having the right to vote equal to                                                         votes.  
  
 (3)  ขอมอบฉันทะให้   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                                               

  Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จังหวดั   รหัสไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

หรือผู้จัดการกองทุนรวม 

or the fund manager, namely 

   อายุ    ปี อยู่บ้านเลขท่ี                 
 age                                                      years, reside at             

ถนน       ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road                   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จังหวดั   รหัสไปรษณีย ์                                     
Province               Postal Code               

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งท่ี            ในวันท่ี            เวลา ............. น. ณ              
                                                                                                                       กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(1)   วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนครั้งที ่1/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555  
Agenda Item 1  To certify the minutes of the Unitholders Meeting No. 1/2012 on 5 October 2012  

    

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 
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(2)  วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่โดยกองทุนรวม  
Agenda Item 2  To consider and approve the investment in the New Property by the Fund  

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
(3)  วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพ่ือให้สอดคล้องกับการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพย์

โครงการใหม ่และการปรับปรุงข้อมูลที่เก่ียวข้องในโครงการจัดการกองทุนรวม  
Agenda Item 3  To consider and approve the amendment to the Fund Scheme to reflect the investment in the New 

Property and modify the relevant information in the Fund Scheme  

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
(4) วาระท่ี 4  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี  

Agenda Item 4  Other businesses (if any)     

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
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(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน 
   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)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิ ทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             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. 
 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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. 

 

 

 
ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 

 
 

หมายเหต ุ
1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix duty stamp of Baht 20 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า                                สัญชาต ิ  
       I/We                                         nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จังหวัด                        รหัสไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ      
as a Custodian for  

ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนท้ังส้ินรวม                         หน่วย                                                                                                                                                                                                                                         
being a unitholder of Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund holding the total amount of                                              units,                                                                                                                                                                                                                        

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

 

 (2)  ขอมอบฉันทะให้   อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี        
  Hereby appoint      age   years, reside at  

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road                  Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet   

จังหวดั   รหัสไปรษณีย ์                                     
Province         Postal Code                   

หรือผู้จัดการกองทุนรวม 

or the fund manager, namely 

     อายุ    ปี อยู่บ้านเลขท่ี         
             age                         years, reside at              

ถนน   ต าบล/แขวง       อ าเภอ/เขต   

Road                   Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet   

จังหวดั     รหัสไปรษณีย์                                   
Province              Postal Code               
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน คร้ังท่ี    ในวันท่ี  

 เวลา   น. ณ                                                                        กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

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

  มอบฉันทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial units as follows:                                                              

  หน่วยลงทุน            หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง                                                  units, and having the right to vote equal to                                votes. 

 

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

 

 (1)   วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555  
Agenda Item 1  To certify the minutes of the Unitholders Meeting No. 1/2012 on 5 October 2012  

  

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

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

     เห็นด้วย เสียง     ไม่เห็นด้วย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve     votes             Disapprove                            votes Abstain                                   votes 
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(2)  วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่โดยกองทุนรวม  

Agenda Item 2  To consider and approve the investment in the New Property by the Fund  

 

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

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

     เห็นด้วย เสียง     ไม่เห็นด้วย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve     votes             Disapprove                            votes Abstain                                   votes 

 
(3)  วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพ่ือให้สอดคล้องกับการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพย์

โครงการใหม ่และการปรับปรุงข้อมูลที่เก่ียวข้องในโครงการจัดการกองทุนรวม  
Agenda Item 3  To consider and approve the amendment to the Fund Scheme to reflect the investment in the New 

Property and modify the relevant information in the Fund Scheme  

 

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

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

     เห็นด้วย เสียง     ไม่เห็นด้วย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve     votes             Disapprove                            votes Abstain                                   votes 

 
(4) วาระท่ี 4  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี  

Agenda Item 4  Other businesses (if any)     

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

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

     เห็นด้วย เสียง     ไม่เห็นด้วย เสียง     งดออกเสียง เสียง 
     Approve     votes             Disapprove                            votes Abstain                                   votes 
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                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน 
   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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                    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. 
 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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. 

 
 

 
ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 

 
หมายเหต ุ
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศ

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

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 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.  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix duty stamp of Baht 20. 
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