
 

   
 

ที่ บลจ. กท. PIF. 0301/2556 

        4 พฤศจิกายน 2556 

เรื่อง แจงมติที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งที่ 1/2556 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ดวยที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งที่ 1/2556 (ที่ประชุม) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส  

รีเทล โกรท (TLGF) (กองทุนรวม) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม

อินเตอรคอนติเนนตัล  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 มีผูถือหนวยลงทุนมาประชุมดวยตนเอง

และโดยการมอบฉันทะทั้งส้ิน 503 ราย ถือหนวยลงทุนรวมกันจํานวน 1,586,382,239 หนวย คิดเปนรอยละ 67.87 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม (2,337,282,928 หนวย) ไดมีมติที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,563,261,896 หนวย จากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ

กองทุนรวมจํานวน 2,337,282,928 หนวย หรือคิดเปนรอยละ  66.88 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน

รวม และคิดเปนรอยละ 98.59 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในวาระนี้ 

มีผูถือหนวยลงทุนออกเสียงไมเห็นชอบจํานวน 0 หนวย และงดออกเสียง / บัตรเสีย จํานวน  22,364,826 หนวย รับรองรับรอง

รายงานการประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 1 ของ

หนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งนี้  

2. อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมโดยกองทุนรวม 

ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 993,117,237 หนวย จากจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขา

รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงจํานวน  1,002,060,989 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 99.11 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือ

หนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการลงทุนของกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม ซึ่งเปนศูนยการคา

จํานวน 1 แหง ไดแก โครงการนวนคร ตามรายละเอียดที่ระบุในตารางดานลางนี้ (อสังหาริมทรัพยโครงการใหม) โดยการลงมติ

ในวาระนี้ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัทจัดการ) ไมนับจํานวนหนวยลงทุนของบริษัท เอก-ชัย 

ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เอก-ชัย) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมและมีสวนไดเสียพิเศษในวาระนี้ จึงไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยเอก-ชัยถือหนวยลงทุนจํานวน 584,321,250 หนวย คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดของกองทุนรวม (ในวาระนี้ มีผูถือหนวยลงทุนออกเสียงไมเห็นชอบจํานวน 8,507,800 หนวย และงดออกเสียง / บัตรเสีย 

จํานวน 435,952 หนวย)  

บริษัทจัดการคาดวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมนี้จะเพิ่มโอกาสแกผูถือหนวยลงทุนในการไดรับเงินปนผล

ตอหนวยในอัตราที่สูงขึ้น และจะชวยเพิ่มแหลงที่มาของรายไดของกองทุนรวม โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม

ดังกลาวจะเปนการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสรางจากเอก-ชัย 



 

   
 

กอนที่จะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม กองทุนรวมไดจัดใหมีผูประเมินราคาอิสระ 2 ราย เพื่อประเมินคา

อสังหาริมทรัพยโครงการใหม ไดแก บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (CBRE) และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

(15 BIZ) (รวมเรียกวา ผูประเมินราคาอิสระ) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมและราคาประเมินของที่ประเมินโดย 

ผูประเมินราคาอิสระปรากฏอยูในตารางดานลางนี้ รวมถึงส่ิงที่สงมาดวย 2, 3 และ 4 ของหนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งนี้ 

อยางไรก็ตาม ราคาซื้อของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมจะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวา

รอยละ 10 และราคาซื้อสูงสุดจะตองไมเกิน 2,320 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม 

เชน คาใชจายและคาธรรมเนียมที่จะตองชําระใหแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ (เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายในการโอน

อสังหาริมทรัพย) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเชา และคาธรรมเนียมวิชาชีพอื่น ๆ เปนตน)  

   ราคาประเมิน (ลานบาท)  

ชื่อทรัพยสิน จังหวดัทีต่ั้ง 
ลักษณะการลงทนุ

ในทีด่ิน โดย CBRE โดย 15 Biz 

ราคาซื้อสูงสุด 
(ลานบาท) 

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

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวากองทุนรวมมีความสามารถในการจัดหาเงินกูภายใตสัญญาสินเชื่อที่

มีขอกําหนดและเงื่อนไขเปนที่นาพอใจ ดังนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหกองทุนรวมกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเปนแหลง

เงินทุนสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม โดยคํานึงถงึประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

เนื่องจากเอก-ชัยเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมและยังเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในจํานวน 

รอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 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 โดยรายละเอียดของ 

ธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาว ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5 ของหนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งนี้ 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมไดอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดราคาซื้อของอสังหาริมทรัพยโครงการใหมแตละแหงที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน โดยราคาซื้อดังกลาว

จะตองไมสูงกวาราคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากผูประเมินราคาอิสระเกินกวารอยละ 10 

2. เจรจาตอรอง เขาทํา จัดเตรียม แกไขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญาซื้อขาย สัญญาเชา สัญญาโอนสิทธิการเชา 

และสัญญาและเอกสารอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหม และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่

เกี่ยวของสําหรับการขออนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สํานักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย) รวมถึงติดตอ หรือประสานงานกับก.ล.ต. 

สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานราชการที่ เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยโครงการใหมดังกลาวสําเร็จครบถวน  



 

   
 

3. ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการใหบรรลุตามวัตถุประสงคขางตนทุกประการ ตลอดจน 

มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนตัวแทนเพื่อกระทําการดังกลาวขางตน 

3. อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย
โครงการใหม และการปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวของในโครงการจัดการกองทุนรวม 

 ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,553,015,235 หนวย จากจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ

กองทุนรวมจํานวน 2,337,282,928 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 66.45 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน

รวม และคิดเปนรอยละ 97.90 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในวาระนี้ 

มีผูถือหนวยลงทุนออกเสียงไมเห็นชอบจํานวน 33,156,933 หนวย และงดออกเสียง / บัตรเสีย จํานวน 210,071 หนวย) อนุมัติการ

แกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อใหสอดคลองกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการใหมตามที่ที่ประชุม

ไดมีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ขางตน รวมทั้งการปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวของในโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติม

ดังกลาวจะมีผลนับแตวันที่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมไดอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ มีอํานาจดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

1. แกไขเพิ่มเติมและปรับปรุงขอมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จําเปนและสมควร โดยการแกไขเพิ่มเติม

ดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับมติของที่ประชุมผูถือหนวยลงทุน และจะตองสอดคลองกับคําส่ังหรือ

ขอเสนอแนะของ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น 

2. ติดตอ ยื่นคําขออนุญาต ขอผอนผัน และประสานงานกับ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย หนวยงาน

ที่เกี่ยวของอื่น รวมทั้งบุคคลใด ๆ เพื่อการดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และ 

3. ดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและเกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการใหบรรลุตามวัตถุประสงคขางตนทุกประการ ตลอดจน 

มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนตัวแทนเพื่อกระทําการดังกลาวขางตน 

ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจะมีผลก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายสมชัย บุญนําศิริ) 

 กรรมการผูจัดการ 

 

 

 
 
หากทานมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

กรุณาติดตอไปยังสวนงานบริการลูกคาสัมพันธ โทรศัพท   02 686 6100 


