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• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ") จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของบรษิัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน 

• ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ช้ัน เอ็ม, จี และ 10  
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 02 670 4900 ผูจัดการ 
การจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจ
และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผู
ลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

• บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตางๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผย
การลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของ
พนักงานได 

• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผ ูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืน 
มากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้ รายไดหลักของกองทุนรวมจะขึ้นอย ูกับรายได 
คาเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้นผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของ 
ผู ูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว
ในหนังสือชี้ชวน 

•  กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเมื่อส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแลว มูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได และ
กองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับการจายคืนเงินลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวใหแก
ผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แตอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดใหแกผูถือหนวย
ลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมก็ได 

• ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีสองสวน คือ สวนขอมูลโครงการและสวนสรุปขอมูลสําคัญ ทั้งนี้ 
ผูสนใจลงทุนควรรองขอหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญจากบริษัทจัดการ หรือผูขายหนวยลงทุน โดยผูสนใจลงทุน
ควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ อาทิ วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน ความเส่ียง และ
คําเตือน เปนตน กอนตัดสินใจลงทุน 

ผูสนใจลงทุนที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศจะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
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ช่ือโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

ช่ือโครงการ (อังกฤษ) : Tesco Lotus Retail Growth Freehold and Leasehold Property Fund 

ช่ือยอ : TLGF 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา ประเภทไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน โดย

บริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยเพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนภายใน 30 วัน หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 

ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ 

ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 

การเสนอขายหนวยลงทุนครัง้แรก   

(1) จํานวนเงินทนุของโครงการ : 17,080,500,000 บาท – 18,408,000,000 บาท โดยจํานวนเงินทุนของโครงการ

จะขึ้นอยูกับราคาเสนอขายสุดทาย ซึ่งจะอยูในชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุน

เบื้องตน ซึ่งบริษัทจัดการ เทสโก โลตัส ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูซื้อหนวย

ลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) จะเปนผูกําหนดราคาเสนอขาย

สุดทายรวมกันและคาดวาจะประกาศในวันที่ 5 มีนาคม 2555 ("ราคาเสนอขาย

สุดทาย")(1) 

(2) จํานวนหนวยลงทุนทีเ่สนอขาย : 1,770,000,000  หนวย (หนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบลานหนวย) 

(3) ชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุน
เบ้ืองตน 

: 9.65 บาท – 10.40 บาท ตอหนวย 
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(4) ราคาจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับ

ผูจองซื้อทั่วไป(2) 
: 10.40 บาท 

ราคาจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับ 
ผูจองซื้อประเภทกองทุน ผูจอง
ซื้อพิเศษ และผูซื้อหนวยลงทนุ
เบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial 
Purchaser) 

: ราคาเสนอขายสุดทาย  

(5) จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของ
การจองซื้อ 

: 1,000 หนวย (หนึ่งพันหนวย) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย (หนึ่งรอย

หนวย) 

มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน : มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุนจะเทากับราคาเสนอขายสุดทาย   

วันที่ไดรับอนุมตัิใหจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวม 

: วันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 

วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน : ตามที่ระบุไวในคําถาม-คําตอบ เรื่อง "วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน เปนอยางไร" 

ของเอกสารฉบับนี้ 

หมายเหต ุ

(1) โปรดพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินทุนของโครงการและเงื่อนไขการลงทุนครั้งแรกในคําถาม-คําตอบ เร่ือง "กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

หรือ สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใดและมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร?" 

(2) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหนวยลงทุนสุดทายต่ํากวาราคาจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อทั่วไป บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูจัดการการจัดจําหนายและผูสนบัสนนุการขาย

หนวยลงทุนดําเนินการคืนสวนตางดังกลาวใหกับผูจองซื้อทั่วไปโดยไมมีดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหนวยลงทุนสุดทายจะอยูในชวงราคาเสนอขาย

หนวยลงทุนเบ้ืองตน 
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ลักษณะสําคัญของกองทุนรวม 

Q: กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 

A: เงินที่นํามาลงทุนในกองทุนรวม ควรจะเปนเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่มีรายไดประจําใน

รูปคาเชา กองทุนรวมนี้จึงอาจเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการรายไดประจําที่ขึ้นอยูกับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดย 

ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลจากรายไดที่เกิดจากการดําเนินการของอสังหาริมทรัพย

และสิทธิการเชา  และ /หรือกําไรที่อาจได รับจากการขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

("ตลาดหลักทรัพย") 

Q: กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใด และมี
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร? 

A: 1. ภาพรวมของกองทุนรวม  

กองทุนรวมจะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและ 

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งตั้งอยูในประเทศไทยที่สามารถกอใหเกิดรายได และใชเพื่อประกอบธุรกิจ 

คาปลีกเปนหลัก โดยมีจุดมุงหมายที่จะสรางรายไดในรูปของเงินปนผลและการเติบโตของเงินปนผล 

อยางสม่ําเสมอในระยะยาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 

กองทุนรวมจะใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งแรกนี้ลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย ซึ่งจะประกอบดวยศูนยการคาของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ("เทสโก โลตัส")

จํานวน 17 แหง โดยอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแบงเปน 

(ก) ทรัพยสินที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร จํานวน 10 แหง ไดแก โครงการศรีนครินทร กระบี่ 

ประชาช่ืน รังสิต คลอง 7 ทุงสง สิงหบุรี ปราณบุรี มหาชัย แมสาย และระนอง (ข) ทรัพยสินที่กองทุนรวมเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนและอาคาร และมีสิทธิการเชาในที่ดินอีกบางสวน จํานวน 2 แหง ไดแก  

โครงการสมุย และพิษณุโลก (ค) ทรัพยสินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาในที่ดินและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน

อาคารจํานวน 4 แหง ไดแก โครงการอมตะนคร เพชรบูรณ ลําลูกกา คลอง 6 และเสนา และ (ง) ทรัพยสินที่

กองทุนรวมมีสิทธิการเชาในที่ดินและอาคาร จํานวน 1 แหง ไดแก โครงการพระราม 1 โดยสิทธิการเชาในที่ดินที่

กองทุนรวมลงทุนเปนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาระยะยาวโดยมีอายุการเชาเหลืออยูโดยเฉลี่ยประมาณ  

26 ป 

ทั้งนี้ ศูนยการคาซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก จะถือเปนแหลงจับจายซื้อของที่ครบ

วงจร โดยรวมสินคาจากไฮเปอรมารเก็ตของเทสโก โลตัส เขากับสินคาและบริการของผูเชารายอื่น เชน

รานอาหาร รานคาปลีก และสถานที่ใหความบันเทิง โดยที่สินคาและบริการที่ครบวงจรในศูนยการคาแตละแหง

สามารถตอบสนองความตองการของฐานลูกคาที่กวางขวางในทุกกลุมอายุ เทสโก โลตัสนําเสนอสินคาที่จําเปน 

ซึ่งรวมถึงอาหารสดหลากหลายประเภท สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องใชไฟฟา สินคาที่เกี่ยวกับความบันเทิง 
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เครื่องใชในครัวเรือน และเสื้อผาที่มีราคาคุมคา ในขณะที่ผูเชาระยะยาวนําเสนอสินคาและบริการที่ตอบสนอง

ความตองการอันหลากหลายของลูกคากลุมตาง ๆ อีกดวย 

 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกมีพื้นที่อาคารรวมทั้งส้ิน1 

427,001 ตารางเมตร และมีพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว2 และพื้นที่ใหเชาทั้งหมด3 92,824 ตารางเมตร และ 

231,961 ตารางเมตร ตามลําดับ สําหรับรอบระยะเวลาเกาเดือนส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 อัตรา

การเชาพื้นที่เฉล่ียของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว4 และอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด5ของ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกอยูที่รอยละ 96.9 และรอยละ 

98.8 ตามลําดับ อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกมีฐานผูเชาที่หลากหลาย และ ณ วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2554 มีผูเชาระยะยาว6 ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทตาง ๆ รวมจํานวน 1,033 ราย 

1.1 โครงสรางการถือหนวยลงทุน และความสัมพันธระหวางกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชน และทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

 เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โครงสรางการถือ

หนวยลงทุน และความสัมพันธระหวางกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน และทรัพยสินที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก จะมีรายละเอียดดังแผนภาพตอไปนี้ 

                                                      
1  "พ้ืนที่อาคารรวม" หมายถึง พ้ืนทีท่ั้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศนูยอาหาร พ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร พ้ืนที่สวนกลาง 

พ้ืนที่บริการ และพืน้ทีล่านจอดรถภายในอาคาร 
2  "พ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พ้ืนทีใ่หเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตสั 
3 "พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศนูยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
4 "อัตราการเชาพ้ืนที่เฉลีย่ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง ผลรวมของอตัราการเชาพื้นที่ ณ วนัสิน้เดอืน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาที่กาํหนด โดยคํานวณ

เทียบกับพ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
5 "อัตราการเชาพ้ืนที่เฉลีย่ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง ผลรวมของอัตราการเชาพืน้ที่ ณ วันสิ้นเดือน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาทีก่ําหนด โดยคํานวณเทยีบกับ

พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนทีศู่นยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
6 "ผูเชาระยะยาว" หมายถึง ผูเชาตามสญัญาเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตสั 
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ผูถือหนวยลงทุนรายอื่น 

ถือหนวยลงทุนรอยละ  25

เงินปนผล

 
กองทุนรวม 

ถือหนวยลงทุนรอยละ 75 

โครงการจัดการ

กองทุนรวมและ

หนังสือชี้ชวน 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ 

แบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

สาขากรุงเทพฯ 
(ในฐานะผูดูแลผลประโยชน)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
(ในฐานะบริษัทจัดการ) 

คณะกรรมการลงทุน

สัญญาแตงตั้ง 

ผูดูแลผลประโยชน 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น  

ซิสเทม จํากัด  

(เทสโก โลตัส) 

ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน

และอาคาร 

(Freehold Properties) 
จํานวน  10 แหง 

ไดแก  
1. ศรีนครินทร 
2. กระบี่ 
3. ประชาชื่น 
4. รังสิต คลอง  7  
5. ทุงสง 
6. สิงหบุรี 
7. ปราณบุรี 
8.  มหาชัย 
9. แมสาย 
10. ระนอง 

 

ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน

บางสวน และอาคาร และมี

สิทธิการเชาในที่ดินอีก

บางสวน  

(Mixed Properties) 
จํานวน  2 แหง 

ไดแก  
1. สมุย 
2. พิษณุโลก 

 

 

ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมมีสิทธิ

ในการเชาในที่ดินและเปน

เจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร  

(Leasehold Properties) 
จํานวน  4 แหง 

ไดแก  
1. อมตะนคร  
2. เพชรบูรณ 
3. ลําลูกกา คลอง  6  
4. เสนา 

ลงทุน

บริหารอสังหาริมทรัพย 

ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมมี

สิทธิการเชาในที่ดินและ

อาคาร  

(Leasehold Property) 
จํานวน  1 แหง 

ไดแก  

พระราม  1  

 

ผลกําไร
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1.2 วัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี ้

ตารางดานลางนี้แสดงรายละเอียดของวัตถุประสงคการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งแรก 

ตามแผนงานและประมาณการรายจายปจจุบันของกองทุนรวม โดยคาดวากองทุนรวมจะไดรับเงินจากการ

เสนอขายหนวยลงทุนในครั้งแรกนี้ที่ 17,080,500,000 บาท – 18,408,000,000 บาท ซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากการ

ออกและเสนอขายหนวยลงทุนจํานวน 1,770,000,000 หนวย โดยราคาเสนอขายสุดทาย จะเปนราคาที่อยู

ในชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนเบื้องตนที่ 9.65 บาท – 10.40 บาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการ เทสโก โลตัส ผูจัดการ

การจัดจําหนาย และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) จะเปนผูกําหนดราคาเสนอ

ขายสุดทาย รวมกันและคาดวาจะประกาศในวันที่ 5 มีนาคม 2555 บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดจากการเสนอ

ขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ ไปใชตามวัตถุประสงคที่ระบุในตารางดานลางนี้  

 
ประมาณการ 

จํานวนเงินที่จะใช 

(หนวย: ลานบาท)(1) 

ประมาณการคาตอบแทนในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก(2) และคาใชจายที่ตองชําระแก

หนวยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย(3) 

16,437.5 – 17,765 

ประมาณการเงินทุนสํารองสําหรับเงินทุนหมุนเวียน และคาใชจายในการ

ลงทุน 
132 

ประมาณการคาใชจายรวมในการจัดตั้งกองทุนรวมและจดทะเบียนหนวย

ลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย(4) 
511 

รวมทั้งส้ิน 17,080.5 – 18,408 

 หมายเหตุ  

(1)  ตัวเลขตามประมาณการจํานวนเงินจะท่ีไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งน้ี 

(2)  ในการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยจริง ราคาเขาลงทุนสุดทายจะอยูภายในชวงราคาในการเขาลงทุน และจะกําหนดภายหลังจากที่มี

การกําหนดและประกาศราคาเสนอขายหนวยลงทุนสุดทายซึ่งคาดวาจะกําหนดและประกาศในวันท่ี 5 มีนาคม 2555  

(3)  คาใชจายท่ีตองชําระแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน ไดแก คาภาษีและคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก คาจดทะเบียนสัญญาเชาหลัก 

(4) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาวิชาชีพรวมถึงคาธรรมเนียมสําหรับผูจัดการการจัดจําหนาย และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial 

Purchaser) คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน คาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี คาธรรมเนียมผูประเมินคา

ทรัพยสิน และคาใชจายทางดานการตลาด  

แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวขางตน เปนไปตามประมาณการที่จัดทําอยางดีที่สุด

ของบริษัทจัดการตามแผนงานและประมาณการรายจายปจจุบัน บริษัทจัดการจะใชเงินที่ไดจากการเสนอขาย

หนวยลงทุนในครั้งนี้เพื่อซื้อทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก  
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นอกจากนี้ ในป 2554 เทสโก โลตัส ไดนําเสนอรูปแบบศูนยการคา "Extra" ซึ่งเปนศูนยการคาที่จําหนายสินคา

หลากประเภทมากขึ้น รวมถึงสินคาที่มีคุณภาพสูง โดยมีกลุมเปาหมายเปนกลุมลูกคาที่มีรายไดระดับ 

ปานกลางจนถึงระดับสูง ในการนี้ บริษัทจัดการมีแผนจะปรับรูปแบบศูนยการคาที่โครงการพระราม 1 ใหเปน

ศูนยการคารูปแบบ "Tesco Lotus Extra" ซึ่งคาดวาจะมีการปรับรูปแบบศูนยการคาดังกลาวในระหวาง 

ชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2555 โดยเทสโก โลตัส จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการลงทุนเกี่ยวกับ

การปรับรูปแบบดังกลาวสําหรับสวนของพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหาร (หรือพื้นที่ใหเชาแกเทสโก 

โลตัส) และกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการลงทุนสําหรับพื้นที่ที่เหลือนอกเหนือจากพื้นที่ใหเชา

แกเทสโก โลตัส และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว การดําเนินการปรับรูปแบบศูนยการคาดังกลาวจะแบง

ดําเนินการทีละพื้นที่และในชวงเวลาตาง ๆ กัน โดยศูนยการคาจะยังคงเปดใหบริการในระหวางที่มีการปรับ

รูปแบบ แตอาจมีการปดพื้นที่บางสวนของศูนยการคาตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อการดําเนินการปรับเปล่ียน

รูปแบบดังกลาว โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบจะทําใหศูนยการคามีความทันสมัยมากขึ้นและสามารถดึงดูด

ลูกคาไดดีขึ้น เนื่องจากการดําเนินการปรับรูปแบบศูนยการคาดังกลาวจะไมแลวเสร็จกอนที่กองทุนรวมจะเขา

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ดังนั้น บริษัทจัดการจึงจะจัดสรรเงินจํานวน 20.5 ลานบาท (ไม

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในเงินทุนสํารองสําหรับเงินทุนหมุนเวียนและคาใชจายในการลงทุนเพื่อใช

เปนคาใชจายในการลงทุนสําหรับการดําเนินการปรับรูปแบบศูนยการคาดังกลาว 

อนึ่ง ในการจัดตั้งกองทุนรวมครั้งแรกนั้น กองทุนรวมจะมีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายในการออก

และเสนอขายหนวยลงทุนรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจายในงบกําไรขาดทุน โดยคาใชจายตัดจายดังกลาวเปน

คาใชจายที่ไมมีการจายกระแสเงินสดจริง (non-cash) แตทําใหกําไรสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนลดลงซึ่งจะ

ลดทอนความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมและทําใหกองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินได 

ดังนั้น ในชวงเวลาที่มีคาใชจายตัดจายดังกลาว บริษัทจัดการอาจดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน

รวมตามระยะเวลาที่เห็นสมควร เพื่อจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน ควบคูไปกับการ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

 2. การลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ ลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยจํานวน 17 แหง ตามรายละเอียดดังกลาวขางตนซึ่งในกรณีของสิทธิการเชา กองทุนรวมจะ 

เขารับโอนสิทธิและหนาที่ทั้งหมดภายใตสัญญาเชาที่ดิน หรืออาคารจากเทสโก โลตัส ทั้งนี้ ในการจัดหา

ประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกนั้น กองทุนรวมจะ

เขาทําสัญญาเชาหลัก7 และสัญญาบริการกับเทสโก โลตัส และจะเขาทําสัญญาเชาและสัญญาบริการกับผูเชา

ระยะยาวและ/หรือผูใชพื้นที่ชั่วคราวรายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการรับโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญา

บริการ ของผูเชาระยะยาวและ/หรือผูใชพื้นที่ชั่วคราวรายอื่น ๆ จากเทสโก โลตัส ณ เวลาที่กองทุนรวมลงทุนใน

ทรัพยสินดังกลาว 

                                                      
7  "สัญญาเชาหลัก" หมายถึง สัญญาเชาทีจ่ะเขาทําระหวางกองทุนรวม ในฐานะผูใหเชากับเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา ซึ่งเทสโก โลตสั จะเชาพื้นที่ในทรัพยสนิที่กองทุนรวมลงทนุ

คร้ังแรกเพื่อใชประกอบธุรกิจไฮเปอรมารเก็ตและศูนยอาหารของเทสโก โลตัส 
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อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุน 

ครั้งแรก ดังตอไปนี้  

ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก (ยกเวน

โครงการพระราม 1) ใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือ

ภายใน 45 วันนับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมสําหรับโครงการพระราม 1 เวนแตจะไดรับ

การขยายเวลาตามแตดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการขยายเวลาในทั้งสองกรณีดังกลาวจะตองไมเกิน 3 

เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม (“ระยะเวลาดําเนินการ”) อยางไรก็ตาม บริษัท

จัดการสงวนสิทธิในการดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกตามแนวทาง ดังตอไปนี้   

(1) กรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดครบจํานวนของมูลคาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกของ

กองทุนรวม8  

บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนครั้งแรกทุกแหงภายในระยะเวลาดําเนินการ อยางไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไมสามารถ

ดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกได

ทุกแหงภายในระยะเวลาดําเนินการเนื่องจาก (ก) ผูใหเชาอสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาไมปฏิบัติ

ตามขอตกลงในการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม และ/หรือเขาทํา

สัญญาเชาใหมกับกองทุนรวม (แลวแตกรณี) (ข) อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกนั้น ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน และ/หรือ (ค) มี

เหตุอื่นใดซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบตออสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหงดวยกัน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปน

สําคัญ 

(ก) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

ของราคาซื้อขายรวมของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนครั้งแรกทุกแหง บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยทุกแหงที่กองทุนรวมสามารถลงทุนไดทั้งหมด โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่

จะพิจารณาเจรจากับคู สัญญาที่ เกี่ยวของในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการจายเงิน 

คาตอบแทนและเงินอื่นใด หรือขอสัญญาหรือขอกําหนดใด ๆ ตามความเหมาะสม  

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยไดนอยกวารอยละ 80 ของราคาซื้อ

ขายรวมของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก

                                                      
8 มูลคาการเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรกของกองทุนรวม หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่กองทุนรวมจะไดรับจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกนีห้ากกองทนุรวมสามารถเสนอ

ขายและจดัสรรหนวยลงทุนไดทั้งหมด เพื่อที่จะลงทนุในอสังหาริมทรัพยและสิทธกิารเชาอสงัหาริมทรัพยที่กองทนุรวมจะลงทนุครั้งแรกทุกแหงตามที่ระบุไวในโครงการ 
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ทุกแหง บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 

(1)  ดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยทุกแหงที่

กองทุนรวมสามารถลงทุนไดทั้งหมด โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณา

เจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการจายเงิน คาตอบแทน

และเงินอื่นใด หรือขอสัญญาหรือขอกําหนดใด ๆ ตามความเหมาะสม หรือ 

(2)  ดําเนินการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกและชําระบัญชี

กองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดไมครบจํานวนมูลคาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกของกองทุน

รวม โดยที่บริษัทจัดการรวมกับเทสโก โลตัส ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตน

ในตางประเทศ ไดตัดสินใจดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนครั้งแรกซึ่งมีราคาซื้อขายรวมใกลเคียงจํานวนมูลคาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกของ

กองทุนรวมที่ ได รับใหมากที่ สุดเทาที่จะเปนไปได  โดยบริษัทจัดการจะเลือกรายการของ

อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน

ครั้งแรกทั้งหมด ("อสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนครั้งแรก") และบริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนครั้งแรกทุกแหงภายในระยะเวลาดําเนินการ 

อยางไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนครั้งแรก

ไดทุกแหงภายในระยะเวลาดําเนินการ เนื่องจาก (ก) ผูใหเชาอสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาไม

ปฏิบัติตามขอตกลงในการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม และ/หรือเขา

ทําสัญญาเชาใหมกับกองทุนรวม (แลวแตกรณี) (ข) อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกนั้น ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขาย และ/หรือ (ค) มีเหตุอื่น

ใดซึ่งรวมถึงเหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบตออสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนครั้งแรกแหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหงดวยกัน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 

(ก) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยได

มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ของราคาซื้อขายรวมของอสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนครั้ง

แรก บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนครั้งแรกทุกแหงที่

กองทุนรวมสามารถลงทุนไดทั้งหมด โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเจรจากับ

คูสัญญาที่เกี่ยวของในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการจายเงิน คาตอบแทนและเงินอื่นใด หรือ

ขอสัญญาหรือขอกําหนดใด ๆ ตามความเหมาะสม  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

10 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยได

นอยกวารอยละ 80 ของราคาซื้อขายรวมของอสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนครั้งแรก บริษัท

จัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

ผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 

(1)  ลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เลือกลงทุนครั้งแรกทุกแหงที่กองทุนรวมสามารถลงทุน

ไดทั้งหมด โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของ

ในการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการจายเงิน คาตอบแทนและเงินอื่นใด หรือขอสัญญา

หรือขอกําหนดใด ๆ ตามความเหมาะสม หรือ 

(2)  ดําเนินการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกและชําระบัญชี

กองทุนรวมเพื่อคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

ในทุกกรณี หากกองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินภายหลังจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนครั้งแรกทั้งหมดหรือบางแหงดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะพิจารณา 

• ดําเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนและเฉลี่ยเงินสภาพคลองสวนเกินคืนตามสวนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะใหแกผูถือหนวยลงทุน ภายใน 15 วัน นับจาก

ส้ินสุดระยะเวลาดําเนินการ หรือ 

• ดําเนินการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอื่นเพิ่มเติม ภายใน 3 เดือนนับ

แตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากไมมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยภายในระยะเวลา 3 เดือน ดังกลาว 

บริษัทจัดการจะดําเนินการลดเงินทนุจดทะเบียนและดําเนินการเฉลี่ยเงินสภาพคลองสวนเกินคืนตาม

สวนใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะใหแกผูถือหนวย

ลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันส้ินระยะเวลา 3 เดือน ดังกลาว  

ในกรณีที่ตองเลิกกองทุนรวมตามขอ (1)(ข)(2) หรือ (2)(ข)(2) ขางตน เงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับคืนจะ

เปนไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชีกองทุนรวม โดยจะหักคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นใน

กรณีนี้ ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนตอหนวยลงทุนในจํานวนที่ต่ํากวามูลคาที่ตราไว 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

11 

2.1 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลสรุป ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

พื้นทีท่ี่ดิน (ไร-งาน-วา) ราคาประเมนิ(3) (4) 
(ลานบาท) 

ชื่อ
อสังหาริม 
ทรัพยและ
สิทธิการ
เชา

อสังหาริม 
ทรัพยที่

กองทนุรวม
จะลงทนุ 
ครั้งแรก 

จังหวัดที่ตั้ง ลักษณะการ
ถือครองใน
ที่ดินของเทส
โก โลตัส / 
ลักษณะการ
ลงทนุใน 
ที่ดินของ
กองทนุรวม 

กรรมสิทธิ ์ สิทธกิารเชา รวม 

จํานวน
โฉนด 
(ฉบับ) 

ชื่อเจาของที่ดินซึง่เปน
อสังหาริมทรพัยและ/หรือสิทธิ

การเชาอสังหารมิทรพัยทีก่องทุน
รวมจะลงทนุครั้งแรก 

ปที่สัญญา
เชาที่ดินครบ

กําหนด 
(พ.ศ.) 

ลักษณะการ
ถือครองใน
อาคารของ

เทสโก โลตัส /
ลักษณะการ
ลงทนุใน
อาคารของ
กองทนุรวม 

ปที่อาคาร 
ศูนยการคา
กอสราง
เสร็จ  
(พ.ศ.) 

พื้นที่ให
เชาแก 
ผูเชา 

ระยะยาว(1) 
(ตาราง
เมตร) 

พื้นที่ให
เชา

ทั้งหมด(2) 
(ตาราง 
เมตร) 

บริษัท ซีบี  
ริชารด 
เอลลิส 

(ประเทศ
ไทย) จํากัด 

บริษัท 15  
ที่ปรึกษา
ธุรกจิ 
จํากัด 

ชวงราคาที่
กองทนุรวมจะ

ลงทนุ(5)  
(บาท) 

 

ศรีนครนิทร สมุทรปรากา

ร 

กรรมสิทธิ ์ 48-1-74 - 48-1-74 3 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2542 18,897 29,474 3,040 2,930 2,790,964,000 - 

3,031,505,000 

กระบี่ กระบี่ กรรมสิทธิ ์ 30-1-52 - 30-1-52 8 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2550 7,900 16,607 1,639 1,476 1,405,960,000 - 

1,527,134,000 

ประชาชื่น กรุงเทพ 

มหานคร 

กรรมสิทธิ ์ 15-0-12 - 15-0-12 22 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2544 2,791 12,206 1,496 1,471 1,401,197,000 - 

1,521,960,000 

รังสิต  

คลอง 7 

ปทุมธาน ี กรรมสิทธิ ์ 144-1-71 - 144-1-71 2 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2550 3,394 12,274 1,028 1,053 979,219,000 - 

1,063,613,000 

ทุงสง นครศรีธรรม

ราช 

กรรมสิทธิ ์ 30-2-86 - 30-2-86 10 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2551 3,799 10,562 879 866 824,906,000 - 

896,001,000 

สิงหบุรี สิงหบุรี กรรมสิทธิ ์ 24-2-9 - 24-2-9 6 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2551 2,473 11,170 714 729 680,119,000 - 

738,735,000 

ปราณบุรี ประจวบคีรีขั

นธ 

กรรมสิทธิ ์ 22-3-59 - 22-3-59 6 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2551 2,590 8,442 700 714 666,783,000 - 

724,250,000 

มหาชัย สมุทรสาคร กรรมสิทธิ ์ 20-3-71 - 20-3-71 1 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2539 1,029 8,784 583 788 555,335,000 - 

603,197,000 

แมสาย เชียงราย กรรมสิทธิ ์ 32-3-0 - 32-3-0 3 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2551 1,332 7,695 613 564 537,237,000 - 

583,539,000 

ระนอง ระนอง กรรมสิทธิ ์ 26-0-51 - 26-0-51 1 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด 

- กรรมสิทธิ ์ 2551 1,802 7,553 544  567  518,186,000 - 

562,846,000 
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พื้นทีท่ี่ดิน (ไร-งาน-วา) ราคาประเมนิ(3) (4) 
(ลานบาท) 

ชื่อ
อสังหาริม 
ทรัพยและ
สิทธิการ
เชา

อสังหาริม 
ทรัพยที่

กองทนุรวม
จะลงทนุ 
ครั้งแรก 

จังหวัดที่ตั้ง ลักษณะการ
ถือครองใน
ที่ดินของเทส
โก โลตัส / 
ลักษณะการ
ลงทนุใน 
ที่ดินของ
กองทนุรวม 

กรรมสิทธิ ์ สิทธกิารเชา รวม 

จํานวน
โฉนด 
(ฉบับ) 

ชื่อเจาของที่ดินซึง่เปน
อสังหาริมทรพัยและ/หรือสิทธิ

การเชาอสังหารมิทรพัยทีก่องทุน
รวมจะลงทนุครั้งแรก 

ปที่สัญญา
เชาที่ดินครบ

กําหนด 
(พ.ศ.) 

ลักษณะการ
ถือครองใน
อาคารของ

เทสโก โลตัส /
ลักษณะการ
ลงทนุใน
อาคารของ
กองทนุรวม 

ปที่อาคาร 
ศูนยการคา
กอสราง
เสร็จ  
(พ.ศ.) 

พื้นที่ให
เชาแก 
ผูเชา 

ระยะยาว(1) 
(ตาราง
เมตร) 

พื้นที่ให
เชา

ทั้งหมด(2) 
(ตาราง 
เมตร) 

บริษัท ซีบี  
ริชารด 
เอลลิส 

(ประเทศ
ไทย) จํากัด 

บริษัท 15  
ที่ปรึกษา
ธุรกจิ 
จํากัด 

ชวงราคาที่
กองทนุรวมจะ

ลงทนุ(5)  
(บาท) 

 

สมุย สุราษฎรธาน ี กรรมสิทธิ์และ

สิทธกิารเชา 

23-0-52 24-3-78 48-0-30 15 บริษัท เอก-ชัย ดสีทริบิวชั่น ซสิเทม 

จํากัด  

นายการุณ บรมธนรัตน 

นายคณติ บรมธนรัตน 

นางสาวดวงฤดี บรมธนรัตน 

นางจุรี บรมธนรัตน 

นางสาวเมตตา บรมธนรัตน 

นายวชัรพงษ บรมธนรัตน 

นางชอบจติต ศวิะเดชาเทพ 

นายจกัรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ 

นายฤทธิรงค ศวิะเดชาเทพ 

2573 

และ 2578 

กรรมสิทธิ ์ 2545 11,664 20,574 1,180 1,318 1,124,006,000 - 

1,220,879,000 

พิษณุโลก พิษณุโลก กรรมสิทธิ์และ

สิทธกิารเชา 

31-2-71 0-2-60 32-1-31 6 บริษัท เอก -ชัย ดสีทริบิวชั่น - ซิสเทม 

จํากัด  

นายสุพจน วิจติรเวยีงรัตน 

2578 กรรมสิทธิ ์ 2539 7,140 16,768 1,099 1,077 1,025,893,000 - 

1,114,311,000 

อมตะนคร ชลบุรี สิทธกิารเชา - 45-1-36 45-1-36 1 บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากดั 

(มหาชน) 

2582 กรรมสิทธิ ์ 2552 13,604 23,355 1,620 1,475 1,405,007,000 - 

1,526,099,000 

เพชรบูรณ เพชรบูรณ สิทธกิารเชา - 43-2-5 43-2-5 4 นางสาวพชัราภรณ เพชระบูรณิน 

นายไชยยศ เพชระบูรณิน 

2580  

และ 2581 

กรรมสิทธิ ์ 2551 6,498 13,686 860 682 649,637,000 - 

705,627,000 

ลําลกูกา  

คลอง 6 

ปทุมธาน ี สิทธกิารเชา - 33-1-0 33-1-0 1 บริษัท ทรัพยนําชัยพฒันา จํากดั 2580 กรรมสิทธิ ์ 2549 2,177 10,975 500 516 476,274,000 - 

517,322,000 
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พื้นทีท่ี่ดิน (ไร-งาน-วา) ราคาประเมนิ(3) (4) 
(ลานบาท) 

ชื่อ
อสังหาริม 
ทรัพยและ
สิทธิการ
เชา

อสังหาริม 
ทรัพยที่

กองทนุรวม
จะลงทนุ 
ครั้งแรก 

จังหวัดที่ตั้ง ลักษณะการ
ถือครองใน
ที่ดินของเทส
โก โลตัส / 
ลักษณะการ
ลงทนุใน 
ที่ดินของ
กองทนุรวม 

กรรมสิทธิ ์ สิทธกิารเชา รวม 

จํานวน
โฉนด 
(ฉบับ) 

ชื่อเจาของที่ดินซึง่เปน
อสังหาริมทรพัยและ/หรือสิทธิ

การเชาอสังหารมิทรพัยทีก่องทุน
รวมจะลงทนุครั้งแรก 

ปที่สัญญา
เชาที่ดินครบ

กําหนด 
(พ.ศ.) 

ลักษณะการ
ถือครองใน
อาคารของ

เทสโก โลตัส /
ลักษณะการ
ลงทนุใน
อาคารของ
กองทนุรวม 

ปที่อาคาร 
ศูนยการคา
กอสราง
เสร็จ  
(พ.ศ.) 

พื้นที่ให
เชาแก 
ผูเชา 

ระยะยาว(1) 
(ตาราง
เมตร) 

พื้นที่ให
เชา

ทั้งหมด(2) 
(ตาราง 
เมตร) 

บริษัท ซีบี  
ริชารด 
เอลลิส 

(ประเทศ
ไทย) จํากัด 

บริษัท 15  
ที่ปรึกษา
ธุรกจิ 
จํากัด 

ชวงราคาที่
กองทนุรวมจะ

ลงทนุ(5)  
(บาท) 

 

เสนา พระนครศร ี

อยุธยา 

สิทธกิารเชา - 24-2-96 24-2-96 3 นางสุวลิัย กติติเรือง 

นางบุญรอด สงวนทรัพย  

นางสาวบญุเรือน สิทธภิูมิ 

นางสาวจุรี สิทธิภูมิ 

นายสาโรจน สทิธิภูมิ 

นายโอภาส สทิธิภูมิ 

นางนพมาส กําเหนิดคณุ  

นายวิภาค สิทธิภูมิ 

2581 กรรมสิทธิ ์ 2551 1,641 7,684 388 380 361,968,000 - 

393,164,000 

พระราม 1 กรุงเทพ 

มหานคร 

สิทธกิารเชา - 12-2-57 12-2-57 1 สํานกังานทรัพยสนิสวน

พระมหากษัตริย 

2577 สิทธกิารเชา 2547 4,095 14,151 1,026 1,005 957,310,000 - 

1,039,817,000 

รวม - - 451-0-7 185-0-32 636-0-39  - -  - 92,824 231,961 17,175(6) 

 

16,360,001,000 - 
17,769,999,000 

หมายเหตุ  

(1) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส 

(2) "พื้นที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

(3) รายงานการประเมินคาสําหรับ บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากดั และ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด จัดทําขึ้นในเดือนธันวาคม 2554  

(4) สําหรับอสังหาริมทรัพยประเภทสิทธิการเชาที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเปนสิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 6 แหง ไดแก (1) โครงการสมุย (2) โครงการพิษณุโลก (3) โครงการอมตะนคร (4) โครงการเพชรบูรณ (5) โครงการลําลูกกา  คลอง 6 และ (6) โครงการเสนา 

ผูประเมินราคาอิสระทั้งสองราย ไดทําการประเมินคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่เชาดังกลาว และใหสมมติฐานวาไมมีคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง เนื่องจากคาใชจายในการรื้อถอนมีมูลคาเทากับหรือนอยกวารายไดจาก

การขายวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางดังกลาว และในกรณทีั่วไปของการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางในลักษณะดังกลาว ผูรับจางรื้อถอนจะถือเอาวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง (โครงสรางเหล็กและคอนกรีต) เปนคาตอบแทน ซึ่งถือ

เปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสรางดังกลาวแลว ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นวาประมาณการคาใชจายในการรื้อถอนและมูลคาซากจากการรื้อถอนในปจจุบันของผูประเมินราคาอิสระทั้งสองรายดังกลาวมีเหตุและผลเหมาะสมแลว และบริษัทจัดการ

จะดําเนินการติดตามตรวจสอบคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง โดยจะจัดใหมีสมมติฐานของคาใชจายดังกลาวในการประเมินราคาทรัพยสินโดยผูประเมินราคาอิสระทุกป และจะเปดเผยสมมติฐานดังกลาวของผูประเมินราคาอิสระไวในรายงาน

ประจําป 
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(5) ในการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยจริง ราคาเขาลงทุนสุดทายจะอยูภายในชวงราคาในการเขาลงทุน และจะกําหนดภายหลังจากที่มีการกําหนดและประกาศราคาเสนอขายหนวยลงทุนสุดทายซึ่งคาดวาจะกําหนดและประกาศในวันที่ 5 มีนาคม 2555  

(6) ผลรวมของราคาประเมินที่นอยกวาของแตละอสังหาริมทรัพย 
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แผนที่แสดงจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

ครั้งแรก 

 

2.2 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1 "รายละเอียดของทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

แตละโครงการ" 

2.3 โครงสรางรายไดและคาใชจายของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก  

 รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกสําหรับรอบป

ส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 เทากับ 805.4 ลานบาท และ 926.6 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปน

อัตราการเติบโตรอยละ 15.0 สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 

รายไดรวมของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเทากับ 749.2 ลานบาท ทั้งนี้ รายไดรวมดังกลาว

ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร 

เนื่องจากกอนการจัดตั้งกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใช

พื้นที่ดังกลาว และไมรวมรายไดจากสื่อโฆษณาซึ่งเปนคาธรรมเนียมที่เทสโก โลตัส ไดรับจากบริษัท วีจีไอ  

แอดเวอรไทซิ่ง มีเดีย จํากัด ("วีจีไอ") จากการใหสิทธิแกวีจีไอแตเพียงผูเดียวในการใชพื้นที่โฆษณาในพื้นที่ที่

กําหนด ทํากิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ จุดที่อนุญาตและจัดรายการวิทยุเผยแพรในศูนยการคา  

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบ

คงที่ และผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบอัตราแปรผัน มีพื้นที่หรือเชาพื้นที่คิดเปนรอยละ 53.8 รอยละ 
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6.2 รอยละ 20.1 และรอยละ 18.7 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดตามลําดับ โดยสวนที่เหลืออีกรอยละ 1.2 เปน 

พื้นที่วาง   

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงโครงสรางรายไดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว โดยไมรวมรายไดที่กองทุนรวมจะไดจากการใหเทสโก โลตัส 

เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2553 

สําหรับปสิ้นสุด 
วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2554 

สําหรับระยะตั้งแต 
วันที่ 1 มีนาคม 2554 

จนถึงวันที ่ 
27 พฤศจิกายน 2554 

รายไดคาเชาและคาใชจาย 
ลานบาท รอยละ

ของรายได
รวม 

ลานบาท รอยละ
ของรายได

รวม 

ลานบาท รอยละ
ของ
รายได
รวม 

รายไดคาเชาและคาบริการ 

ผูเชาระยะยาว(1)ทีก่ําหนดอัตรา

คาเชาแบบคงที่ 

435.2 54.0 503.0 54.3 401.8 53.6 

ผูเชาระยะยาว(1)ทีก่ําหนดอัตรา

คาเชาแบบแปรผัน 

212.8 26.4 245.3 26.5 203.7 27.2 

ผูใชพื้นที่ช่ัวคราว 142.7 17.7 164.8 17.8 133.0 17.8 

ผูเชาปายและสื่อโฆษณา 7.3 0.9 8.6 0.9 6.6 0.9 

รายไดอื่น ๆ(2) 7.5 0.9 4.8 0.5 4.1 0.5 

รายไดรวม 805.4 100.0 926.6 100.0 749.2 100.0 

หมายเหตุ 

(1) ผูเชาระยะยาว หมายถึง ผูเชาพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไป ที่ไมใชเทสโก โลตัส 

(2) ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ 

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ ผูเชา

ระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว จากชวงปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 

จนถึงชวงปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีคาเทากับรอยละ 15.6 รอยละ 15.3 และรอยละ 15.5 ตามลําดับ 

หากไมคิดรวมรายไดจากโครงการอมตะนครซึ่งเริ่มเปดดําเนินการในปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 อัตรา

การเติบโตของรายไดคาเชาและคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่

กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน และผูใชพื้นที่ชั่วคราว จากชวงปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 จนถึงชวงป

ส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีคาเทากับรอยละ 7.3 รอยละ 7.8 และรอยละ 10.6 ตามลําดับ 

สําหรับชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง 27 พฤศจิกายน 2554 อัตราการเติบโตของรายไดคาเชา

และคาบริการจากผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาแบบคงที่ ผูเชาระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชาแบบแปรผัน 

และผูใชพื้นที่ชั่วคราว คิดเปนรอยละ 10.5 รอยละ 12.3 และรอยละ 8.3 ตามลําดับ จากชวงระยะเวลาเดียวกัน

ของปกอนหนา 
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 ในอดีตที่ผานมา การบันทึกคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย เปนการรวมคาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยของทั้งโครงการซึ่งรวมถึงการบริหารพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหารดวย โดย

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก สําหรับ

รอบปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 เทากับ 517.8 ลานบาท และ 533.4 ลานบาท ตามลําดับ 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 และสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนครั้งแรกเทากับ 401.0 ลานบาท 

 ตารางตอไปนี้แสดงถึงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 28 
กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

สําหรับระยะตั้งแตวันที่ 1 
มีนาคม 2554 จนถึงวันที่ 

27 พฤศจิกายน 2554 
คาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย 
ลานบาท รอยละ

ของ
คาใชจาย

รวม 

ลานบาท รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

ลานบาท รอยละ
ของ

คาใชจาย
รวม 

คาทําความสะอาด 87.7 16.9 86.4 16.2 57.5 14.3 

คารักษาความปลอดภัย 50.1 9.7 49.5 9.3 35.8 8.9 

คาเบี้ยประกันภัย

อสังหาริมทรัพย 

3.7 0.7 4.5 0.9 5.5 1.4 

คาสนับสนุนการขาย 31.8 6.1 28.1 5.3 14.4 3.6 

คาใชจายในการซอมแซม

และบํารุงรักษา 

40.0 7.7 40.2 7.5 31.6 7.9 

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง 10.6 2.1 12.8 2.4 8.7 2.2 

คาสาธารณูปโภค 293.9 56.8 311.9 58.5 247.5 61.7 

รวม 517.8 100.0 533.4 100.0 401.0 100.0 

ภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวมแลว เทสโก โลตัส ในฐานะผูเชาพื้นที่ จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหาร สําหรับอสังหาริมทรัพย

หรือสิทธิการเชาที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก ("พ้ืนที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส") ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวใน

สัญญาเชาหลัก และกองทุนรวมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ที่เหลือ

อื่นนอกจากพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส ("พ้ืนที่ศูนยการคา") โดยภายหลังการจัดตั้งกองทุนรวม บริษัทจัดการ

จะจัดใหมีระบบใหมเพื่อกําหนด และบันทึกคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อแบงคาใชจายในการ

บริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคาอยางถูกตอง โดยระบบใหม

ดังกลาวรวมถึงการติดตั้งมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดน้ําเพิ่ม ตลอดจนการแยกทําสัญญาบริการที่เกี่ยวของตาง ๆ 

ใหม เพื่อแยกการบริการระหวางพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคาอยางชัดเจน ในการนี้ เทสโก 

โลตัส ไดดําเนินการติดตั้งมิเตอรไฟฟาและมาตรวัดน้ําเพื่อวัตถุประสงคในการแยกคาใชจายในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยดังกลาวซึ่งจะแลวเสร็จกอนการจัดตั้งกองทุนรวม และอยูระหวางการดําเนินการเจรจาแยก
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สัญญาบริการตาง ๆ ระหวางพื้นที่ศูนยการคาและพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต ซึ่งกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาโดยเร็ว

ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนที่เรียบรอยแลว 

อนึ่ง คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาในอดีตเปนการคํานวณจากบัญชีบริหาร

ของเทสโก โลตัส และเปนไปตามสมมติฐานที่ใชในการจัดสรรคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยระหวาง

พื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคา ซึ่งสมมติฐานดังกลาวที่สําคัญมีดังนี้ 

• คาทําความสะอาด ชวงระยะเวลากอนการจัดตั้งกองทุนรวม สัญญาการใหบริการทําความสะอาด

สําหรับพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และสัญญาการใหบริการทําความสะอาดสําหรับพื้นที่ศูนยการคา 

มีการทําสัญญาแยกออกจากกันอยางชัดเจน การแบงบันทึกคาทําความสะอาดสําหรับพื้นที่

ศูนยการคาจึงเปนไปตามขอมูลในอดีตที่มีการบันทึกแยกตามสัญญาใหบริการดังกลาว  

• คารักษาความปลอดภัย การแบงบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับคารักษาความปลอดภัยระหวางพื้นที่ใหเชา

แกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคา เปนไปตามจํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบ

ในแตละพื้นที่ 

• คาเบี้ยประกันภัยอสังหาริมทรัพย ในวันที่มีการโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกใหแกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหทรัพยสินที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนครั้งแรกไดรับความคุมครองจากการประกันภัย ภายใตความคุมครองตามการประกันภัย

เดียวกันกับที่เทสโก โลตัส ไดดําเนินการสําหรับทรัพยสินของเทสโก โลตัสเอง โดยคาเบี้ยประกันภัยที่

กองทุนรวมตองชําระจะแบงโดยเทียบราคาตนทุนของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาของกองทุน

รวมกับราคาตนทุนของทรัพยสินทั้งหมดของเทสโก โลตัส ที่ไดเอาประกันภัยไว รวมถึงคาใชจายใน

การเอาความคุมครองประกันภัยอื่น ๆ เพิ่มเติมของกองทุนรวม 

• คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษา คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับ

สัญญาบริการสําหรับอุปกรณและเครื่องจักรจะเปนคาใชจายของกองทุนรวม นอกจากนี้ ตามขอมูล

ในอดีต  คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาที่เกี่ยวเนื่องกับอะไหลที่ใชในพื้นที่ศูนยการคาและ

หองอุปกรณและเครื่องจักรจะเปนคาใชจายของกองทุนรวมเชนกัน 

• คาสาธารณูปโภค คาสาธารณูปโภคโดยหลักเปนคาไฟฟา  สําหรับการทําความเย็น  และ

เครื่องปรับอากาศ การจัดใหมีแสงสวาง และเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ โดยการแบงบันทึกคาไฟฟา

ระหวางพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และพื้นที่ศูนยการคา เปนไปตามขอมูลในอดีตที่เทสโก โลตัส ได

บันทึกการใชคาใชไฟฟาในแตละพื้นที่ หรือการแบงตามขนาดของพื้นที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และ

พื้นที่ศูนยการคา 

ทั้งนี้ คาสนับสนุนการขาย และคาใชจายวัสดุส้ินเปลืองที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ศูนยการคาจะเปนไปตามคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นจริงในสวนที่เกี่ยวกับพื้นที่ศูนยการคา 
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คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนครั้งแรกสําหรับพื้นที่ศูนยการคา สําหรับรอบปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ 2554 เทากับ 186.6 

ลานบาท และ 193.0 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 โดยสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 

มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยของอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสําหรับพื้นที่ศูนยการคาที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเทากับ 136.5 ลานบาท

ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกสําหรับพื้นที่ศูนยการคา สําหรับรอบระยะเวลาตามที่ระบุไว 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 28 
กุมภาพันธ 2553 

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

สําหรับระยะตั้งแตวันที่ 1 
มีนาคม 2554 จนถึงวันที่ 27 

พฤศจิกายน 2554 คาใชจายในการ
บริหาร

อสังหาริมทรัพย
สําหรับพื้นที่
ศูนยการคา 

ลาน
บาท 

รอยละของ
คาใชจายใน
การบริหาร

อสังหาริมทรัพย
สําหรับพื้นที่
ศูนยการคา 

ลาน
บาท 

รอยละของ
คาใชจายใน
การบริหาร

อสังหาริมทรัพย
สําหรับพื้นที่
ศูนยการคา 

ลาน
บาท 

รอยละของ
คาใชจายใน
การบริหาร

อสังหาริมทรัพย
สําหรับพื้นที่
ศูนยการคา 

คาทําความสะอาด 24.5 13.1 25.8 13.4 14.7 10.8 

คารักษาความปลอดภัย 24.5 13.1 25.2 13.0 18.3 13.4 

คาเบี้ยประกันภัย

อสังหาริมทรัพย 

2.2 1.2 2.6 1.4 3.2 2.3 

คาสนับสนุนการขาย 29.6 15.8 25.2 13.1 12.2 8.9 

คาใชจายในการ

ซอมแซมและบํารุงรักษา 

19.4 10.4 19.7 10.2 15.0 11.0 

คาใชจายวัสดุสิ้นเปลือง 10.0 5.4 12.0 6.2 8.1 5.9 

คาสาธารณูปโภค 76.5 41.0 82.4 42.7 65.1 47.7 

รวม 186.6 100.0 193.0 100.0 136.5 100.0 

หมายเหตุ  คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยสําหรับพ้ืนที่ศูนยการคาดังกลาวขางตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มที่สามารถขอคืนได ภายหลังการจัดตั้ง

กองทุนรวม กองทุนรวมจะไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวได เนื่องจากกองทุนรวมไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มได

ตามกฎหมายภาษี 

2.4 ผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมป 2554 ที่มีตออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

ในชวงเดือนกันยายน 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ประเทศไทยไดประสบกับเหตุการณน้ําทวมรุนแรง 

พื้นที่ลุมต่ําในภาคกลางและทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครไดรับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงนิคมอุตสาหกรรม

หลายแหงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และชานเมืองกรุงเทพมหานคร สงผลใหภาคการผลิต

หยุดชะงัก และสงผลกระทบไปถึงภาคการขนสงและโลจิสติกส รวมถึงผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

อสังหาริมทรัพยบางแหงของเทสโก โลตัส ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมครั้งนี้ รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนครั้งแรกบางแหง ไดแก โครงการรังสิต คลอง 7 และโครงการลําลูกกา คลอง 6 ไดรับความเสียหาย

จากน้ําทวม โดยพื้นที่ลานจอดรถของอสังหาริมทรัพยทั้งสองแหงไดรับความเสียหายและมีสวนของผนังดาน

นอกที่จะตองทาสีใหมและทําความสะอาดแตไมตองเปลี่ยนใหมทั้งหมด อยางไรก็ตาม อสังหาริมทรัพย 
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ทั้งสองแหงดังกลาวไดเปดใหบริการตลอดระยะเวลาที่มีเหตุการณน้ําทวม ในการนี้ เทสโก โลตัส ไดมีการ 

ตั้งงบประมาณคาใชจายในการบูรณะซอมแซมความเสียหายที่เกิดแกอสังหาริมทรัพยทั้งสองแหงไวที่ประมาณ  

5 ลานบาทตอแหง ซึ่งคาดวาจะไดรับความคุมครองเต็มจํานวนจากการทําประกันภัยที่จะจายใหแกเทสโก 

โลตัส ในฐานะผูเอาประกันภัย ทั้งนี้ ณ ปจจุบันการซอมแซมฟนฟูความเสียหายดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จ 

ผูเชาสวนใหญในอสังหาริมทรัพยทั้งสองแหงดังกลาวไดกลับเขาพื้นที่และเปดดําเนินกิจการอีกครั้งแลว ตั้งแต

เดือนธันวาคม 2554 แตยังมีผูเชาบางรายที่อาจชําระคาเชาลาชาอันเนื่องมาจากเหตุการณน้ําทวม 

บริษัทประเมินคาทรัพยสินทั้งสองรายไดตรวจสอบสภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกทุกแหง

แลว ซึ่งมูลคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากเหตุการณน้ําทวม 

นอกจากนี้ แมวาเหตุการณน้ําทวมเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสวนใหญของเดือนกันยายน 2554 ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2554 รายไดคาเชารวมของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในชวงระยะเวลา

ดังกลาว ไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากเหตุการณน้ําทวม  

ตารางตอไปนี้ แสดงถึงรายไดคาเชารวมของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกจํานวน 17 แหง 

รายไดคาเชารวมของอสังหาริมทรัพยที่ไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมจํานวน 11 แหง และรายได 

คาเชารวมของอสังหาริมทรัพยที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวม จํานวน 6 แหง สําหรับรอบระยะเวลา

ตามที่ระบุไว 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 2 

ของป 
2552/2553(1) 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 3 

ของป 
2552/2553(2) 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 2 

ของป 
2553/2554(3) 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 3 

ของป 
2553/2554(4) 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 2 

ของป 
2554/2555(5) 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 3 

ของป 
2554/2555(6) 

รายไดคาเชา
รวมของ 

ลานบาท 

อสังหาริมทรัพย

ที่กองทุนรวม 

จะลงทุนครั้งแรก

จํานวน 17 แหง 

187.6 200.1 223.4 226.7 254.4 254.9 

อสังหาริมทรัพย 

ที่ไมไดรับ

ผลกระทบจาก

เหตุการณน้ํา

ทวมจํานวน 11 

แหง 

135.8 148.8 168.2 171.7 193.4 194.8 

อสังหาริมทรัพย 

ที่ไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณ 

น้ําทวม จํานวน  

6 แหง(7) 

51.8 51.3 55.2 55.0 61.1 60.1 
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หมายเหตุ 

(1) ไตรมาสที่ 2 ป 2552/2553 คือ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2552 

(2) ไตรมาสที่ 3 ป 2552/2553 คอื ระยะเวลาตัง้แตวันที่ 30 สิงหาคม 2552 ถึงวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2552 ทั้งนี ้ ศูนยการคาที่โครงการอมตะนคร  

เร่ิมเปดดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ป 2552/2553 

(3) ไตรมาสที่ 2 ป 2553/2554 คือ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2553 

(4) ไตรมาสที่ 3 ป 2553/2554 คือ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 

(5) ไตรมาสที่ 2 ป 2554/2555 คือ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2554 

(6) ไตรมาสที่ 3 ป 2554/2555 คือ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 27 พฤศจกิายน 2554 ซึ่งเปนชวงที่มีเหตุการณน้ําทวม 

คร้ังใหญของประเทศไทย 

(7) โครงการรังสติคลอง 7 โครงการลําลกูกา คลอง 6 โครงการพิษณุโลก โครงการสิงหบุรี โครงการเสนา และโครงการประชาชื่น 

ในระหวางไตรมาสที่ 3 ป 2554/2555 ซึ่งเปนชวงที่มีเหตุการณน้ําทวมครั้งใหญในประเทศไทย อัตราการลดลง

ของรายไดคาเชารวมเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ป 2554/2555 ของอสังหาริมทรัพยที่ไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณน้ําทวม จํานวน 6 แหง เทากับรอยละ 1.6 ซึ่งอัตราการลดลงดังกลาวสอดคลองกับอัตราการลดลง

สําหรับชวงระยะเวลาเดียวกันของระยะเวลาสองปกอนหนานี้ นอกจากนั้น อัตราการเติบโตของรายไดคาเชา

รวมของอสังหาริมทรัพยที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมจํานวน 6 แหงสําหรับไตรมาสที่ 3 ป 

2554/2555 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ป 2553/2554  เทากับรอยละ 9.2 ซ่ึงเปนอัตราการเติบโตที่สูงกวาชวง

ระยะเวลาเดียวกันของปกอนหนานี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังตอไปนี้ 

อัตราการเติบโตรายไตรมาส อัตราการเติบโตรายป 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 3 

ของป 
2552/2553(1) 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 3 

ของป 
2553/2554(2) 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 3 

ของป 
2554/2555(3) 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 3 

ของป 
2553/2554(2) 

สําหรับ
ไตรมาสที่ 3

ของป 
2554/2555(3) 

รายไดคาเชา 
รวมของ 

อัตรารอยละของการเพิ่ม 

อสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุน 

ครั้งแรก 17 แหง 

6.7 1.5 0.2 13.3 12.4 

อสังหาริมทรัพยที่ไมได

รับผลกระทบจาก

เหตุการณน้ําทวม 11 

แหง 

9.6 2.1 0.7 15.4 13.4 

อสังหาริมทรัพยที่ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณ

น้ําทวม จํานวน 6 แหง(4) 

(1.0) (0.3) (1.6) 7.2 9.2 

หมายเหตุ 

(1) ไตรมาสที่ 3 ป 2552/2553 คือ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้ ศนูยการคาทีโ่ครงการอมตะนคร เร่ิมเปด

ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ป 2552/2553 
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(2) ไตรมาสที่ 3 ป 2553/2554 คือ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 

(3) ไตรมาสที่ 3 ป 2554/2555 คือ ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 27 พฤศจกิายน 2554 ซึ่งเปนชวงที่มีเหตุการณน้ําทวม 

คร้ังใหญของประเทศไทย 

(4) โครงการรังสติคลอง 7 โครงการลําลกูกา คลอง 6 โครงการพิษณุโลก โครงการสิงหบุรี โครงการเสนา และโครงการประชาชื่น 

2.5 อัตราการเชาพ้ืนที่เฉล่ียของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
ครั้งแรก  

ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียของแตละอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 

รอบระยะเวลาสองปสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 และรอบ

ระยะเวลาเกาเดือนส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 

ชื่อ

อสังหาริมทรัพย

และสิทธกิารเชา

อสังหาริมทรัพยที่

กองทนุรวมจะ

ลงทุนครั้งแรก 

อัตราการเชาพื้นที่เฉลีย่(1)ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว(2)  

(รอยละ)  

อัตราการเชาพื้นที่เฉลีย่(1)ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด(3)  

(รอยละ) 

 สําหรับรอบ

ระยะเวลา

ตั้งแตวนัที่ 

1 สิงหาคม 

2551 ถึง 

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2552(4) 

 

สําหรับป

สิ้นสุด ณ วนัที่ 

28 กุมภาพันธ 

2553 

สําหรับป

สิ้นสุด ณ 

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2554 

 

สําหรับรอบ

ระยะเวลา

เกาเดือน 

สิ้นสุด ณ 

วันที่ 30 

พฤศจิกายน 

2554 

 

สําหรับ 

รอบระยะเวลา

ตั้งแตวนัที ่

 1 สิงหาคม 

2551 ถึง วันที่ 

28 กุมภาพันธ 

2552(4) 

สําหรับป

สิ้นสุด ณ 

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2553 

 
 

สําหรับป

สิ้นสุด ณ 

วันที่ 28 

กุมภาพันธ 

2554 

 

สําหรับรอบ

ระยะเวลา

เกาเดือน 

สิ้นสุด ณ 

วันที่ 30 

พฤศจิกายน 

2554 

 

ศรีนครนิทร 100.0 99.3 99.5 98.9 100.0 99.6 99.7 99.3 

กระบ่ี 98.3 97.4 98.4 99.7 99.2 98.8 99.3 99.9 

ประชาชื่น 99.8 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 

รังสิต คลอง 7 99.0 93.8 92.7 93.7 99.7 98.3 98.0 98.3 

ทุงสง 99.9 97.5 93.7 99.5 100.0 99.1 97.8 99.8 

สิงหบุรี 98.9 93.2 95.9 99.8 99.8 98.5 99.1 100.0 

ปราณบุรี 94.2 93.3 89.5 97.7 98.2 98.0 96.8 99.3 

มหาชัย 99.5 100.0 99.8 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 

แมสาย 100.0 99.7 99.5 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 

ระนอง 99.9 99.9 99.5 99.7 100.0 100.0 99.9 99.9 

สมุย 99.1 99.6 99.5 99.9 99.5 99.8 99.7 99.9 

พิษณุโลก 99.5 100.0 99.0 100.0 99.8 100.0 99.6 100.0 

อมตะนคร 100.0 99.0 96.5 85.9 100.0 99.4 98.0 91.8 

เพชรบูรณ 99.9 100.0 99.7 98.9 99.9 100.0 99.9 99.5 

ลําลกูกา  

คลอง 6 

88.3 87.6 84.8 88.2 97.7 97.5 97.0 97.7 

เสนา 98.4 94.6 91.8 96.8 99.7 98.9 98.2 99.3 

พระราม 1 97.6 99.5 99.4 99.8 99.3 99.9 99.8 99.9 

รวมเฉลี่ย(5) 99.0 98.3 97.6 96.9 99.6 99.3 99.1 98.8 
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หมายเหต ุ

(1) อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่ ณ วันสิ้นเดือน หารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาที่กําหนด  

(2) "พ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พ้ืนที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก 

โลตัส 

(3) "พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

(4) ไมมีขอมูลอัตราการเชาพื้นที่สําหรับระยะเวลากอนวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เนื่องจากไมมีการเก็บขอมูลจํานวนพื้นที่สําหรับรานคาซึ่งเปนพืน้ทีว่างกอน

วันดังกลาว 

(5) คํานวณดวยวิธีการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted average) โดยถัวเฉลี่ยอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยดวยพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว หรือพ้ืนที่ใหเชา

ทั้งหมดของแตละอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน แลวแตกรณี 

2.6 ขอมูลเกี่ยวกับผูเชา 

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกมีผูเชาที่มีชื่อเสียงและมี 

ผลประกอบการที่ชัดเจนหลายราย โดย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน   2554  มีผูเชาระยะยาวรวมทั้งส้ิน 1,033  ราย  

ผูเชาระยะยาวที่สําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก

นอกเหนือจากเทสโก โลตัส ประกอบดวยผูประกอบธุรกิจหลายประเภท เชน (1) ธุรกิจจําหนายอาหารและ

เครื่องดื่ม ไดแก รานสุกี้ เอ็มเค ภัตตาคารอาหารญี่ปุนฟูจิ แมคโดนัลด และมิสเตอรโดนัท (2) ธุรกิจบริการดาน

ความบันเทิง ไดแก เมเจอร ซีนีเพล็กซ เมเจอร โบวล ซึทาญา และอิมเมจิน (3) ธุรกิจบริการตาง ๆ ไดแก 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย (4) ธุรกิจจําหนายเสื้อผาและ

เครื่องประดับไดแก บอดี้โกลฟ บอสซินี่ บาจา และหางแวนท็อปเจริญ (5) ธุรกิจสุขภาพและความงาม ไดแก 

บูทส วัตสัน และโอเรียนทอล พริ้นเซส และ (6) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ เชน สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง 

ไดแก โฮมโปร   

ผูเชาระยะยาวรายใหญที่สุด 2 รายของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน

ครั้งแรก เมื่อพิจารณาตามพื้นที่เชา คือ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท บริษัท  

โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ พื้นที่เชาของผูเชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรก ณ วันที่ 30

พฤศจิกายน 2554 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 44.1 ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวของอสังหาริมทรัพย

ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก และหากไมนับรวม เมเจอร ซีนีเพล็กซ เมเจอรโบวล และโฮมโปร ผูเชาระยะยาว

รายใหญสิบอันดับแรกจะเชาพื้นที่คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 21.0 ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวของ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ขอมูลพื้นที่เชาและสัดสวนพื้นที่

เชาของผูเชาระยะยาวรายใหญสิบอันดับแรกของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุนครั้งแรก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีดังนี้ 

ผูเชา ชื่อทางการคา ประเภท 
ธุรกิจของผูเชา 

พื้นที่เชา 
(ตารางเมตร) 

สัดสวนพื้นที่เชา
ของผูเชาเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาแกผูเชา

ระยะยาว 

(รอยละ) 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) 

Major Cineplex บริการดาน 

ความบันเทิง 

17,452 18.8 
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ผูเชา ชื่อทางการคา ประเภท 
ธุรกิจของผูเชา 

พื้นที่เชา 
(ตารางเมตร) 

สัดสวนพื้นที่เชา
ของผูเชาเทียบกับ
พื้นที่ใหเชาแกผูเชา

ระยะยาว 

(รอยละ) 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 
HOME PRO สินคาเฟอรนิเจอร

และเครื่องตกแตง 

4,538 4.9 

บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต จํากัด สุกี้ เอ็มเค อาหารและ

เครื่องดื่ม 

3,703 4.0 

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส อินเตอร

เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

KFC อาหารและ

เครื่องดื่ม 

3,422 3.7 

บริษัท มั่นคง มั่งค่ัง พาณิชย จํากัด Out door mini 

plaza, Mobile 

Zone 

บริการตาง ๆ 3,320 3.6 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด Major Bowl Hit 

 

บริการดาน 

ความบันเทิง 

2,589 2.8 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บริการตาง ๆ 2,105 2.3 

บริษัท อมรศูนยรวมอะไหล 

อีเล็คโทรนิคส จํากัด 

อมรศูนยรวม

อะไหล 

อีเล็คโทรนิคส 

สินคาและบริการ

ดานเทคโนโลยี 

1,490 1.6 

บริษัท เอ็ม.ซี.พร็อพเพอรต้ี แอนด  

ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 

The Park บริการตาง ๆ 1,230 1.3 

บริษัท บี-ควิก จํากัด B-Quik บริการดานรถยนต

และการ

บํารุงรักษา 

1,120 1.2 

ตารางดังตอไปนี้ แสดงสัดสวนพื้นที่ของผูเชาระยะยาวในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก โดยแบงตามลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก โดยแสดงเปนสัดสวนรอยละตอ

จํานวนพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และพื้นที่ใหเชาทั้งหมด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 

ประเภท 
ธุรกิจของผูเชา 

สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชา
แกผูเชาระยะยาว(1) (รอยละ) 

สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชา
ทั้งหมด(2) (รอยละ) 

ไฮเปอรมารเก็ต - 53.8 

อาหารและเครื่องดื่ม 20.4 14.4 

บริการดานความบันเทิง 27.4 11.0 

บริการตาง ๆ(3) 14.6 5.8 

เสื้อผาและเครื่องประดับ 16.4 6.5 

สินคาสุขภาพและความงาม 6.9 2.8 
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ประเภท 
ธุรกิจของผูเชา 

สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชา
แกผูเชาระยะยาว(1) (รอยละ) 

สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชา
ทั้งหมด(2) (รอยละ) 

ธุรกิจประเภทอื่น ๆ(4) 11.3 4.5 

พื้นที่วาง 3.0  1.2 

รวม 100.0 100.0 

หมายเหต ุ

(1) "พ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พ้ืนทีใ่หเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก 

โลตัส 

(2) "พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศนูยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

(3) บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศกึษา และบริการอื่น ๆ  

(4) ธุรกิจประเภทอืน่ ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สนิคาและบริการดานเทคโนโลยี และบริการเครอืขาย 

นอกจากการทําสัญญากับผูเชาระยะยาวแลว เทสโก โลตัส ยังทําสัญญาบริการพื้นที่ระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลา

นอยกวาหนึ่งปกับผูใชพื้นที่ชั่วคราว โดยในชวงเวลาเกาเดือนส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 พื้นที่ที่มี 

การใชโดยผูใชพื้นที่ชั่วคราวมพีื้นที่เฉล่ียประมาณ 8,193 ตารางเมตร 

2.6 วันส้ินสุดระยะเวลาการเชา 

โดยทั่วไป ผูเชาระยะยาวจะทําสัญญาเชาและสัญญาบริการกับเทสโก โลตัส เปนระยะเวลาตั้งแต 1 ป 

ขึ้นไป ในขณะที่ผูเชาระยะยาวซึ่งเปนผูเชาหลักจะมีพื้นที่เชามากกวา 1,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2554 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก มีอัตรา 

การเชาพื้นที่รอยละ 96.9 ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว และมีอัตราการเชาพื้นที่รอยละ 98.8 ของพื้นที่ให

เชาทั้งหมด 

ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เกี่ยวกับวันส้ินสุดระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชา

ของผูเชาระยะยาวตามชวงระยะเวลาที่ระบุไว ดังนี้ 

ระยะเวลา(1) จํานวนสัญญา
เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ 

(ฉบับ) 

พื้นที่ใหเชาแก 
ผูเชาระยะยาว
รวมของสัญญา
เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ  
(ตารางเมตร) 

พื้นที่เชาที่จะครบ
กําหนดอายุ

สัญญาเชาเทียบ
กับพื้นที่ใหเชาแก
ผูเชาระยะยาว(3) 

(รอยละ) 

พื้นที่เชาที่จะครบ
กําหนดอายุสัญญา
เชาเทียบกับพื้นที่
ใหเชาทั้งหมด(4) 

(รอยละ) 

ปสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 130 7,658 8.3 3.3 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 364 18,594 20.0 8.0 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 202 12,931 13.9 5.6 

ภายหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ  

2557 

337 50,852 54.8 21.9 

สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส(2) 17 139,137 - 60.0 

พื้นที่วาง 46 2,790 3.0 1.2 

รวม 1,096 231,961 100.0 100.0 
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  หมายเหต ุ

(1) สําหรับสญัญาเชาที่มีการตออายุสญัญากอนวนัครบกําหนด จะถือวาวันครบกําหนดอายุของสัญญาดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาที่ไดมีการตออายุ

สัญญานั้นออกไป  

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

ป (โปรดพิจารณารายละเอียดการเชาเพิ่มเติมในขอ 4.5.3 "สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชาหลัก") 

(3) "พ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พ้ืนที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก 

โลตัส 

(4) "พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

3. การจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยกอนกองทุนรวมเขาลงทุน 

ในปจจุบัน เทสโก โลตัส จัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน

ครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

กอนการเชาพื้นที่ ผูเชาระยะยาวจะตองเขาทําสัญญาเชา สัญญาบริการ (เพื่อกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการ

บริการบางประเภท รวมถึงขอตกลงเกี่ยวกับการใชพื้นที่สวนกลาง) และในบางกรณี ผูเชาจะตองเขาทําสัญญา

บริการปายโฆษณา (เพื่อกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการโฆษณาสินคา และ/หรือบริการของผูเชาภายในอาคาร

สถานที่ในทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก) สําหรับผูใชพื้นที่ชั่วคราวที่ประสงคจะรับบริการตาง ๆ เชน 

ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ การบริการทําความสะอาดบริเวณที่คาขาย การบริการหองน้ํา และที่จอดรถ  

เปนตน จะตองเขาทําสัญญาบริการพื้นที่ แตไมตองเขาทําสัญญาเชาเนื่องจากมีลักษณะเปนการใชบริการพื้นที่

เพียงชั่วคราว โดยประเภทผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราว สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ  

(1) ผูเชาระยะยาว (permanent tenants) ซึ่งมีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไป โดยผูเชาระยะยาวที่

เชาพื้นที่มากกวา 1,000 ตารางเมตร ถือเปนผูเชาหลัก (anchor tenants) และ 

(2) ผูใชพื้นที่ชั่วคราว (temporary users) (มีระยะเวลาการบริการไมเกิน 6 เดือน)  

สําหรับผูเชาระยะยาวนั้น คาเชาและคาบริการอาจกําหนดเปนอัตรารายเดือนคงที่หรืออัตราแปรผันตาม

ยอดขายของผูเชา (โดยอาจมีคาเชาขั้นต่ําหรือกําหนดเปนทั้งอัตราคงที่และอัตราแปรผัน) ในขณะที่คาบริการที่

เรียกเก็บจากผูใชพื้นที่ชั่วคราว จะกําหนดเปนอัตราคงที่ นอกจากนี้ สัญญาเชาบางฉบับมีขอสัญญาวาดวย 

การตอระยะเวลาการเชา ในขณะที่สัญญาเชาทุกฉบับมีระยะเวลาการเชาที่กําหนดไวแนนอนซึ่งหากมีการตอ

สัญญาจะตองเจรจาเงื่อนไขการตอระยะเวลาการเชาเปนกรณี ๆ ไป ทั้งนี้ สัญญาเชาและสัญญาบริการสําหรับ

การใชพื้นที่ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกนั้น โดยทั่วไปจะมี

ลักษณะเปนขอสัญญามาตรฐาน แบงตามประเภทตาง ๆ ขึ้นอยูกับประเภทขอตกลงการเชาและ/หรือลักษณะ

ธุรกิจของผูเชา ดังนี้  

(ก) สัญญาเชาและสัญญาบริการ  

(ข) สัญญาเชาและสัญญาบริการของรานขายยา 
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(ค) สัญญาเชาพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ  

(ง) สัญญาบริการพื้นที่เด็กเลน (play land service agreement)  

(จ) สัญญาบริการประกอบกิจการรานอาหารภายในศูนยอาหาร    

(ฉ) สัญญาบริการปายโฆษณา และ 

(ช) สัญญาบริการพื้นที่ (สําหรับผูใชพื้นที่ชั่วคราว)  

นอกจากสัญญาที่มีขอสัญญามาตรฐานดังกลาวขางตน ยังมีสัญญาบริการเสาสัญญาณโทรศัพทระหวางเทส

โก โลตัส และผูเชาอีกดวย 

ในการลงนามเขาทําสัญญาเชา และ/หรือสัญญาบริการ โดยทั่วไปผูเชาจะตองชําระเงินประกันซึ่งคํานวณจาก

คาเชาตามจํานวนเดือนที่กําหนด คาบริการ คาสาธารณูปโภค และอัตราคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่รัฐเรียกเก็บและ

ตองชําระคาเชารายเดือนลวงหนา ในกรณีที่เปนการใชพื้นที่ชั่วคราว ผูใชพื้นที่ชั่วคราวตองชําระคาบริการ

ลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน กอนผูใชพื้นที่ชั่วคราวจะเขาใชพื้นที่ และเงินประกันอีกหนึ่งเดือน ทั้งนี้ เงินประกันจะ

วางไวและเทสโก โลตัสจะคืนเงินประกันแกผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราว โดยไมมีดอกเบี้ย โดยการชําระเงิน

สามารถทําไดหลายวิธี รวมถึงการชําระดวยเช็ค การโอนเงินผานธนาคาร และการชําระเงินโดยตรง 

โดยปกติ สัญญาบริการจะมีขอสัญญากําหนดใหผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราวเปนผูรับผิดชอบคาใชจายจากการ

ใชบริการที่เกิดขึ้น เชน คาสาธารณูปโภค คาบริการ และคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่รัฐเรียกเก็บ โดยชําระใหแกเทสโก 

โลตัส นอกจากนี้ สัญญาบริการจะกําหนดใหผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราวมีหนาที่รับผิดชอบชําระคาซอมแซม

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานซอมแซมพื้นที่ดานในของทรัพยสินที่เชา ในขณะที่ผูใหเชาจะรับผิดชอบ

คาใชจายเกี่ยวกับงานซอมแซมพื้นที่ดานนอกของทรัพยสินที่เชาและโครงสรางหลักของทรัพยสิน โดยทั่วไป 

ผูเชาและผูขอใชพื้นที่ชั่วคราวจะไมสามารถนําพื้นที่เชาออกใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาได เวนแตจะไดรับ

ความยินยอมลวงหนาจากผูใหเชากอน 

สัญญาเชาและสัญญาบริการพื้นที่มีขอกําหนดใหผูเชาหรือผูใชพื้นที่ชั่วคราวมีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนครบ

กําหนดอายุของสัญญา โดยการบอกกลาวเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ในกรณีของสัญญาเชาที่มี

อายุไมเกินสามป หรือไมนอยกวา 90 วัน ในกรณีของสัญญาเชาที่มีอายุเกินกวาสามป และไมนอยกวา 5 วันทํา

การ ในกรณีของสัญญาบริการพื้นที่ นอกจากนี้ ผูใหเชาจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ 

บางเหตุการณ เชน ผูเชา หรือผูใชพื้นที่ชั่วคราวผิดนัดไมชําระคาเชา หรือปฏิบัติผิดขอสัญญา นอกจากนี้ ผูเชา 

และผูใชพื้นที่ชั่วคราวจะใชพื้นที่ไดเฉพาะตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเทานั้น 

อนึ่ง ในสวนของพื้นที่บริการแกผูใชพื้นที่ชั่วคราวในศูนยการคาของเทสโก โลตัส นั้น ตั้งแตชวงตนป 2554 เปน

ตนมา เทสโก โลตัส ไดดําเนินการตามนโยบายในการปรับพื้นที่บริการดังกลาวในแตละทรัพยสิน โดยจัดสรร

พื้นที่บริการใหมใหเหมาะสมกับธุรกิจของผูใชพื้นที่ชั่วคราว (Zoning) และปรับเพิ่มพื้นที่สวนกลาง 

(Decongesting) เพื่อใหลูกคาสามารถซื้อสินคาและบริการจากศูนยการคาของเทสโก โลตัส ไดอยาง

สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว เทสโก โลตัส ไดปรับคาบริการซึ่ง
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พิจารณาตามเขตพื้นที่บริการที่กําหนดเพื่อทดแทนพื้นที่บริการชั่วคราวที่ลดลง โดยเทสโก โลตัส ไดดําเนินตาม

นโยบายดังกลาวสําหรับศูนยการคาทั้งหมดของเทสโก โลตัส ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนทุกแหงเปนที่เรียบรอยแลวในเดือนตุลาคม 2554 

Q: วิธีการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปน
อยางไร และนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเปนอยางไร? 

A: เมื่อกองทุนรวมเขาซื้ออสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเสร็จสมบูรณแลว 

ในการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก บริษัท

จัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. การจัดหาผลประโยชนโดยการใหเชาพ้ืนที่ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมลงทุน 

• กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัส เพื่อใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตเพื่อ

ประกอบกิจการคาปลีก รวมถึงพื้นที่ศูนยอาหาร คลังเก็บของ และพื้นที่สํานักงานในอสังหาริมทรัพย

และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหง นอกจากนี้ กองทุนรวม จะ

เขาทําสัญญาบริการกับเทสโก โลตัส เกี่ยวกับการใหบริการตาง ๆ ของกองทุนรวมในสวนของพื้นที่

สวนกลาง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 "สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่

เกี่ยวของกับกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน – 

สัญญาเชาหลัก และ – สัญญาบริการระหวางกองทุนรวมกับเทสโก โลตัส" 

• สิทธิ หนาที่ และสถานะของการเชาภายใตสัญญาเชาของผูเชาที่มีอยูเดิม (ยกเวนสัญญาเชาและ

สัญญาบริการของรานขายยาที่อยูในพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และสัญญาบริการประกอบกิจการ

รานอาหารภายในศูนยอาหาร) จะถูกโอนไปยังกองทุนรวมโดยผลของกฎหมายภายหลังการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก โดยกองทุนรวมจะเขา

เปนคูสัญญาในฐานะผูใหเชาแทนเทสโก โลตัส อยางไรก็ตาม ผูเชาจะไดรับการรองขอเพื่อให 

ความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชา 

• ผูเชาจะไดรับการรองขอเพื่อใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ (ยกเวนในสวนของการบริการ

จัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟา) ที่มีอยูเดิมตามสัญญาบริการไปยังกองทุนรวม 

• ผูใชพื้นที่ชั่วคราวจะไดรับการรองขอเพื่อใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ (ยกเวนในสวนของ

การบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟาสําหรับผูใชพื้นที่ชั่วคราวบางรายซึ่งมีการติดตั้งมิเตอร

แยก) ที่มีอยูเดิมตามสัญญาบริการไปยังกองทุนรวม และ 

• ผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราวจะไดรับการรองขอเพื่อใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา

อื่น ๆ ใหแกกองทุนรวม  
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นอกจากนี้ เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไดรับสิทธิในการใหบริการระบบสาธารณูปโภค

จากกองทุนรวมตามสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย และผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราวที่มีอยูเดิมจะไดรับ

การรองขอใหเขาทําสัญญาบริการสาธารณูปโภคฉบับใหมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยที่ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยตกลงจะใหบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟาใหกับผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราว และจะ

เรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคดังกลาวกับผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราวโดยตรง  

ในกรณีที่ผูเชาหรือผูใชพื้นที่ชั่วคราวในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน

ครั้งแรกมิไดเขาทําสัญญาฉบับใหมกับกองทุนรวม หรือยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและ

สัญญาบริการที่มีอยู ณ วันที่กองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนครั้งแรกไปยังกองทุนรวม เทสโก โลตัส ตกลงไวในสัญญาซื้อขายทรัพยสินวา นับแตวันที่กองทุนซื้อ

ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส จะชวยดําเนินการเจรจาตอรองเพื่อใหผูเชาและ

ผูใชพื้นที่ชั่วคราวดังกลาวเขาทําสัญญาฉบับใหมหรือยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ดังกลาวไปยังกองทุนรวม 

นอกจากนี้ เทสโก โลตัส ตกลงที่จะสงมอบจํานวนเงินใด ๆ (ยกเวนคาบริการสาธารณูปโภค) ที่ไดรับจากผูเชา

และผูใชพื้นที่ชั่วคราวในสวนที่เกี่ยวกับชวงระยะเวลาหลังจากวันโอนทรัพยสิน 

นอกจากนี้ ภายใตขอกําหนดของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย เมื่อกองทุนรวมเขาซื้ออสังหาริมทรัพย

และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเสร็จสมบูรณ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะดําเนินการ 

ตาง ๆ ดังตอไปนี้  

• บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งรวมถึงแต 

ไมจํากัดเพียงการบริหารดานลูกคาสัมพันธกับผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราวในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน เรียกเก็บคาเชาและคาบริการ และดําเนินการใด ๆ 

เพื่อใหม่ันใจวาผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราวในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับการเชาและสัญญาอื่น ๆ 

• ใหบริการตาง ๆ แกผูเชาและผูใชพื้นที่ชั่วคราว ในฐานะตัวแทนของกองทุนรวม 

• ใหบริการดานสาธารณูปโภคโดยการจัดใหมีกาซ น้ําประปา และไฟฟาใหกับผูเชาและผูใชพื้นที่

ชั่วคราว โดยผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเรียกเก็บคาบริการสําหรับการใชสาธารณูปโภคในสวนของ

กาซ น้ําประปา และไฟฟาจากกองทุนรวมในพื้นที่สวนกลางและพื้นที่วางที่มิไดใหเชาแกผูเชาหรือมิได

ใชโดยผูใชพื้นที่ชั่วคราวตามปริมาณการใชจริง ทั้งนี้ การใหบริการดานสาธารณูปโภคนั้น จะกระทํา

ในนามของผูบริหารอสังหาริมทรัพยเอง 

2. การจัดหาผลประโยชนดานรายไดจากสื่อโฆษณา 

ปจจุบันนี้ เทสโก โลตัส ไดใหสิทธิที่เกี่ยวของกับส่ือโฆษณาในศูนยการคาแตละแหงดังตอไปนี้ 

ตามสัญญาใหสิทธิบริการสื่อโฆษณาระหวางเทสโก โลตัส กับวีจีไอ (รวมถึงฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม)  

("สัญญาใหสิทธิโฆษณา") เทสโก โลตัส ไดใหสิทธิแกวีจีไอแตเพียงผูเดียวในการบริหารจัดการ ใช และโฆษณา
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ภายในพื้นที่ที่กําหนด ("พื้นที่โฆษณา") รวมถึงการทํากิจกรรมโฆษณาโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส ("กิจกรรม

โฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส") ณ จุดที่อนุญาตใหจัดวางอุปกรณเครื่องมือติดตั้งหรือจอโทรทัศน ("จุดติดตั้ง

จอโทรทัศน") และการจัดรายการวิทยุที่มีการเผยแพรกระจายเสียงเพลงเสียงประกาศแจงภายในศูนยการคา 

รวมถึงรายการโฆษณาสินคาและบริการภายในศูนยการคา หรือที่รูจักกันในชื่อ "เทสโก เอฟเอ็ม" ("รายการ

วิทยุ") โดยวีจีไอจะตองรับผิดชอบตนทุนคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมดดังกลาวเอง อยางไรก็ตาม กอนการ

จัดกิจกรรมโฆษณาตามความตองการของผูโฆษณา (ซึ่งเขาทําสัญญาใหบริการโฆษณาที่เกี่ยวกับการโฆษณา

ในพื้นที่โฆษณาหรือผานจอโทรทัศน ณ จุดติดตั้งจอโทรทัศน ("ผูโฆษณา") วีจีไอจะตองทําหนังสือแจง 

การจัดทํากิจกรรมโฆษณาดังกลาวไปยังเทสโก โลตัส กอนเสมอ เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น 

สัญญาใหสิทธิโฆษณามีระยะเวลา 5 ป โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งวีจีไอสามารถใช

สิทธิขอตออายุสัญญาได (สูงสุดไมเกิน 5 ป) โดยทําหนังสือบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 12 เดือน กอนวันครบ

กําหนดอายุสัญญาดังกลาว 

คาธรรมเนียมที่เทสโก โลตัส เรียกเก็บจากวีจีไอตองชําระแบงเปนสามประเภท ไดแก (1) คาธรรมเนียมการให

สิทธิในพื้นที่โฆษณา (2) คาธรรมเนียมการใหสิทธิในกิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และ (3) 

คาธรรมเนียมการใหสิทธิในรายการวิทยุ โดยคาธรรมเนียมการใหสิทธิในพื้นที่โฆษณาจะคํานวณตามเนื้อที่ของ

พื้นที่โฆษณา (และเนื้อที่เพิ่มเติม (ถามี)) โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม (ทั้งภายนอกและภายในตัวอาคาร) ตาม

หนวยตอตารางเมตร ซึ่งจะตองชําระปละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 เมษายนและ 30 กันยายนของทุกป สวน

คาธรรมเนียมการใหสิทธิในกิจกรรมโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและคาธรรมเนียมการใหสิทธิในรายการวิทยุ

นั้นจะคํานวณตามสูตรการแบงรายไดและจะตองชําระเปนรายเดือน 

เมื่อกองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเสร็จ

สมบูรณแลว กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาแบงกําไรส่ือโฆษณากับเทสโก โลตัส โดยภายใตสัญญาดังกลาว 

กองทุนรวมใหสิทธิแกเทสโก โลตัส ในการโฆษณาในพื้นที่อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกที่ไมมีผูใดเชา (รวมถึงเทสโก โลตัส) เชน พื้นที่สวนกลาง โดยเทสโก โลตัส ตอง

จายเงินรายไดรอยละ 90 ที่ไดรับจากวีจีไอใหแกกองทุนรวมเปนคาตอบแทนสําหรับสิทธิจัดทํากิจกรรมโฆษณา

โดยใชกลองไฟโฆษณา (lightbox) ในพื้นที่ดังกลาว ภายใน 10 วัน นับแตวันที่ไดรับรายไดดังกลาวจากวีจีไอ 

ซึ่งอัตราสวนแบงกําไรส่ือโฆษณาดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามการให

สิทธิโฆษณาในพื้นที่อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยของเทสโก โลตัสเพิ่มเติมหรือขายอสังหาริมทรัพยที่มีอยูออกไป 
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* สัญญาเชาท่ีโอน ไดแก สัญญาเชาท่ีดินบางสวนสําหรับโครงการสมุย และพิษณุโลก  และสัญญาเชาท่ีดินสําหรับโครงการอมตะนคร เพชรบูรณ ลําลูกกา คลอง 6 และ

เสนา และสัญญาเชาท่ีดินและอาคารสําหรับโครงการพระราม 1 

** สัญญาซื้อขายทรัพยสิน ไดแก สัญญาซื้อขายที่ดินและอาคารที่เทสโก โลตัส เปนเจาของกรรมสิทธิ์โดย (1) เปนการลงทุนในที่ดินและอาคารที่เทสโก โลตัส เปนเจาของ

สําหรับโครงการศรีนครินทร กระบี่ ประชาชื่น รังสิตคลอง 7 ทุงสง สิงหบุรี ปราณบุรี มหาชัย แมสาย และระนอง (2) เปนการลงทุนในที่ดินบางสวนและอาคารที่เทสโก 

โลตัส เปนเจาของ และรับโอนสิทธิการเชาในที่ดินอีกบางสวนจากเทสโก โลตัส สําหรับโครงการสมุย และพิษณุโลก (3) เปนการลงทุนในอาคารที่เทสโก โลตัสเปน

เจาของและรับโอนสิทธิการเชาในที่ดินจากเทสโก โลตัส สําหรับโครงการอมตะนคร เพชรบูรณ ลําลูกกา คลอง 6 และเสนา และ (4) เปนการรับโอนสิทธิการเชาท่ีดิน

และรับโอนสิทธิการเชาอาคารจากเทสโก โลตัส สําหรับโครงการพระราม 1 

*** ตามสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน มีขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิท่ีจะปฏิเสธกอนท่ีคูสัญญาแตละฝายอาจลงทุนในที่ดินหรือสิทธิการเชา หรือลงทุนในอาคารที่คูสัญญา

อีกฝายจะขายหรือโอนสิทธิการเชา 

**** ตามสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย มีขอตกลงเกี่ยวกับการที่กองทุนรวมจะใหสิทธิในการใหบริการระบบสาธารณูปโภคธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ 

 
กองทุนรวม 

บริษัท เอก-ชัย  

ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

(ในฐานะเจาของทรัพยสินท่ี 

กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก) 
 

สัญญาวาจาง

บริหาร 

อสังหาริมทรัพย**** 

สัญญาเชา

และ/หรือ

สัญญา

บริการ 

รายได 

จากคาเชา 

และ

คาบริการ 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 

ซิสเทม จํากัด 

(ในฐานะผูเชาหลัก) 

 

ผูเชาระยะยาว (ไมรวม 

เทสโก โลตัส) และผูใชพื้นท่ีชั่วคราว 

สัญญาการใหบริการ

สาธารณูปโภค 

(กาซ นํ้าประปา และ

ไฟฟา) 

บริษัท เอก-ชัย  

ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 

(ในฐานะผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย) 

สัญญา

เชาหลัก

และ

สัญญา

บริการ 

รายได

จาก 

คาเชา

และ

คาบริการ 

รายไดคาบริการ

สาธารณูปโภค 

สัญญาอนุญาต 

ใหใช 

เครื่องหมาย 

การคา  

เจาของทรัพยสินท่ีมิใช

ผูเกี่ยวของกับบริษัท 

เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น  

ซิสเทม จํากัด 

สัญญาการ

ตกลง

กระทําการ

รวมกัน*** 

สัญญา 

ซื้อขาย

ทรัพยสิน** 

สัญญา 

เชาท่ีโอน 

และ/หรือ เขาทํา

สัญญาเชาใหม* 

สัญญาแบง

กําไรจาก 

ส่ือโฆษณา 

3. โครงสรางของการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุนครั้งแรก 
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4. อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกตั้งอยูในทําเลที่ดีและ
 เอื้อตอการหาผูเชาหลักรายใหม 

ภายใตสัญญาเชาหลัก กองทุนรวมจะใหเทสโก  โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตในแตละอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ซึ่งมีระยะเวลาการเชาทั้งหมดไมเกิน   30  ป โดย

แบงเปนการเชาคราวแรก 10 ป และสามารถตออายุการเชาได 2 คราว ๆ ละ 10 ป (โปรดพิจารณารายละเอียด

การเชาเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 "สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพย

และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน – สัญญาเชาหลัก")  

หากมีเหตุการณที่ทําใหสัญญาเชาหลักส้ินสุดกอนกําหนดเวลา หรือไมมีการตออายุสัญญาเชาหลัก ศักยภาพ

และทําเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหงจะ

เอื้อใหการหาผูเชาหลักรายใหมแทนที่เทสโก โลตัส สําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละ

แหงดังกลาวเปนไปไดโดยงายขึ้น โดยธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยในปจจุบันมีการแขงขันที่สูง ทําใหมี

ผูประกอบการหลายรายที่พรอมเขามาเปนผู เชารายใหมทดแทนสําหรับพื้นที่ ไฮเปอรมาร เก็ตของ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหงนั้น ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญ

ที่เอื้อตอการหาผูเชารายใหมทดแทนมีดังตอไปนี้ 

• อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ตั้งอยูในทําเลที่ดีและ/

หรือตั้งอยูในยานธุรกิจ (Commercial Area) 

• อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกหลายแหงตั้งอยูใน

พื้นที่ที่มีขอจํากัดทางผังเมืองที่เขมงวดภายใตกฎหมายและกฎระเบียบผังเมืองซึ่งมีขอกําหนดหาม

การกอสรางศูนยการคาและหางสรรพสินคาขนาดใหญในพื้นที่ดังกลาว  ขอกําหนดของกฎหมายและ

กฎระเบียบดังกลาวเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต   ซึ่งจํากัดตัวเลือกทําเลที่

เหมาะสมสําหรับผูประกอบการคาปลีกรายใหญ 

• พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตที่เทสโก โลตัส จะเชาในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหง คิดเปนพื้นที่เชาที่ไมใหญนักเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่เชา

ของผูเชาหลักประเภทอื่น เชน หางสรรพสินคา 

• อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก มีผลประกอบการที่

ไดรับการพิสูจนแลว และมีผลประกอบการที่ม่ันคง โดยมีอายุการดําเนินงานเฉลี่ยประมาณ 7 ป มี

ลูกคามาใชบริการเฉลี่ยเดือนละมากกวา 2.3 ลานคน และมีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียของพื้นที่ใหเชา

ทั้งหมดกวารอยละ 99 ตลอด 3 ปที่ผานมา แมวาบางสาขาจะมีการแขงขัน ทั้งจากคูแขงโดยตรงและ

คูแขงทางออม แตเนื่องจากแตละทรัพยสินไดสรางกลุมฐานลูกคาประจําไวแลวจึงสามารถทํากําไรได

สมํ่าเสมอและมีอัตราการเติบโตของรายไดที่ม่ันคง 
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ทั้งนี้ หากมีเหตุการณที่ทําใหสัญญาเชาหลักของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุนครั้งแรกดังกลาวแหงใดก็ตามสิ้นสุดกอนกําหนดเวลาเนื่องจากเทสโก โลตัส ผิดสัญญาเชาหลัก 

กองทุนรวมยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเลิกสัญญาดังกลาว นอกจากนี้ อัตราคิดลด 

(Discount Rate) ที่ผูประเมินใชในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของแตละ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกนั้น ถูกกําหนดจากระดับความ

เส่ียงในการถือครองทรัพยสินนั้นๆ  แลว ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณที่ทําใหสัญญาเชาหลักส้ินสุด

กอนกําหนดดวย 

Q: กลยุทธการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน มีอะไรบาง? 

A: กลยุทธหลักของบริษัทจัดการที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวม คือ การลงทุนระยะยาวในอสังหาริมทรัพย ที่กอใหเกิด

รายไดในการประกอบธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยเปนหลักโดยจะลงทุนทั้งในรูปแบบการถือครองกรรมสิทธิ์ และการ 

ถือครองสิทธิการเชา 

 วัตถุประสงคหลักของบริษัทจัดการในการบริหารจัดการกองทุนรวมคือ การดําเนินการใหกองทุนรวมมีรายไดที่สามารถ

นําไปจายเปนเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนไดสมํ่าเสมอในระยะยาว และการดําเนินการใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนของกองทุนรวมเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

อัตราที่นาพอใจ (competitive rate of return) บริษัทจัดการจะใชกลยุทธในการลงทุนดังตอไปนี้ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคหลักดังกลาวขางตน 

การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอยางตอเนื่องเหมาะสมกับสภาพการณ
และการเพิ่มศักยภาพของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน  

เพิ่มศักยภาพใหอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนมีประสิทธิภาพในการแขงขันสูง โดย

อาศัยความไดเปรียบจากชื่อแบรนดของเทสโก โลตัส ตลอดจนประสบการณและความสําเร็จที่ผานมาจากผลงานในการ

บริหารอสังหาริมทรัพยของเทสโก โลตัส และดําเนินกลยุทธตาง ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเชาพื้นที่ใหอยูในระดับสูงที่สุดเทาที่

จะเปนไปได รวมทั้งจัดการใหมีลักษณะและความหลากหลายของผูเชา รายรับจากคาเชาและขนาดพื้นที่เชาใหเหมาะสม

ที่สุด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการและลดคาใชจายในการดําเนินงาน เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนการ

ลงทุนของกองทุนรวม 

การเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

กําหนดและติดตามโอกาสในการลงทุนที่นาสนใจอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่ใชในกิจการคาปลีกเปนหลัก โดยที่อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนจะตอง

สามารถกอใหเกิดรายไดและใหผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่นาพอใจเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนใหแกผูถือหนวย

ลงทุน  โดยอยูภายใตกฎหมายหลักทรัพย  ทั้ งนี้  เพื่ อสนับสนุนกลยุทธ ในการเติบโตของกองทุนรวมดวย 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เทสโก โลตัส ตกลงใหกองทุนรวมมีสิทธิที่จะปฏิเสธกอน 

(right of first refusal) หากเทสโก โลตัส จะจําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่เปนหรือเกี่ยวกับ

ศูนยการคาใด ๆ ในประเทศไทย ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 "สรุป
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สาระสําคัญของรางสัญญาที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุน – สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาการตกลงกระทําการรวมกันระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม"  

การใชมาตรการที่เครงครัดในการบริหารเงินทุนและความเสี่ยง  

สําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมหรือการลงทุนหรือดําเนินการใด ๆ บริษัท

จัดการจะใชเงินทุนที่มีสัดสวนหนี้สินและทุนที่เหมาะสม เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลตอบแทนสูงสุดตามความเสี่ยงที่

ลงทุนอยางเหมาะสม โดยจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการ หนังสือช้ีชวน และกฎหมายหลักทรัพย  

1. การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนอยางตอเนื่องเหมาะสม
กับสภาพการณและการเพ่ิมศักยภาพของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุน 

 ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน 

 บริษัทจัดการจะดําเนินงานรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางใกลชิด โดยอาศัยความไดเปรียบจาก 

แบรนดของเทสโก โลตัส ตลอดจนประสบการณและความสําเร็จที่ผานมาในดานการบริหารอสังหาริมทรัพย 

และจะดําเนินการตามมาตรการเชิงรุกตาง ๆ เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ทั้งในสวนที่กองทุนรวมมีอยูแลวในปจจุบันและที่จะเขาลงทุนในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึง

มาตรการตาง ๆ ดังนี้ 

• ทําการเพิ่มเติม ดัดแปลง และปรับปรุงตกแตงตาง ๆ รวมถึง การจัดสรรและกําหนดบริเวณพื้นที่เชา 

(re-zoning) การใชประโยชนจากจํานวนพื้นที่ใหเชารวมใหมากที่สุด การเพิ่มจุดเดนในการแขงขัน

ใหกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และการปรับปรุงพื้นที่คาปลีกใหมีคุณภาพดี

ขึ้น เพื่อใหสามารถเรียกเก็บอัตราคาเชาที่สูงขึ้นได 

• กําหนดเปาหมายและวางแผนการตลาดเพื่อใหไดกลุมผูเชาซึ่งมีลักษณะหลากหลายและเหมาะสม

กับศูนยการคาเพื่อสรางกําไรสูงสุด 

• ยกระดับกิจกรรมทางการตลาดที่ดําเนินการอยูใหดีขึ้นเพื่อดึงดูดจํานวนลูกคาใหมากขึ้นเพื่อใหมี

ความตองการการเชาพื้นที่ที่สูงขึ้น 

• ประเมินความเหมาะสมของประเภทผูเชาอยางสม่ําเสมอเพื่อปรับใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ

ผูบริโภคและกระแสในตลาดธุรกิจคาปลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

• บริหารความสัมพันธกับผูเชาใหดีเพื่อรักษาฐานผูเชาใหคงอยูในระดับสูง และลดอัตราการวางของ

พื้นที่เชา รวมถึงคาใชจายในการจัดหาผูเชารายใหม 

• จัดใหมีขอตกลงในสัญญาเชาเกี่ยวกับการปรับเพิ่มอัตราคาเชาในสัญญาเชาใหเหมาะสม  
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• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจายที่เกิดจากการดําเนินงานใหอยูภายในงบประมาณ 

ที่กําหนด 

การเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากคาเชา 

บริษัทจัดการจะใชขอไดเปรียบจากความตองการในการเชาพื้นที่คาปลีกที่มีมากในปจจุบัน เพื่อเพิ่มอัตรา 

คาเชา และรักษาอัตราการเชาพื้นที่ใหคงไวในระดับเดิม อยางไรก็ตาม แมวาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกมีอัตราการเชาพื้นที่ในระดับสูงอยูแลวก็ตาม บริษัทจัดการจะบริหาร

จัดการในเชิงรุกเพื่อใหมีการตออายุสัญญาเชา และการจัดหาผูเชารายใหมมาทดแทนสัญญาเชาที่ครบกําหนด

อายุสัญญาเพื่อลดระยะเวลาการวางของพื้นที่เชา ตลอดจนเพิ่มรายไดคาเชาดวยวิธีดังตอไปนี้ (ก) เจรจา

สัญญาเชาลวงหนากับผูเชาที่สัญญาเชาใกลจะครบกําหนดอายุสัญญา (ข) กําหนดและแกไขอัตราคาเชาใน

รายที่อัตราคาเชาต่ํากวาราคาตลาด (ค) ทําการตลาดเชิงรุกเพื่อหาผูเชารายใหมในพื้นที่ที่สัญญาจะสิ้นสุดลง 

และ (ง) บริหารจัดการคาเชาคางชําระเพื่อลดโอกาสในการเกิดหนี้เสีย 

ลดคาใชจายจากการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยาง

ตอเนื่อง 

บริษัทจัดการจะดําเนินงานรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอยางใกลชิดเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินการของ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตจะไมลดคุณภาพของการใหบริการ  บริษัทจัดการมุงที่จะทํา

ใหกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มมากขึ้น 

 2. การเติบโตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม 

บริษัทจัดการจะอาศัยความไดเปรียบจากเครือขายของเทสโก โลตัส ในการดําเนินการตามกลยุทธ 

การเติบโตดวยวิธีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและการหาโอกาสการลงทุนโดย

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมใหกับกองทุนรวม โดยเชื่อวาจะทําให

กองทุนรวมมีกระแสเงินสดและใหผลตอบแทนที่นาสนใจ เพื่อการเติบโตของรายไดและเงินทุน 

ทั้งนี้ เทสโก โลตัส ตกลงใหกองทุนรวมมีสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (right of first refusal) หากเทสโก โลตัสเสนอ

ขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิทธิตามสัญญาเชาที่ดิน ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยการคาในประเทศไทยที่มีขนาดพื้นที่

ไฮเปอรมารเก็ตตั้งแต 3,000 ตารางเมตรขึ้นไป เมื่อเทสโก โลตัส ประสงคที่จะจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว บริษัทจัดการจะพิจารณาคุณสมบัติของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนในการลงทุนเพิ่มเติม เชน ระดับผลตอบแทนที่จะไดรับ ทําเลที่ตั้ง อัตราการเชาพื้นที่

คาเชา สัญญาเชา รายละเอียดของผูเชา ความหลากหลายของผูเชา โอกาสในการเพิ่มศักยภาพใหกับทรัพยสิน 

ที่ดิน อาคาร ระบบวิศวกรรม รายละเอียดตาง ๆ ของระบบ และส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ตลอดจนรายงาน

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมูลคาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึง

ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ 
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ในการประเมินการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะให

ความสําคัญตอหลักเกณฑการลงทุนดังตอไปนี้ 

• ระดับผลตอบแทนคุมคากับความเสี่ยงในการลงทุน (risk-adjusted return thresholds) และการ

รักษาหรือเพิ่มผลตอบแทนจากเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน – บริษัทจัดการจะลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงกวาตนทุนของเงินทุน 

ถัวเฉลี่ยความเสี่ยงของกองทุนรวม  (risk-adjusted weighted average cost of capital) และ

สามารถสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ไมดอยกวาเดิม 

• ทําเลที่ตั้ง  – บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโดย

พิจารณาจากทําเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในการใหบริการลูกคา  (potential catchment areas) สภาพการ

แขงขันในบริเวณดังกลาว การเชื่อมตอถนนสายหลัก และระบบขนสงสาธารณะ 

• ความหลากหลายของผู เชาและอัตราการเชาพื้นที่   – บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีโอกาสในการเพิ่มรายไดคาเชาและปรับปรุงอัตรา

การรักษาฐานผูเชาเมื่อเทียบกับธุรกิจที่แขงขันกันและตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย

หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะเขาลงทุนนั้น ควรเปนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพยที่มีอัตราการเชาพื้นที่ที่ดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนอสังหาริมทรัพยหรือ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีอัตราการเชาพื้นที่ที่ดีประกอบกับมีผูเชาที่มีสถานะการเงินที่ม่ันคง 

เพื่อลดอัตราการผิดนัดชําระคาเชา และลดอัตราการเปลี่ยนแปลงผูเชาอันเกิดจากการเลิกสัญญาเชา 

• โอกาสในการเพิ่มมูลคาและศักยภาพใหกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  –  บริษัท

จัดการจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีโอกาสในการเพิ่มอัตราการ

เชาพื้นที่รวมทั้งใชมาตรการใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับทรัพยสินดังกลาว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ

พิจารณาโอกาสในการเพิ่มมูลคาดวยการปรับปรุงหรือตกแตงทรัพยสินที่มีอยูแลวดวยเชนกัน 

• คุณสมบัติของอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  – บริษัทจัดการจะลงทุนในอาคารที่มีคุณภาพ 

และมีการกอสร างถู กต องตามกฎหมายและกฎเกณฑว าด วยการควบคุมอาคารและ 

ผังเมือง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงขนาดและอายุของอาคารเปนสําคัญ ทั้งนี้ ผูเชี่ยวชาญอิสระ

จะประเมินอาคารเพื่อพิจารณาถึงความจําเปนในการซอมบํารุง และรายจายลงทุนที่จะตองใชทั้งใน

ระยะสั้นและระยะกลาง  

กองทุนรวมประสงคที่จะถือครองอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในระยะยาว อยางไรก็

ดี หากในอนาคตบริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใดมีการพัฒนาจนเต็มที่

แลวและมีขอจํากัดในการพัฒนาตอไปและ /หรือเมื่อมีโอกาสในการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกองทุนรวม กองทุนรวมอาจพิจารณาจําหนาย

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว และจะใชเงินจากการจําหนายดังกลาวลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใหมซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีกวา 
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การลงทุนในอนาคต 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในปบัญชีส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ไดแกการ

ลงทุนในอสั งหาริมทรัพย โครงการนวนคร  และอสั งหาริมทรัพย โครงการศาลายา  โดยจะ เปน 

การดําเนินการตามขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิปฏิเสธกอน (right of first refusal) ซึ่งในการลงทุนดังกลาวบริษัท

จัดการมีนโยบายที่จะจัดหาเงินทุนดวยการกูยืมเงินจนถึงรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

และหากเงินกูยืมดังกลาวไม เพียงพอและยังตองการเงินทุนเพิ่มเติม  จึงจะดําเนินการเพิ่มเงินทุน 

จดทะเบียน 

ปจจุบันอสังหาริมทรัพยโครงการนวนครตั้งอยูบนที่ดินที่บุคคลอื่นเปนเจาของ ในขณะที่อสังหาริมทรัพย

โครงการศาลายาตั้งอยูบนที่ดินที่บางสวนเทสโก โลตัส เปนเจาของ และอีกบางสวนบุคคลอื่นเปนเจาของ  

เทสโก โลตัสอยูระหวางเจรจาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากเจาของที่ดินดังกลาว เพื่อกองทุนรวมสามารถ

พิจารณาเขาสวมสิทธิในการลงทุนซื้อที่ดินดังกลาวในอนาคต  หากจะดําเนินการลงทุนเพิ่มเติมใน

อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติมจะเปนไปตามหลักการที่ไดกลาวถึงไวแลว และกองทุนรวมจะได

ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยโครงการนวนคร และโครงการศาลายาที่สําคัญ ณ วันที่  31 สิงหาคม 

2554 เวนแตจะระบุเวลาไวเปนอยางอื่น เปนดังนี้ 

ขอมูลเบ้ืองตน โครงการนวนคร โครงการศาลายา 

ลักษณะการถือครองท่ีดินของ 

เทสโก โลตัส 

สิทธิการเชา เจาของกรรมสิทธิ์และสิทธิการเชา 

ลักษณะการถือครองอาคารของ 

เทสโก โลตัส 

เจาของกรรมสิทธิ์ เจาของกรรมสิทธิ์ 

เน้ือท่ีดิน 31 ไร 5 ตารางวา หรือ  

49,620 ตารางเมตร 

39 ไร 99 ตารางวา หรือ  

62,796 ตารางเมตร 

อายุของอาคาร ประมาณ 4 ป  ประมาณ 3 ป  

พื้นท่ีใหเชาแกผูเชาระยะยาว(1) 9,910 ตารางเมตร 8,399 ตารางเมตร 

พื้นท่ีใหเชาท้ังหมด(2) 19,711 ตารางเมตร 17,231 ตารางเมตร 

พื้นท่ีอาคารรวม(3) 40,011 ตารางเมตร 25,765 ตารางเมตร 

รายได(4) (ลานบาท) 100.0 (รอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด 28 

กุมภาพันธ 2553) 

103.6 (รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 28 

กุมภาพันธ 2554) 

84.7 (รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 28 

กุมภาพันธ 2553)  

90.5 (รอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด 28 

กุมภาพันธ 2554) 

จํานวนผูเชาระยะยาว  101 ราย 86 ราย  

หมายเหตุ 

(1) "พ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว "หมายถึง พ้ืนที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1  ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก 

โลตัส 
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(2) "พ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 

(3)  "พ้ืนที่อาคารรวม" หมายถึง พ้ืนที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนยการคา ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พ้ืนที่ศูนยอาหาร พ้ืนที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว

ภายในอาคาร พ้ืนที่สวนกลาง พ้ืนที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร 

(4) ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร  เนื่องจากกอนการจัดตั้งกองทุนรวม 

เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพ้ืนที่ดังกลาว และไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ 

 3. การใชมาตรการที่เครงครัดในการบริหารเงินทุนและความเสี่ยง 

กองทุนรวมตั้งเปาหมายที่จะมีโครงสรางเงินทุนที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุนของเงินทุนที่ต่ํา โดยอยูภายใต

ขอจํากัดการกูยืมที่ไดรับอนุญาตตามที่กฎหมายหลักทรัพยกําหนด โดยกองทุนรวมจะใชเงินลงทุนที่ผสมผสาน

ระหวางหนี้สินและทุนเพื่อเปนเงินทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในอนาคต และ

ดําเนินการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพใหกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรือเพื่อการ

พัฒนาดานอื่น ๆ อยางไรก็ดี กองทุนรวมจะใชอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่เหมาะสมที่สุดภายใตขอกําหนดของ

กฎหมายหลักทรัพย และจะดํารงอัตราหนี้สินตอทุนที่เหมาะสมเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับฐานะทางการเงิน

ของกองทุนรวม 

หลักการสําคัญของกลยุทธบริหารเงินทุนและความเสี่ยง มีดังนี้ 

การรักษาสัดสวนเงินกูยืมโดยรวมใหอยูภายในขอบเขตที่ไดรับอนุญาต 

กองทุนรวมจะรักษาสัดสวนเงินกูยืมโดยรวม ภายใตเพดานการกูยืมที่ไดรับอนุญาตตามหลักเกณฑที่กฎหมาย

หลักทรัพยกําหนด  นอกจากนี้ การรักษาอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหนวยลงทุนที่

เหมาะสม จะเปนการลดตนทุนของเงินทุนที่ใชในการลงทุน และกอใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหนวยลงทุนให

มากที่สุด 

การบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุก 

บริษัทจัดการจะใชกลยุทธในเชิงรุกเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

เงินกูในอนาคต โดยในขณะเดียวกันจะดําเนินการใหตนทุนของเงินกูยืมอยูในระดับที่แขงขันได 

 กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการกูยืม  รวมถึงขอจํากัดการกอหนี้ตามกฎหมายหลักทรัพย ซึ่งกรณี

ดังกลาวอาจสงผลตอความสามารถของกองทุนรวมในการจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับคาใชจายเพื่อการลงทุน 

และคาใชจายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติมในคําถาม – คําตอบเรื่อง "กองทุนรวมนี้กําหนดนโยบายการกูยืมเงินไวอยางไร?"   
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Q: กองทุนรวมนี้ กําหนดนโยบายการกูยืมเงินไวอยางไร?  

A: ในการจัดการกองทุนรวม กองทุนรวมอาจกูยืมเงินได ทั้งนี้ อาจมีการใหหลักประกันสําหรับการกูยืมเงินหรือไมก็ได และ

ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1) เปนการกูยืมเงินเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (ก) ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาใหอยูใน

สภาพดี และมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน 

 (ข) ตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนดินที่มีอยูแลวซึ่งเปนของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธิ

การเชา เพื่อประโยชนในการจัดหาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือ 

 (ค) ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

(2) เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินเพื่อ

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอเติมหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบน

ที่ดินที่มีอยูแลวที่กองทุนมีสิทธิการเชาตาม (1)(ข) บริษัทจัดการตองคํานึงถึงกําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตาม

สัญญาเชาดวย และ 

(3) จํานวนเงินที่กูยืมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในกรณีที่ตอมาภายหลัง

จํานวนเงินที่กูยืมเกินอัตราสวนดังกลาว แตการเกินอัตราสวนนั้นมิไดเกิดจากการกูยืมเงินเพิ่มเติม บริษัท

จัดการจะคงอัตราสวนการกูยืมเงินไวตอไปก็ได แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมไดจนกวาอัตราสวนการกูยืมเงินจะ

ลดลงจนนอยกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   

Q: จุดเดนในการลงทุน (Key Investment Highlights) ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มีอะไรบาง? 

A: 1. คุณภาพของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ซึ่งประกอบดวยศูนยการคาที่
ตั้งอยูบนทําเลที่ดี (Prime Location) และหลากหลาย 

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกจะประกอบดวยศูนยการคาที่มี

คุณภาพ ซึ่งตั้งอยูในทําเลที่มีศักยภาพทั่วประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามเมืองที่เปน

แหลงทองเที่ยว และใจกลางเมืองตางจังหวัด บริษัทจัดการเชื่อวาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกทั้งหมดตั้งอยูในทําเลยุทธศาสตรที่ เหมาะสมตอธุรกิจ 

คาปลีก (Strategic Location) ซึ่งทําใหศูนยการคาสามารถรักษาผูเชาที่มีอยูในปจจุบัน และดึงดูดผูที่สนใจจะ

เชาพื้นที่ ไดมากขึ้น  สงผลให มี ลูกคามาใชบริการที่ศูนยการคาเพิ่มมากขึ้น  นอกจากทําเลที่ดีแลว 

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหงยังมีคุณสมบัติที่

สําคัญอื่น ๆ กลาวคือ มีศักยภาพในการใหบริการลูกคาจํานวนมาก (large catchment area) เปนที่สังเกตงาย 

สามารถเขาถึงถนนหลักและการคมนาคมสาธารณะโดยสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอและมีโครงสรางพื้นฐานที่ดี 

นอกจากนี้ ศูนยการคาที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกเปนศูนยการคาที่มีผลการดําเนินงานที่พิสูจนแลว และมีผล
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ประกอบการที่ม่ันคง โดยมีอายุการดําเนินงานเฉลี่ยประมาณ 7 ป มีลูกคามาใชบริการเฉล่ียเดือนละมากกวา 

2.3 ลานคน และมีอัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดกวารอยละ 99 ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

บริษัทจัดการเชื่อวาที่ดินที่เปนที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน

ครั้งแรกเปนที่ดินที่หาไดยากในปจจุบัน เนื่องจากกฎเกณฑที่เขมงวดภายใตกฎหมายวาดวยการผังเมือง ซึ่งทํา

ใหกองทุนรวมไดเปรียบในการแขงขันกับผูประกอบกิจการรายอื่นที่ไมสามารถสรางศูนยการคาไดในทําเล

เดียวกัน 

2. กองทุนรวมจะถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเปน
สวนใหญ  

กองทุนรวมจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและเปนเจาของสิทธิการเชาที่ดินรอยละ 73 และรอยละ 27 ของมูลคา

ประเมินของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ตามลําดับ 

(คํานวณโดยถัวเฉลี่ยมูลคาประเมินกับสัดสวนพื้นที่ดินที่กองทุนรวมจะถือกรรมสิทธิ์ และสัดสวนพื้นที่ดินที่

กองทุนรวมจะถือสิทธิการเชา) ที่ดินที่กองทุนรวมจะมีสิทธิการเชาอยูภายใตสัญญาเชาระยะยาว โดยมีกําหนด

ระยะเวลาการเชาเหลืออยูโดยเฉลี่ยประมาณ 26 ป นอกจากนี้ กองทุนรวมจะถือกรรมสิทธิ์ของอาคาร

ศูนยการคาทุกแหง ยกเวนโครงการพระราม 1 (ซึ่งอาคารศูนยการคาเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย "สํานักงานทรัพยสินฯ") การที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์เปนสวนใหญ จะทําใหกองทุนรวมมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากมูลคาอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นใน

อนาคตมากกวากองทุนรวมที่ลงทุนในสิทธิการเชาอยางเดียว 

3. กองทุนรวมอยูในฐานะที่จะไดรับประโยชนจากศักยภาพในการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย  

ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

เผยวาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไทยที่แทจริงในป 2553 อยูที่รอยละ 7.8 

ถึงแมวาประมาณการอัตราการเติบโตในป 2554 จะลดลงมาอยูที่รอยละ 1.8 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมรุนแรง ธนาคารแหงประเทศไทยคาดวาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศไทยที่แทจริงของป 2555 จะกลับขึ้นมาอยูที่รอยละ 4.8 ในการลงทุนครั้งแรก  

กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีทําเลที่ดีทั่วประเทศ ซึ่งประกอบดวย (1) อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูใน

ทําเลที่ดี (prime location) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 6 แหง ซึ่งไดรับประโยชนจากการมีฐาน

ลูกคารานคาปลีกที่ม่ันคงซึ่งมีอํานาจซื้อมากกวาพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย (2) อสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยูในเมือง

ทองเที่ยว จํานวน 3 แหง ไดแก ปราณบุรี เกาะสมุย และจังหวัดกระบี่ไดรับประโยชนจากการเปนสถานที่

ทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวทั่วโลก และ (3) อสังหาริมทรัพยในตางจังหวัดในทําเล 

ที่เขาถึงไดงายอีกจํานวน 8 แหง ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตจากรายไดที่เพิ่มขึ้นของผูซื้อในบริเวณดังกลาว  

บริษัทจัดการเชื่อวาความหลากหลายทางภูมิภาคที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก จะทําให

กองทุนรวมไดรับประโยชนจากตลาดภูมิภาคที่มีลักษณะเฉพาะหลายแหงในประเทศไทย โดยกองทุนรวมจะอยู
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ในฐานะที่สามารถใหบริการลูกคาไดทุกกลุมรายไดทั่วประเทศอันนําไปสูรายไดในอนาคตที่ม่ันคงมากยิ่งขึ้นใน

สภาวะแวดลอมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใชจายของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น 

4. เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง
เนื่องจากมีแผนการลงทุนตอเนื่อง    

เทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน ซึ่งรวมถึงขอตกลงเรื่องสิทธิที่จะ

ปฏิเสธกอน (right of first refusal) วาตางฝายจะมีสิทธิที่จะไดรับขอเสนอใหซื้อที่ดิน อาคาร หรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่อีกฝายประสงคจะขายกอน ("สิทธิที่จะปฏิเสธกอน") อันจะทําใหกองทุนรวมมีแผนการลงทุน

ที่แนนอนเพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เทสโก โลตัส เปนผูประกอบธุรกิจ

รานคาปลีกในรูปแบบไฮเปอรมารเก็ตจํานวนมากถึง 133 แหง (รวมถึงอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกดวย) ซึ่งตั้งอยูในทําเลที่ดีทั่วประเทศไทย โดยภายใตเงื่อนไขของ

สัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน กองทุนรวมจะไดสิทธิที่จะปฏิเสธกอนในการลงทุนในศูนยการคาของ 

เทสโก โลตัส ที่มีพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตตั้งแต 3,000 ตารางเมตรขึ้นไปทุกแหง   

บริษัทจัดการตั้งใจที่จะดําเนินการตามกลยุทธขยายธุรกิจดวยการซื้อทรัพยสินเพิ่มเติม โดยการใชสิทธิที่จะ

ปฏิเสธกอน (right of first refusal) หากทรัพยสินดังกลาวมีคุณสมบัติที่ผานเกณฑการลงทุนของกองทุนรวม 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในคําถาม-คําตอบเรื่อง "กลยุทธการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่

กองทุนรวมลงทุนมีอะไรบาง?"  

5. ช่ือเสียงของแบรนดเทสโก โลตัส เปนที่ยอมรับทั่วไปและมีจุดยืนทางการตลาดอันโดดเดน 

เทสโก โลตัส เปนผูบุกเบิกและผูนําดานธุรกิจคาปลีกและไดสรางชื่อเสียงอันโดดเดนในตลาดธุรกิจคาปลีกใน

ประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เทสโก โลตัส มีรานคาปลีกกวา 900 แหง ใหบริการลูกคามากกวา 

35 ลานคนตอเดือน รวมถึงมีสมาชิก "คลับการด" มากกวา 7.5 ลานคน ศูนยการคาของเทสโก โลตัส ซึ่งรวมถึง

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกนําเสนอประสบการณในการ

จับจายซื้อของครบวงจรที่ลูกคาพึงพอใจ โดยรวมไฮเปอรมารเก็ตของเทสโก โลตัส เขากับรานอาหาร รานคา

ปลีก และสถานที่ใหความบันเทิงไวในศูนยการคา โดยที่สินคาตาง ๆ ที่นําเสนอสามารถรองรับความตองการ

ของฐานลูกคาที่กวางขวางและเหมาะกับประชากรทุกประเภทมาไวในที่เดียวกัน  

นอกจากนี้ ชื่อ "เทสโก โลตัส "เปนหนึ่งในผูประกอบการที่แข็งแกรงและเปนที่รูจักมากที่สุดในประเทศไทย การที่

มีเทสโก โลตัส เปนผูเชาหลักจะทําใหทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกไดรับประโยชนจากแบรนดของเทสโก 

โลตัส ที่เปนที่ยอมรับในกลุมลูกคา และชื่อเสียงที่ยาวนานในแหลงชุมชนที่เทสโก โลตัสใหบริการ ทําใหสามารถ

คงไวซึ่งความหลากหลายของผูเชาในทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก โดยมีทั้งผูเชาซึ่งเปนผูประกอบการ

ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล อีกทั้งแบรนดเทสโก โลตัส ยังจะชวยดึงดูดผูเชารายใหมซึ่งจะ

สงผลใหมีลูกคามาใชบริการมากยิ่งขึ้น และทําใหกองทนุรวมมีผลประกอบการที่ดี  
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6. สัดสวนที่ลงตัวของรายไดคาเชาอัตราคงที่ที่มั่นคงในระยะยาว (Fixed Rent Security) และประโยชน

จากรายไดเพ่ิมเติมที่มาจากอัตราคาเชาแปรผัน (Variable Rent Growth) 

การมีเทสโก โลตัส ซึ่งเปนผูประกอบการไฮเปอรมารเก็ตและศูนยการคาชั้นนําในประเทศไทย เปนผูเชาหลัก

โดยเชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหารในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนครั้งแรกทั้งหมดจะเปนปจจัยสนับสนุนใหรายไดของกองทุนรวมมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ธุรกิจ

การคาปลีกในรูปแบบไฮเปอรมารเก็ตมีเสถียรภาพทางรายไดมากกวาเมื่อเทียบกับกิจการคาปลีกรูปแบบอื่น 

เนื่องจากไฮเปอรมารเก็ตเปนแหลงรวมสินคาอุปโภคและบริโภคพื้นฐานที่จําเปนตอครัวเรือนไมใชสินคา

ฟุมเฟอย ลูกคาจึงสามารถจับจายซื้อของที่จําเปนสําหรับครัวเรือนของตนในที่เดียว  ลักษณะดังกลาวชวย

ดึงดูดลูกคาและผลักดนัใหมีผูมาจับจายซื้อของมากยิ่งขึ้นในศูนยการคา  

นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกมีผูเชาระยะยาวที่

หลากหลายรวมถึงสาขาของรานที่มีชื่อเสียง (chains) ของผูประกอบการ ทั้งระดับประเทศและระดับนานา

ประเทศซึ่งเปนที่รูจักกันดี รวมทั้งผูประกอบการทองถิ่น ผูเชาเหลานี้ประกอบกิจการในธุรกิจหลายแขนง เชน 

(1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ไดแก รานสุกี้ เอ็มเค ภัตตาคารอาหารญี่ปุน ฟูจิ แมคโดนัลด และมิสเตอรโดนัท 

(2) ธุรกิจบริการดานความบันเทิง ไดแก เมเจอร ซีนีเพล็กซ เมเจอร โบวล ซึทาญา และอิมเมจิน (3) และธุรกิจ

การใหบริการทางการเงินตาง ๆ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทย

พาณิชย (4) ธุรกิจแฟชั่นและเครื่องประดับไดแก บอดี้โกลฟ บอสซินี่ บาจา และแวนท็อปเจริญ (5) ธุรกิจ

สุขภาพและความงาม ไดแก บูทส วัตสัน และโอเรียนทอล พริ้นเซส และ (6) ธุรกิจประเภทอื่น ๆ เชน ธุรกิจ 

เฟอรนิเจอรและของตกแตง ไดแก โฮมโปร นอกจากนี้ ผูใชพื้นที่ชั่วคราวมักนําเสนอสินคา และ /หรือบริการที่

หลากหลาย ซึ่งไมใชสินคาและบริการที่ผูเชาระยะยาวจําหนาย สงผลใหภาพรวมการนําเสนอสินคาและบริการ

ในศูนยการคามีความหลากหลายอยูเสมอ  

อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุนครั้งแรกทุกแหงในรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 และรอบ

ระยะเวลาสองปสําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ป 2553   และ 2554   และสําหรับรอบระยะเวลา 

เกาเดือนส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน   2554  อยูที่รอยละ 99.6 รอยละ 99.3 รอยละ 99.1 และรอยละ 98.8 

ตามลําดับ อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความมั่นคงของรายไดจากการมีผูเชาที่หลากหลาย 

แมในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก และมีเหตุการณทางการเมืองในประเทศตลอดระยะเวลาสามปที่ผานมา 

นอกจากนี้ ในชวงสามเดือนส้ินสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน   2554  ซึ่งเปนระยะเวลาที่ประเทศไทยประสบภาวะ

น้ําทวมรายแรงที่สุดในรอบ 50 ป อัตราการเชาพื้นที่เฉล่ียของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดยังคงอยูที่รอยละ 95.8 ซึ่ง 

ไมแตกตางจากสภาวะปกติ  

7. ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณสูง 

กองทุนรวมจะไดประโยชนจากเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มากดวยประสบการณจาก

ผลงานที่ผานมาในการบริหารธุรกิจคาปลีกในรูปแบบของศูนยการคาในประเทศไทย เทสโก โลตัส ในฐานะ



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

43 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะหาโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมลงทุน รวมถึงการจัดใหมีความหลากหลายของผูเชาที่เหมาะสม ความสัมพันธที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมี

กับผูเชารายใหญในศูนยการคาตาง ๆ จะเปนปจจัยที่ชวยใหสามารถปลอยเชาพื้นที่วางในศูนยการคาไดเร็ว

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เทสโก โลตัส มีจํานวนศูนยการคาอยูมาก ประกอบกับความสัมพันธอันดีทางธุรกิจที่

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีกับผูใหบริการในดานตาง ๆ  เชน การบริการทําความสะอาดและรักษาความ

ปลอดภัย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะสามารถใชประโยชนจากการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ (economies 

of scale) เพื่อตอรองราคาคาบริการใหไดรับราคาคาบริการจากผูใหบริการในราคาที่นาพึงพอใจ นอกจากนี้ 

การที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีประสบการณ และความเชี่ยวชาญดานการปรับปรุงและซอมแซมศูนยการคา 

จะทําใหการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนสามารถดําเนินการได

อยางมีประสิทธิภาพมากกวาคูแขงที่ไมมีความเชี่ยวชาญดังกลาว 

Q: ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนอยางไร? 

A: โปรดดูรายละเอียดตามภาคผนวก 3 "รายงานสรุปอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก" ซึ่งจัดทําโดย บริษัท ซีบี 

ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด  

Q: กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร? 

A: กรมธรรมประกันภัยที่สําคัญเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ซึ่ง  

เทสโก โลตัส ไดเอาประกันภัยไว ประกอบดวยการประกันภัยดังตอไปนี้ (ก) การประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยงภัย 

ทุกประเภท (All Risks Insurance) (ข) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) 

และ (ค) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (ง) การประกันภัยการกอการราย 

(Terrorism Insurance) โดยที่ภายใตกรมธรรมประกันภัยทรัพยสินสําหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท เทสโก โลตัส จะ

ไดรับความคุมครองตอความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและ

ทรัพยสินอื่น ๆ ที่สําคัญ ในสวนของกรมธรรมการประกันภัยสําหรับความรับผิดตอบุคคลภายนอกจะครอบคลุมความรับ

ผิดทางกฎหมายและทางนิติกรรมสัญญาของเทสโก โลตัส ตอบุคคลอื่น อันเกิดจากการทําใหผูอื่นไดรับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต และการกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของผูอื่น ทั้งนี้ จํานวนคาเสียหายสวนแรกที่เทสโก โลตัส จะตอง 

รับผิด (deductible amounts) ภายใตกรมธรรมดังกลาวมิไดเปนจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญหรือสูงเกินปกติ 

หลังจากกองทุนรวมไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแลว บริษัทจัดการมี

หนาที่ดําเนินการใหมีการเอาประกันภัยอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยมีกองทุนรวมเปนผูรับประโยชน 

 ภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเอาประกันภัยตามที่

ระบุไวในสัญญา (โดยกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย) ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหนาที่ภายใตสัญญาวาจางบริหาร

อสังหาริมทรัพย ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะดําเนินการใหกองทุนรวมเปนผูรับประโยชนภายใตการประกันภัยที่มีอยูเดิม 

(โดยกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย) เพื่อใหกองทุนรวมไดรับ (ก) ความคุมครองสําหรับความเส่ียงภัยทุกประเภท 

ยกเวนสําหรับโครงการพระราม 1 ในกรณีที่กองทุนรวมประสงคจะซอมแซมความเสียหาย สํานักงานทรัพยสินฯ ซึ่งเปน

ผูรับประโยชนตามกรมธรรมจะโอนคาสินไหมใด ๆ ที่ไดรับมาใหแกกองทุนรวมเพื่อใชในการซอมแซมความเสียหาย (ข) 

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ค) การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (ง) การประกันภัยการกอการราย และ 
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(จ) การประกันภัยคุมครองสิทธิการเชาสําหรับโครงการพระราม  1 ตามที่กําหนดไวในสัญญาวาจางบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

Q: รายชื่อหรือลักษณะผูจองซื้อประเภทกองทุน ผูจองซื้อพิเศษ ผูซื้อหนวยลงทุนเบ้ืองตนในตางประเทศ (Initial 
Purchaser) หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 
หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนจํานวนและสัดสวนเทาใด? 

A: บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อประเภทกองทุน ผูจองซื้อพิเศษ ผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนใน

ตางประเทศ (Initial Purchaser) และผูจัดการการจัดจําหนาย (ซึ่งมีรายชื่อปรากฏขางลางนี้) หรือเจาของ ผูใหเชา ผูโอน

สิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ดังนี้  

(1) จัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยตองจดัสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(2) จัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย

ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ดังตอไปนี้ 

(ก) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบคุคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) ขางลางนี้ 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว บริษัท

จัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนใหแกบุคคล

ดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซ้ือทั่วไปและผู

จองซื้อประเภทกองทุน และ  

(ค) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว บริษัทจัดการ

จะจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน ใหแกบุคคลดังกลาวอีก

ไมได เวนแตเปนการจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป ผูจองซื้อประเภท

กองทุน และผูจองซื้อพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันตาม (ข)   

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหนวยลงทุนไมครบตามอัตราที่กําหนดใน (1) ให

จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือแกบุคคลดังตอไปนี้ ตามลําดับ 

(ก) ผูจองซื้อพเิศษ 

(ข) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน รวมทั้ง

เจาของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน หรือเจาของทรัพยสินที่

เกี่ยวกับสิทธิดังกลาว 
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(ค) ผูจัดการการจัดจําหนาย  

ในกรณีที่กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3)(ก) และ (ข) ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ใหถือวาเปนการ

จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3)(ก) และ (ข) ดวย 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได

แลวทั้งหมด 

ผูจองซื้อประเภทกองทุน ไดแก 

(1)   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(2)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(3)  กองทุนประกันสังคม 

(4)  กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนกองทุนรวมที่เสนอขาย

หนวยลงทุนแกผูลงทุนเปนการทั่วไป 

ผูจองซื้อพิเศษ ไดแก 

(1)   ธนาคารพาณิชย 

(2)  บริษัทหลักทรัพยเพื่อการจัดการทรัพยสินของตนเอง   

(3)  บริษัทประกันภัย วินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต 

(4)  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(5)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(6)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(7)  กองทุนประกันสังคม 

(8)  กองทุนรวมตามกฎหมายหลักทรัพย 

(9)  สภากาชาดไทย 

(10) มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน 

(11) สหกรณออมทรัพยชุมนุมสหกรณ 

(12) สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก 

(13) กองทุนรวมตามกฎหมายตางประเทศที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูลงทุนเปนการทั่วไป 

(14) ผูลงทุนตางประเทศที่มีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (7) ขางตน และ 

(15) ผูลงทุนอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตเปนรายกรณี  

ผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ไดแก Merrill Lynch Far East Ltd. Nomura International 

plc. และ The Royal Bank of Scotland N.V., Hong Kong Branch ซึ่งถือเปนผูจองซื้อพิเศษ และผูจัดการการจัด

จําหนาย ไดแก บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)  
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ทั้งนี้ ผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษ หมายถึงเฉพาะ กรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนในชวงเวลา

ทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษเทานั้น หากทําการจองซื้อหนวยลงทุนใน

ชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อทั่วไป ใหถือเปน “ผูจองซื้อทั่วไป” 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด  

Q: ผลกระทบตอผลประกอบการของกองทุนรวมจะเปนอยางไรในกรณีที่เปนการเชาชวงอสังหาริมทรัพยหรือการ
เชาในอาคารโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางที่ผูใหเชามิไดเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครอง
ตามหนังสือรับรองการทําประโยชนและหากตอมาผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน หรือผูมีสิทธิครอบครองตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชนบอกเลิกสัญญาโดยมไิดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว 

A: เนื่องจากในการลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรกนี้ ไมมีการเชาชวงอสังหาริมทรัพยแตเปนการลงทุนในสิทธิ 

การเชาที่ดิน อาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางที่ผูใหเชาเปนผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินโดยตรง ดังนั้น กองทุนรวมจึงไม

มีผลกระทบดังกลาว 

Q: ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน? 

A: กองทุนรวมจะนําเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ตลอดจนตราสารทางการเงิน เมื่อ

กองทุนรวมไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนอันไดแก รายไดคาเชา ดอกเบี้ยรับจากตราสารที่กองทุนลงทุน และกําไรจาก 

การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย จะทําใหกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน ใน

กรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิบริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ 

 นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวจะสะทอนอยูในมูลคาหนวยลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อผูถือ 

หนวยลงทุนทําการขายหนวยลงทุนซึ่งสามารถดําเนินการผานตลาดหลักทรัพย ผูถือหนวยลงทุนจึงมีโอกาสที่จะไดรับ

กําไรจากราคาขายหนวยลงทุนที่อาจเพิ่มขึ้น 
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 ขอมูลสรุปรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน มีดังนี้  

รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน  

 ประมาณการตาม 

 สมมติฐานสําหรับป 

 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 

 พ.ศ. 2555 ถึง 

 วันที ่28 กุมภาพันธ 

 พ.ศ. 2556 

 พันบาท 

  

รายไดคาเชาและคาบริการ 1,582,510 

ผูเชาไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหาร 499,136 

ผูเชาพื้นที่ระยะยาวที่ระบุอัตราเชาแบบคงที่ 575,742 

ผูเชาพื้นที่ระยะยาวที่กําหนดอัตราคาเชา  

   แบบแปรผัน 306,132 

ผูใชพื้นที่ชั่วคราว 192,689 

ผูเชาปายและสื่อโฆษณา 8,811 

รายไดอื่น 9,854 

  

รายไดรวม 1,592,364 

  

คาใชจายที่เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

คานายหนาจัดหาผูเชา - 

คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา (23,609) 

คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย (242,341) 

  

กําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย 1,326,414 

  

รายไดดอกเบี้ย 454 
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รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน (ตอ) 
 
 ประมาณการตาม 
 สมมติฐานสําหรับป 
 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 
 พ.ศ. 2555 ถึง 
 วันที ่28 กุมภาพันธ 
 พ.ศ. 2556 
 พันบาท 

คาใชจายกองทุนรวม  
คาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม (14,929) 

คาธรรมเนียมการบริหารทรัพยสินและการเชา (58,165) 

คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจ (21,561) 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (1,648) 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (2,908) 

คาใชจายกองทุนรวมอื่นๆ (6,776) 

คาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนตัดจาย (170,326) 

  
กําไรสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน 1,050,555 
  

บวกกลับ คาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนตัดจาย9 170,326 

หักออก คาเชาที่ดิน (25,208) 

เงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุน 1,195,673 

  

ราคาเสนอขายหนวย (บาท)* 10.15 

จํานวนหนวยลงทุนที่ออก (หนวย) 1,770,000,000 

(*) ราคาเสนอขายหนวยลงทุน คํานวณจากผลรวมของราคาประเมินอสังหาริมทรัพยเริ่มแรก  ประมาณการตนทุนและคาใชจายที่

ตองชําระแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเริ่มแรก ประมาณการสําหรับคาใชจายรวมในการจัดตั้ง

กองทุนรวมและจดทะเบียนหนวยลงทุนกับตลาดหลักทรัพย และประมาณการสํารองสําหรับเงินทุนหมุนเวียน และคาใชจายในการ

ลงทุน หารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่ออก 

                                                      
9  ภายใตกฎหมายหลักทรัพย  กองทุนรวมจะจายคืนสภาพคลองสวนเกินท่ีเกิดจากการตัดจําหนายคาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนโดยทําการลด

เงินทุนจดทะเบียน 
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ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน (ตอ) 

 
 ประมาณการตาม 
 สมมติฐานสําหรับป 
 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 
 พ.ศ. 2555 ถึง 
 วันที ่28 กุมภาพันธ 
 พ.ศ. 2556 
 พันบาท 

เงินทีจ่ายแกผูถือหนวยลงทุน:  

กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไร  

ตอหนวยลงทุน (อัตราการปนสวนแบงกําไรรอยละ 100) (บาทตอหนวยลงทุน) 0.59 

สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน  

(บาทตอหนวยลงทุน) 0.08 
รวม 0.67 
  

อัตราเงินที่จายแกผูถือหนวยลงทุนตอป (รอยละ)  

กําไรสุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรตอหนวยลงทุน  

(อัตราการปนสวนแบงกําไรรอยละ100) 5.8510 

สภาพคลองสวนเกินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน 0.81 
รวม 6.66 
  

                                                      
10  จากขอมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอ่ืนหลายกองทุนท่ีลงทุนในสิทธิการเชาท่ีดินท้ังหมดสําหรับทรัพยสินท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย น้ันๆ ลงทุน พบวา 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมดังกลาวยังไมไดรับผลกระทบจากการที่มูลคาสิทธิการเชาลดลงตามอายุสัญญาสิทธิการเชา เน่ืองจากราคาประเมิน

ของสิทธิการเชาสิ้นงวดไมนอยกวามูลคาสิทธิการเชาตนงวด ทําใหกองทุนรวมไมตองรับรูผลขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากมูลคาสิทธิการเชาลดลงจากการประเมิน

คาทรัพยสิน (unrealized loss)   

เพื่อใหเห็นตัวอยางผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกลาว บริษัทจัดการจึงทดลองคํานวณกําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาปนสวนแบงกําไรในประมาณการงบกําไรขาดทุน

ของ TLGF สําหรับงวดวันท่ี 1 มีนาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ 2556 ในกรณีสมมติ ท่ีราคาประเมินของสิทธิการเชาสิ้นงวดลดลงแบบเสนตรงตามอายุสัญญา

สิทธิการเชา (มีการรับรู unrealized loss ในทางสมมติ) จากสมมติฐานในกรณีดังกลาวน้ี กําไรสุทธิท่ีสามารถนํามาปนสวนแบงกําไรจะลดลงจาก

สมมติฐานเดิมเหลือประมาณรอยละ 4.80 ของราคาเสนอขายหนวยลงทุน (กรณีราคาหนวยละ 10.15 บาท) อยางไรก็ดี unrealized loss จากกรณี

สมมติดังกลาวไมใชคาใชจายที่มีการจายเปนเงินสด ทําให TLGF ยังคงมีสภาพคลองสวนเกินท่ีสามารถจายคืนใหผูลงทุนไดดวยการลดเงินทุนจดทะเบียน ซึ่งจะ

ทําใหผูลงทุนไดรับเงินจากการปนสวนแบงกําไรและจากการลดเงินทุนจดทะเบียน รวมเปน รอยละ 6.66 ตามสมมติฐานเดิม 

ตามหลักการทางบัญชีและในทางปฏิบัติ มูลคาสิทธิการเชาปลายงวดจะขึ้นกับราคาประเมินท่ีจัดทําโดยผูประเมินคาทรัพยสิน จึงอาจไมเกิด unrealized loss 

เชนเดียวกันกับกองทุนอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ  ตามท่ีกลาวมาเบื้องตน การทดลองคํานวณ unrealized loss ดวยวิธีเสนตรงขางตนเปนเพียงตัวอยางหนึ่งในการ

แสดงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเทาน้ัน 
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ในกรณีที่กองทุนรวมคืนเงินจายคืนสุทธิสําหรับผูถือหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในอัตรารอยละ 95 ถึงรอยละ 100 อัตราเงิน

ที่จายแกผูถือหนวยลงทุนตอปจะคิดเปนรอยละ 6.33 ถึงรอยละ 6.66 ตามลําดับ ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายสุดทายเทากับราคา

สูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตนที่ 10.40 บาท อัตราเงินที่จายแกผูถือหนวยลงทุนตอปจะคิดเปนรอยละ 6.18 ถึงรอยละ 6.50 

ตามลําดับ 

ตามรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

ขางตน ประมาณการรายไดรวมของกองทุนรวมเปนจํานวน 1,592.4 ลานบาท ทั้งนี้ โครงสรางรายไดของกองทุนรวมในชวงเวลา

ดังกลาวเปนดังตอไปนี้ 

• รายไดคาเชาและคาบริการอัตราคงที่จาก เทสโก โลตัส (สําหรับพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนยอาหาร) เปนจํานวน 

499.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31 ของรายไดรวม รายไดดังกลาวสงผลใหกองทุนรวมมีรายไดระยะยาวที่ม่ันคง 

เนื่องมาจากสัญญาเชาหลักระหวาง เทสโก โลตัส และกองทุนรวมมีอายุสัญญา 10 ป ตอไดอีกสองคราว ๆ ละ 10 ป ทั้งนี้ 

จะมีการปรับคาเชาและคาบริการขึ้นรอยละ 10 ทุก ๆ 3 ป เพื่อการเติบโตอยางสม่ําเสมอของคาเชาและคาบริการและลด

ความเสี่ยงจากคาเงินเฟอ นอกจากนี้ คูสัญญาอาจพิจารณาทบทวนคาเชาเมื่อสัญญาเชาครบกําหนด 10 ป เพื่อใหม่ันใจ

วาอัตราคาเชาและคาบริการเปนอัตราที่สอดคลองกับอัตราคาเชาและคาบริการในตลาด   

• รายไดคาเชาและคาบริการอัตราคงที่จากผูเชาระยะยาวเปนจํานวน 575.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36 ของรายไดรวม 

ทั้งนี้ รายไดคาเชาและคาบริการจะมีการปรับเพิ่มอยางตอเนื่อง   

• รายไดคาเชาและคาบริการอัตราแปรผันจากผูเชาระยะยาวเปนจํานวน 306.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19 ของรายได

รวม ทั้งนี้ รายไดคาเชาและคาบริการในสวนนี้จะแปรผันตามยอดขายของผูเชา และจะสงผลใหกองทุนรวมไดรับสวนแบง

จากยอดขายที่เติบโตขึ้นของผูเชาที่นาเชื่อถือและมีคุณภาพ 

• รายไดคาบริการจากผูใชพื้นที่ชั่วคราวเปนจํานวน 192.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ของรายไดรวม โดยพื้นที่ใหบริการ

ชั่วคราวเปนพื้นที่ที่คิดอัตราคาใหบริการสูง อันเนื่องมาจากระยะเวลาเชาที่ส้ันและพื้นที่เชาที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ 

กองทุนรวมมีความยืดหยุนสูงในการปรับคาบริการ และความหลากหลายของผูใชพื้นที่ช่ัวคราว รวมทั้งสามารถใชเปน

พื้นที่ดังกลาวในการจัดแคมเปญสนับสนุนการขายตาง ๆ ไดดวย 

• รายไดอื่น ๆ ประกอบดวยรายไดจากสัญญาบริการปายโฆษณา และรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ เปนจํานวน 18.7 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดรวม 

นอกจากนี้  ตามขอกําหนดสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย  เทสโก  โลตัส  ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไมคิดคา

นายหนาจัดหาผูเชาสําหรับพื้นที่ใหเชาทั้งหมด  และคาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชาสําหรับพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตและพื้นที่ศูนย

อาหารจนถึงวันที่  28 กุมภาพันธ  2557 ดังนั้น ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงตามสมมติฐานขางตน  จึงไมไดรวม

คานายหนาและคาธรรมเนียมที่ถูกยกเวนดังกลาว  ทั้งนี้  ประมาณการตามสมมติฐานสําหรับคานายหนาจัดหาผูเชาและ

คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชาที่ถูกยกเวนสําหรับปตั้งแตวันที่   1  มีนาคม   2555  ถึง   28  กุมภาพันธ   2556  จะมีมูลคาประมาณ 

31.9 ลานบาท11 หรือประมาณรอยละ 2.011 ของรายไดรวม 

                                                      
11  คํานวณจากประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐานสําหรับปต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ 2556 
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก 4 "รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรขาดทุนตาม

สมมติฐาน" โดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จํากัด 

Q: กองทุนนี้มีนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูลงทุนอยางไร? 

A: ผูถือหนวยลงทุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในวันที่มี

การปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิได รับเงิน 

ปนผลตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของตน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง  

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือ 

หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 (หรือในอัตรารอยละใด ๆ ที่กฎหมายหลักทรัพยอนุญาตใหทําไดเปน 

ครั้งคราว) ของกําไรสุทธิประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ 

หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

กําไรสุทธิและกําไรสะสม (1)  และ (2)  จะไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนตองไมทําใหกองทุน

รวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 

ในการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วัน นับแตวัน

ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี หรือในกรณีการจายเงินปนผลระหวางกาล ภายใน 90 วัน นับแตวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวย

ลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร  

เงื่อนไขเพิ่มเติม: 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 

0.10 บาท  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้ งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันใน 

งวดสิ้นปบัญชี ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กําหนดไว 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว  เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย

ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  และเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการใหเปนไปตามนั้นแลวจึงจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดให

ความยินยอมแลว  
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 เงื่อนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1) ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุน

รวมใดเกินกวา  1 ใน 3  ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา   1  ใน 3   ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน บริษัทจัดการจะพิจารณา

จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสิทธิการถือครองหนวยลงทุนซึ่งเปนผูที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวย

ลงทุนตามลําดับกอนหลังของการบันทึกการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียน

ผูถือหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1   ใน 3   ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติ

บุคคล หรือบุคคลอื่นที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเกณฑที่กําหนด 

บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวารอยละ 50   ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

ในการพิจารณาจายเงินปนผลใหแกกลุมบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุขางตน บริษัทจัดการจะพิจารณา

จายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสิทธิการถือครองหนวยลงทุนซึ่งเปนผูที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวย

ลงทุนตามลําดับกอนหลังของการบันทึกการถือครองหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวในสมุดทะเบียน

ผูถือหนวยลงทุน 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1   ใน 3   ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดเปนบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนที่

รับไวตามสัญญารับประกนัการจัดจําหนายหนวยลงทุน แตทั้งนี้ ตองไมเกิน 1 ป นับแตวันที่รับหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหแกบุคคลดังกลาวตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลนั้น 

(4) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย  1 ฉบับ  

(ข) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทกุแหงของบริษัทจัดการ  

(ค) สงหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียน 

ผูดูแลผลประโยชน และตลาดหลักทรัพย 
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(5) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน ตามรายละเอียดที่ 

ผูถือหนวยลงทุนแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนครั้งลาสุด หรือเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือ

หนวยลงทุน ดราฟท หรือตั๋วแลกเงินโดยสงทางไปรษณีย  ตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการหักคาธรรมเนียม และคาใชจายดังกลาวจากเงินโอนนั้น 

บริษัทจัดการจะทําการหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ  10 หรือในอัตราอื่นตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับเงิน

ปนผลที่จายใหกับผูถือหนวยลงทุนที่เปนบคุคลธรรมดาซึ่งไดแสดงความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการหัก

ภาษี ณ ที่จายไว เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนนั้นไดแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังบริษัทจัดการให

ดําเนินการเปนอยางอื่นภายใน 5 วัน หลังจากปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ

ประโยชนของกองทุนรวม 

(7) ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถจายเงินปนผลได เนื่องจากการถือหนวยลงทุนเกินกวาที่กําหนดตามโครงการ

จัดการกองทุนรวม กองทุนรวมจะดําเนินการใหเงินปนผลสวนที่ไมสามารถจายไดใหเปนของแผนดิน โดยถือวา

ผูถือหนวยลงทุนรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังมิไดดําเนินการใหเงินปนผลสวนที่ไมสามารถจายไดใหเปนของแผนดินตามที่

กําหนดไวในวรรคแรก บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของ

กองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

Q: ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน? 

A: ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนของประเทศไทยและโลก โดยเฉพาะในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก จะสงผลในทางลบ

อยางมีนัยสําคัญตอผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการ

จายเงินปนผลของกองทุนรวมในทายที่สุด 

ความผันผวนของอัตราคาเชา 

เนื่องจากรายไดหลักเพียงแหลงเดียวของกองทุนรวมมาจากรายไดคาเชา ดังนั้น หากอัตราคาเชามีความผันผวนจะมี

ผลกระทบถึงผลประกอบการของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ ความผันผวนของอัตราคาเชาอาจมีสาเหตุมาจากการแขงขันที่สูงขึ้น หรือการไดรับผลกระทบจากความผันผวนทาง

เศรษฐกิจ 
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ความผันผวนของราคาซื้อขายหนวยลงทุนและสภาพคลองในการซื้อขาย 

ราคาตลาดของหนวยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลังการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย และอาจไมสอดคลองกับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ซึ่งราคาซื้อขายของหนวยลงทุนนั้น 

ขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย และปริมาณการซื้อขาย

ของหนวยลงทุน เปนตน ดังนั้น ผูลงทุนอาจไมสามารถขายหนวยลงทุนไดในราคาที่เสนอขายหนวยลงทุน หรือในราคา

ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ "ความเสี่ยงในการลงทุน"   

Q: การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตางกัน
อยางไร? 

A: การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวารอยละ 

75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และในการลงทุนครั้งแรกนี้ กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งประกอบดวยศูนยการคาของเทสโก โลตัส จํานวน 17 แหง ทําใหการลงทุนมีลักษณะกระจุกตัว

อยูในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทานั้น ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นอาจมีนโยบายการกระจายการลงทุนใน

ตราสารทางการเงินประเภทตาง ๆ อยางไรก็ตาม การลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่มีการกระจายของ

ประเภทผูเชาในหลากหลายธุรกิจ จะชวยลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง ดังนี้ 

 
 

 

 

ความเสี่ยงต่ํา/มีความซับซอนต่ํา                                                                                                                                       ความเสี่ยงสูง/มีความซับซอนสูง 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 

กองทุนรวมตลาด

เงินท่ีลงทุนเฉพาะ

ในประเทศ 

กองทุนรวม 

ตลาดเงินท่ีลงทุน

ในตางประเทศ

บางสวน 

กองทุนรวม

พันธบัตรรัฐบาล 
กองทุนรวม

ตราสารหนี้ 
กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 

ตราสารแหงทุน 
 

กองทุนรวมหมวด

อุตสาหกรรม 
กองทุนรวม 

ท่ีลงทุนใน 

ทรัพยสินทางเลือก 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาเทสโก 

โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) 
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Q: บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน 
บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบุคคลที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มี
ความสัมพันธกับเจาของ หรือผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะ
ลงทุนหรือไม อยางไร? 

A: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท มีการทําธุรกรรมของกองทุนรวมกับบุคคลที่

เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนบางแหง มีลักษณะเปนการซื้อ

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่เทสโก โลตัสเปนเจาของหรือผูเชาอยูกอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน 

โดยกองทุนรวมจะแตงตั้ง เทสโก โลตัส เพื่อทําหนาที่ เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามสัญญาวาจางบริหาร

อสังหาริมทรัพย (ซึ่งรวมถึงขอตกลงเกี่ยวกับการที่กองทุนรวมจะใหสิทธิในการใหบริการระบบสาธารณูปโภคแกเทสโก 

โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพย) เมื่อกองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแลวเสร็จ โดยสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยระหวางกองทุนรวมกับเทสโก โลตัส จะมี

การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและคาตอบแทนที่เกี่ยวของที่จายใหแกเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยใน

อัตราที่เหมาะสม ตามธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอื่นทั่วไป 

นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้เสร็จส้ิน เทสโก โลตัสจะเปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุน

รวม โดยจะถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และภายหลังจากที่ 

เทสโก โลตัสโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแกกองทุนรวม เทสโก 

โลตัสจะเขาทําสัญญาเชาหลักและสัญญาบริการกับกองทุนรวมแลว และจะเปนหนึ่งในผูเชาหลักในอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักและสัญญาบริการระหวางกองทุนรวม

กับเทสโก โลตัสดังกลาว จะมีการกําหนดอัตราคาเชาและคาบริการที่เทสโก โลตัสจายใหกองทุนรวมในอัตราที่เหมาะสม 

ตามธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับผูเชาระยะยาวที่เชาพื้นที่ขนาดใหญที่มิไดเปนบุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยงกัน (at arm's length transaction) 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก และตลอด

ระยะเวลาที่เทสโก โลตัส เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยและ/หรือผูถือหนวยลงทุนเกินรอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม การทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนระหวางกองทุนรวมและเทสโก โลตัส จะทําไดตอเมื่อมีลักษณะที่เปน

ธรรมเนียมทางคาปกติเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับคูคาทั่วไปที่เปนบุคคลที่มิไดมีความเกี่ยวของกันเปนพิเศษ และ

ดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549  

Q: รายไดที่กองทุนรวมนี้จะไดรับมีการประกันหรือไมอยางไร? 

A: ไมมีการประกันรายได 
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ขอมูลที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุน 

 Q: ชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนเบ้ืองตนเปนเทาไร? 

A: 9.65 บาท – 10.40 บาท ตอหนวย โดยมีราคาจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อทั่วไปที่ราคา 10.40 บาท ตอหนวย12 

Q: จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุน เปนเทาไร? 

A: 1,000 หนวย (หนึ่งพันหนวย) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หนวย (หนึ่งรอยหนวย) 

Q: วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน เปนอยางไร? 

A: ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน ดังนี้ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ /หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 

ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไป

ตามนั้น นอกจากนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้อาจมีปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัด

ในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหนวยลงทุน

ตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ 

เพื่อใหการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

สําหรับผูจองซื้อทั่วไป  

ผูจองซื้อทั่วไปสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบ

จองซื้อหนวยลงทุน (แบบ A) และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ไดที่บริษัทจัดการ สํานักงานของผูจัดการการจัด

จําหนาย หรือสํานักงานใหญและสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ตามรายชื่อที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน

สวนสรุปขอมูลสําคัญ อยางเร็วตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 ภายในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ 

ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือสํานักงานใหญและสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน จนถึงเวลา  

12.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2555  

                                                      
12  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหนวยลงทุนสุดทายต่ํากวาราคาจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อท่ัวไป บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูจัดการการจัดจําหนายและ

ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนดําเนินการคืนสวนตางดังกลาวใหกับผูจองซื้อท่ัวไปโดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ ท้ังน้ี ราคาเสนอขายหนวยลงทุน

สุดทายจะอยูในชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนเบื้องตน 
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สําหรับผูจองซ้ือประเภทกองทุน ผูจองซื้อพิเศษ และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial 

Purchaser) 

ผูจองซื้อประเภทกองทุน ผูจองซื้อพิเศษ และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวย

ลงทุนและใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ไดที่บริษัทจัดการ หรือสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย อยางเร็ว

ตั้งแตวันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 ภายในวันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ หรือผูจัดการการจัดจําหนาย 

จนถึงวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน ผูจองซ้ือพิเศษ และผูซ้ือ

หนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) (ในเวลาทําการ)   

1.2 วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

สําหรับผูจองซ้ือทั่วไป ซึ่งรวมถึงผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ ที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุน

แบบผูจองซื้อทั่วไป 

ตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2555 ระหวางเวลาทําการของบริษัทจัดการ สํานักงานของ

ผูจัดการการจัดจําหนาย สํานักงานใหญและแตละสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน และวันที่ 2 

มีนาคม 2555 ระหวางเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย สํานักงาน

ใหญและสาขาของผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2555 

สําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ*  

ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 6 มีนาคม และ 8 มีนาคม 2555 และ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง

เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2555 

หมายเหตุ  * ผูจองซ้ือประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษที่ประสงคจะจองซื้อหนวยลงทุนในชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผู

จองซ้ือท่ัวไป จะไมสามารถทําการจองซื้อหนวยลงทุนในชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อ

พิเศษได 

สําหรับผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) 

ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 6 มีนาคม และ 8-9 มีนาคม 2555 และ ตั้งแตเวลา 08.30 น. 

ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 มีนาคม 2555 
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2. วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน  

สําหรับผูจองซื้อทั่วไป 

ราคาเสนอขายสําหรับผูจองซื้อทั่วไป ที่ราคา 10.40 บาท ตอหนวย ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทาย13 มีราคา

ต่ํากวา 10.40 บาท ตอหนวย บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อทั่วไป

ทุกราย  

โดยบริษัทจัดการ เทสโก โลตัส ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูเสนอขายหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ 

(Initial Purchase) จะเปนผูกําหนดราคาเสนอขายสุดทายรวมกันและคาดวาจะประกาศในวันที่ 5 มีนาคม 

2555 

สําหรับผูจองซ้ือประเภทกองทุน ผูจองซื้อพิเศษ และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial 

Purchaser)  

ราคาเสนอขายสําหรับสําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน ผูจองซื้อพิเศษ และผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนใน

ตางประเทศ (Initial Purchaser) เปนราคาเสนอขายสุดทาย  

2.2 ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุน

ใหแกผูจองซื้อตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซ้ือทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(2) เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซ้ือทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวา

รอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูให

สิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ดังตอไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) 

ขางลางนี้ 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซ้ือพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว 

บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อ

                                                      
13  ราคาเสนอขายสุดทาย จะเปนราคาที่อยูในชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุนเบื้องตน ซึ่งบริษัทจัดการ เทสโก โลตัส ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูซื้อหนวยลงทุน

เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) จะเปนผูกําหนดรวมกันและคาดวาจะประกาศในวันท่ี 5 มีนาคม 2555 
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ประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวย

ลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน และ  

(ค) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) 

แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจอง

ซื้อประเภทกองทุน ใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวย

ลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป ผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ

หรือกลุมบุคคลเดียวกันตาม (ข)   

(4) ในกรณีที่ผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหนวยลงทุนไมครบตามอัตราที่กําหนดใน 

(1) และ (2) ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือแกบุคคลดังตอไปนี้ ตามลําดับ 

(ก) ผูจองซื้อพิเศษ 

(ข) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

รวมทั้งเจาของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน  หรือเจาของ

ทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาว 

(ค) ผูจัดการการจัดจําหนาย  

ในกรณีที่กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน  ใหถือวา

เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ดวย 

ทั้งนี้ ผูจองซ้ือพิเศษ และผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายถึงเฉพาะ กรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุน

ในชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษเทานั้น หากทําการ

จองซื้อหนวยลงทุนในชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อทั่วไป ใหถือเปน “ผูจองซื้อทั่วไป” 

วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ 

สําหรับผูจองซื้อทั่วไป 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ  สํานักงานของผูจัดการการจัด

จําหนาย (เฉพาะลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนาย) หรือสํานักงานใหญและสาขาของผูสนับสนุนการขาย

หนวยลงทุน ไดตามวัน  เวลา ที่ระบุไวในขอ 1.2  โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หนวย 

และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย โดยไมจํากัดจํานวนหนวยลงทุนที่จะจองซื้อตอ 1 ใบจองซื้อ โดยผู

จองซื้อสามารถยื่นใบจองซื้อรวมไดมากกวา 1 ใบจองซื้อ 

(2) ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซ้ือในวันจองซื้อใหแกบริษัท

จัดการ ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน โดยจะตองชําระที่ 10.40 บาท ตอหนวย  



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

60 

โดยจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และ

ใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 

(3) กรณีที่มีผูจองซ้ือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คน จองซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจด

แจงชื่อผูจองซ้ือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะถือเอา

บุคคลที่มีชื่อแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูจองซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน 

อยางไรก็ดี หากผูจองซื้อประสงคเปนอยางอื่น บริษทัจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร  

(4) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด กฎระเบียบ และ

ภาษีตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

(5) ในกรณีที่จองซ้ือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผูจองซ้ือหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ /หรือบัญชี 

ผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกอน 

ในกรณีที่จองซื้อหนวยลงทุนกับผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวย

ลงทุนทุกรายจะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบญัชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

(6) เนื่องจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ดังนั้น ในการจองซื้อ  ผูจอง

ซื้อจะตองระบุในใบจองซื้อแจงความประสงควาจะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการจองซื้อฝากไว 

ณ ที่ใด โดยผูจองซื้อสามารถเลือกดําเนินการดังตอไปนี้  

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย  ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการให

หนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ

เขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อนั้น ๆ หรือ 

- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการใหหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรร

เขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในนามของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง

จากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ 

สําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ 

ในการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษ ใหผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษ 

จองซื้อหนวยลงทุนผานผูจัดการการจัดจําหนาย โดยตองนําสงใบจองซื้อที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษได

ลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงคที่จะจองซื้อหนวยลงทุน (ใบจองซื้อของผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษ) 

ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษ 

จะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดทาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการการจัดจําหนายจะไดมีการ

กําหนดตอไป 

สําหรับผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)  
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ในการจองซื้อหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ใหผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตน

ในตางประเทศ (Initial Purchaser) จองซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ โดยตองนําสงใบจองซื้อที่ผูซื้อหนวยลงทุน

เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ไดลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความประสงคที่จะจองซื้อหนวยลงทุน (ใบจองซื้อ

สําหรับผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ) ใหแกบริษัทจัดการเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ ผูซื้อหนวยลงทุน

เบื้องตนในตางประเทศจะตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดทาย ซึ่งจะอยูในชวงราคาเสนอขายหนวยลงทุน

เบื้องตนที่บริษัทจัดการ เทสโก โลตัส ผูจัดการการจัดจําหนาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการการจัดจําหนายจะได

มีการกําหนดตอไป 

Q: ผูส่ังซื้อจะชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนไดอยางไร? 

A: ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สําหรับผูจองซื้อทั่วไป 

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด 

เช็ค ดราฟต แคชเชียรเช็ค เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเฉพาะเงินโอนจากบัญชีที่เปดกับผูสนับสนุน

การขายหนวยลงทุนแตละราย) หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยสามารถ

ชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ที่จองซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายบัญชีตามรายละเอียดที่ระบุขางลาง

นี้ ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขาย

หนวยลงทุนแตละรายไดเปดไวเพื่อการนี้ โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจองซ้ือลงบนดานหลัง

ของเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็คดังกลาว เพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อผลประโยชนของผูจองซื้อ

หนวยลงทุน  

 กรณีจองซ้ือดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูจองซ้ือจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอน

ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง (กอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2555)  

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการรับชําระเงินที่บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายแตละราย

กําหนด อาจมีความแตกตางกันบาง ขอใหผูจองซื้อทั่วไปปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัด

จําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายแตละรายจะกําหนด 

รายละเอยีดของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผูจองซื้อทั่วไปสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนมีดังตอไปนี้ 

(ก) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโกโลตัส 

รีเทล โกรท” 

“ACCOUNT FOR SUBSCRIPTION OF UNITS OF TESCO LOTUS RETAIL 

GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND” 

เลขที่บัญชี 153-6-10467-1 
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ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

ธนาคาร – สาขา  กรุงไทย - สวนมะลิ 

(ข) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโกโลตัส 

รีเทล โกรท” 

“ACCOUNT FOR SUBSCRIPTION OF UNITS OF TESCO LOTUS RETAIL 

GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND” 

เลขที่บัญชี 980-7-64840-8 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

ธนาคาร-สาขา กรุงไทย - สํานักนานาเหนือ 

(ค) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) 

ชื่อบัญช ี “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโกโลตัส 

รีเทล โกรท” 

“ACCOUNT FOR SUBSCRIPTION OF UNITS OF TESCO LOTUS RETAIL 

GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND” 

เลขที่บัญชี 777-006394-9 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

ธนาคาร-สาขา กรุงศรีอยุธยา - พระราม 3 

(ง) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโกโลตัส 

รีเทล โกรท” 

“ACCOUNT FOR SUBSCRIPTION OF UNITS OF TESCO LOTUS RETAIL 

GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND” 

เลขที่บัญชี 001-3-01456-9 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั 

ธนาคาร-สาขา ธนชาต - สํานักตนสน 

(จ) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโกโลตัส 

รีเทล โกรท” 
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“ACCOUNT FOR SUBSCRIPTION OF UNITS OF TESCO LOTUS RETAIL 

GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY FUND” 

เลขที่บัญชี 053-3-01248-7 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

ธนาคาร-สาขา ซีไอเอ็มบี ไทย - สํานักงานใหญ 

(ฉ) บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) (เฉพาะลูกคาของบริษัทหลักทรัพย โนมูระ 

พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) เทานั้น) 

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จาํกัด (มหาชน)” 

“CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED” 

เลขที่บัญชี 118-305-0994 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

ธนาคาร-สาขา กรุงเทพ - สีลม 

(ช) บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) (เฉพาะลูกคาของบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

เทานั้น) 

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย  ภัทร จํากัด (มหาชน) เพื่อลูกคา” 

“PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR CLIENTS” 

เลขที่บัญชี 089-1-08488-9 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน 

ธนาคาร-สาขา กสิกรไทย - ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง 

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ไดรับใบจองซื้อหนวย

ลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูจัดการ

การจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน จะออกสําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปน

หลักฐาน 

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็ค  ซึ่งไมสามารถ

เรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผูจองซื้อหนวยลงทุนทําการจอง

ซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได  

 ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดนั้นเปนวันและ /หรือเวลาที่ลวงเลยจากชวงระยะเวลาการเสนอขาย

ไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อรายนั้น  
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 ในกรณีที่เช็ค ดราฟต หรือแคชเชียรเช็คดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อ บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อรายนั้น  

(4) ผูจองซ้ือหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว

จะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ /หรือขอคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก

บริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

(5) บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน จะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อ

หนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ ผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผูสนับสนุนการขายหนวย

ลงทุน เปดไวเพื่อการรับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  

สําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษ  

ผูจองซ้ือประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษจะตองจองซื้อหนวยลงทุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและชําระคาจองซื้อ

ตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดหรือแจงโดยผูจัดการการจัดจําหนาย 

สําหรับผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)  

ผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) จะตองจองซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและจะชําระคา

จองซื้อตามจํานวน วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดหรือแจงโดยบริษัทจัดการ 

Q: วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน เปนอยางไร? 

A: บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ

นี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไขเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการให

เปนไปตามนั้น นอกจากนั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้อาจมีปญหา อุปสรรค หรือ

ขอจํากัดในการดําเนินการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหนวย

ลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ 

เพื่อใหการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด 

ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อและไดชําระเงิน

คาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อแลว ในกรณีที่จํานวนเงินคาจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรง

กับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไดรับชําระเปน

เกณฑ  

1. วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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(1) เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซ้ือทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของหนวยลงทุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(2) เสนอขายและจัดสรรใหแกผูจองซ้ือทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวา

รอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูให

สิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน ดังตอไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลดังกลาวรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  เวนแตเปนกรณีเขาขอยกเวนตาม (ข) และ (ค) 

ขางลางนี้ 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซ้ือพิเศษหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) แลว 

บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อ

ประเภทกองทุนใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวย

ลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน และ  

(ค) ในกรณีที่เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตาม (ก) 

แลว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนในสวนของผูจองซื้อทั่วไปและผูจอง

ซื้อประเภทกองทุน ใหแกบุคคลดังกลาวอีกไมได เวนแตเปนการเสนอขายและจัดสรรหนวย

ลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป ผูจองซื้อประเภทกองทุน และผูจองซื้อพิเศษ

หรือกลุมบุคคลเดียวกันตาม (ข)   

(4) ในกรณีที่ผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหนวยลงทุนไมครบตามอัตราที่กําหนดใน 

(1) และ (2) ใหจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือแกบุคคลดังตอไปนี้ ตามลําดับ 

(ก) ผูจองซื้อพิเศษ 

(ข) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

รวมทั้งเจาของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน หรือเจาของ

ทรัพยสินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกลาว 

(ค) ผูจัดการการจัดจําหนาย  

ในกรณีที่กลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ใหถือวา

เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ดวย 
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บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันไดไมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

ทั้งนี้ ผูจองซ้ือพิเศษ และผูจองซื้อประเภทกองทุน หมายถึงเฉพาะ กรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุน

ในชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อประเภทกองทุนและผูจองซื้อพิเศษเทานั้น หากทําการ

จองซื้อหนวยลงทุนในชวงเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อทั่วไป ใหถือเปน “ผูจองซื้อทั่วไป” 

การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน 

ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหแกผูจองซื้อทั่วไป บริษัทจัดการจะประชาสัมพันธการเสนอขาย

หนวยลงทุนอยางกวางขวางเพื่อใหมีการกระจายขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนอยาง

แพรหลาย 

ในกรณีที่มีบุคคลใดจองซื้อหนวยลงทุนในสวนที่เสนอขายหนวยลงทุนแกผูจองซื้อทั่วไปเพื่อนําไปขายตอ หรือ

เปนการซื้อขายหนวยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพยแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดให

มีขอกําหนดใหบุคคลนั้นปฏิบัติใหเปนไปตามวรรคหนึ่งและขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน ขอ 2(1) ดังจะ

กลาวตอไปขางลางนี้ โดยอนุโลม 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวน

รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตาม

ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน ขอ 2(2)(ข) และ (ค) ดังจะกลาวตอไปขางลางนี้ ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและ

เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

การจัดสรรรอบแรก 

(ก) ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตาม

จํานวนที่จองซื้อ โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อ โดยใชบัญชีกองทุนหรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน

มากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 

(ข) ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจํานวนผูจองซื้อทั่วไปมีจํานวนมาก เปนผลใหบริษัท

จัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามขอ (ก)  ขางตน บริษัทจัดการ

สงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไป โดยใชวิธีสุมคัดเลือกรายชื่อผูจองซื้อทั่วไป ที่มีสิทธิไดรับ

การจัดสรร (Random) ดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อที่ไดรับเลือก

จากการสุมรายชื่อ เปนจํานวนรายละ 1,000 หนวย โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุน

ทราบลวงหนา 
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การจัดสรรรอบตอ ๆ ไป 

(ค) จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปในขอ (ข) ขางตนทุกราย โดยจัดสรรเพิ่ม

เปนจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย ใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบ

ตามจํานวนเงินทุนของโครงการที่เสนอขายใหกับผูจองซื้อทั่วไป หากในแตละรอบของการจัดสรร

หนวย ผูจองซ้ือทั่วไปรายใดไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมครบตามจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมจัดสรรหนวยดังกลาวและคืนเงินคาจองซื้อสวนที่ไมไดรับการจัดสรร

ใหกับผูลงทุนรายนั้น 

(ง) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซื้อในขอ (ค) ทุกรายไดในรอบใด บริษัท

จัดการจะใชวิธีสุมคัดเลือกรายชื่อผูจองซ้ือทั่วไป ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร (Random) ดวยระบบ

คอมพิวเตอรเพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่

จองซื้อ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 และจํานวน

หนวยลงทุนที่ผูจองซ้ือประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุน

ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ อยางไรก็ตาม ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมี

จํานวนไมเกินรอยละ 25 แตจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนเกิน

รอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ

ทั่วไปทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ และสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อประเภทกองทุนตาม

จํานวนที่จองซื้อ ซึ่งเมื่อรวมกับจํานวนหนวยลงทุนที่จองซื้อและจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปจะมีจํานวนหนวย

ลงทุนไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

นอกจากนี้ ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 และ

จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจํานวนผูจองซื้อทั่วไปมีจํานวนมาก เปนผลใหบริษัทจัดการไม

สามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือทั่วไปทุกรายตามขอ (ก)  ขางตน บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน

ใหแกผูจองซ้ือทั่วไปเปนจํานวนรอยละ 25 และผูจองซื้อประเภทกองทุนเปนจํานวนรอยละ 25 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด โดยจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขของขอ (ข) ถึง (ง) ดังกลาวขางตน อนึ่ง ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อ

รวมกันมีจํานวนมากกวารอยละ 25 และจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซื้อประเภทกองทุนทุกรายจองซื้อรวมกันมี

จํานวนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และจํานวนผูจองซื้อทั่วไปมีจํานวน

มาก เปนผลใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามขอ (ก)  ขางตน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนรอยละ 25 และจะนําหนวยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อ

ของผูจองซื้อประเภทกองทุนซึ่งจองซื้อไมถึงรอยละ 25 มารวมจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปพรอมกัน ทั้งนี้ บริษัท

จัดการจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของขอ (ข) ถึง (ง) 

ดังกลาวขางตน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไปและผูจองซื้อประเภทกองทุนในสองกรณี
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ดังกลาวในยอหนานี้ จะมีจํานวนหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม หรือผลประโยชน

ของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการ

สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อ

หนวยลงทุนทราบลวงหนา  

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุน

ของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ /หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน

จะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดย

ทางไปรษณีย ภายใน 15  วันทําการ นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

อนึ่ง ในสวนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ บริษัทจัดการ เทสโก โลตัส และผูซื้อหนวยลงทุน

เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ไดเขาทําสัญญาลงทุนในหนวยลงทุน (Cornerstone Investment 

Agreement) กับ Capital Research and Management Company โดย Capital Research and 

Management Company  ตกลงจะจองซื้อหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกนี้เปนจํานวน 110 

ลานหนวย ทั้งนี้ หนาที่ในการจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนของ Capital Research and 

Management Company อยูภายใตเงื่อนไขตางๆ ซึ่งรวมถึงการเขาทําสัญญาซื้อขายหนวยลงทุน (Purchase 

Agreement) และสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนาย (Underwriting Agreement) และเงื่อนไขตางๆ 

ภายใตสัญญาดังกลาวเกิดขึ้นเปนผลสําเร็จโดยไมมีการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ราคาเสนอขายหนวยลงทุน

สุดทายไมเกิน 10.40 บาท และอัตราเงินที่จายแกผูถือหนวยลงทุนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 6.5 ทั้งนี้  

เงินที่จายแกผูถือหนวยลงทุนขั้นต่ําคือ ประมาณการของเงินที่สามารถจายแกผูถือหนวยลงทุนสําหรับปตั้งแต

วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ตามที่ระบุไวในภาคผนวก 2 หารดวยคาที่ไดจากการคูณ

ราคาเสนอขายหนวยลงทุนสุดทายกับจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเมื่อมีการ 

จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 อยางไรก็ตาม หาก Capital Research and Management Company  มิไดทําการจองซื้อหรือชําระคาจองซื้อ

หนวยลงทุนตามที่ไดตกลงไวในสัญญาลงทุนในหนวยลงทุน (Cornerstone Investment Agreement) บริษัท

จัดการจะยังคงดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกนี้ตอไป โดยผูจองซื้อหนวยลงทุนยังตองชําระคาจองซื้อ

หนวยลงทุนตามที่ตนไดประสงคหรือตกลงจะเขาจองซื้อ 

 อนึ่ง Capital Research and Management Company เปนบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน (investment adviser) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปนผูจัดการกองทุน  The American Funds Group และเปนบริษัทลูกของ The 

Capital Group Companies, Inc. 
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Q: กองทุนรวมนี้มีขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดหรือไม? 

A: ขอจํากัดการจัดสรรหนวยลงทุน  

ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดรวมถึงกลุมบุคคลเดียวกันใด จะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ /หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม

กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น  

(1) ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตอผูจองซื้อทั่วไป บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวา  1 ใน 3 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(1.1) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหแก

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (รวมทั้งกลุมบุคคลเดียวกัน) ดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและ

สมควร 

(1.2) เปนการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญา

รับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุน (รวมทั้งกลุมบุคคล

เดียวกัน) จะถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดไมเกิน 1 ป นับแตวันที่บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนรับหนวยลงทุนดังกลาว 

อยางไรก็ตาม ขอยกเวนของการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลที่ระบุไวในขอ (1.1) หรือขอ (1.2) ขางตน จะไม

ใชบังคับในกรณีที่บุคคลตามขอ (1.1) หรือขอ (1.2) ขางตน เปนเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูให

สิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

(2) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย

ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกลาว รวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3) บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนตางดาวเกินรอยละ 49   ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย

ไดแลวทั้งหมด  
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Q: ขอจํากัดสิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด มีอะไรบาง? 

A: ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันไดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมด จะมีขอจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงมติและสิทธิในการรับเงินปนผล ดังนี้  

(1) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล

เดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงใน

การขอมติ เวนแตเปนบุคคลดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงในสวนที่เกินรอยละ 50 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อ

ผูลงทุนทั่วไป 

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 

(ง) บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุน 

โดยถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ไม

เกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุนดังกลาว  

(2) บริษัทจัดการไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ หากเปนบุคคลตาม (1)(ก) – (ค) ขางตน บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใน

สวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนบริษัทจัดจําหนายหนวย

ลงทุนซึ่งรับหนวยลงทุนไวตามสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยลงทุนโดยถือหนวยลงทุนที่รับไวในสวนที่

เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดไมเกิน 1 ปนับแตวันที่รับหนวยลงทุนดังกลาว โดยเงนิ

ปนผลที่ไมอาจจายแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนดังกลาวใหเปนรายไดของ

แผนดิน โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และในระหวางที่บริษัทจัดการยัง

มิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของ

กองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

Q: ทานจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ไดอยางไร? 

A: ในการเสนอขายครั้งแรก ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดโดยผาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้นเอ็ม, จี และ 10 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท  : 02 670 4900 โทรสาร 02 679 1824 
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บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

6, 8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 

เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท : 02 305 9000 โทรสาร  02 693 2537 

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและทุกสาขาทั่วประเทศ 

โทรศัพท : 1551 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและทุกสาขาทั่วประเทศ  

โทรศัพท : 1572 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและทุกสาขาทั่วประเทศ 

โทรศัพท : 1770 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญและทุกสาขาทั่วประเทศ  

โทรศัพท : 02 626 7777 

บริษัทหลักทรัพยโนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

โทรศัพท : 02 638 5500 

Q: บริษัทจัดการกองทุนรวมตองยื่นขอจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยภายในเมื่อไหร? 

A: บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

Q: ในกรณีปกติ ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ทานจะสามารถซื้อขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมนี้
ไดอยางไร? 

A: บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพื่อใหมีสภาพคลอง

สําหรับการซื้อขายหนวยลงทุน ดังนั้น ผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ผานระบบการซื้อขายของ

ตลาดหลักทรัพย โดยในการซื้อขายหนวยลงทุน 

• ผูลงทุนจะตองเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเชนเดียวกับกับ

การซื้อขายหุน 

• ราคาซื้อขายหนวยลงทุนจะเปนไปตามราคาตลาดที่ขึ้นอยูกับความตองการซื้อหรือขายของผูถือหนวยขณะ 

นั้น ซึ่งอาจจะสูงหรือต่ํากวาราคาที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อมา หรือในบางชวงเวลา การซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว

อาจไมมีสภาพคลองได 
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Q: ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร? 

A: สําหรับราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบราคาซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย  

 สําหรับมูลคาหนวยลงทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาหนวยลงทุน และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสุดทายของเดือนภายใน 

วันทําการสุดทายของเดือนถัดไป โดยผูลงทุนสามารถติดตามขอมูลไดทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย www.set.or.th 

และที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว? 

A: ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

โทรศัพท 02 614 4000 โทรสาร 02 632 4818 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูบริหารหรือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุน? 

A: บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด ทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรพัย 

โทรศัพท 02 797 9000 โทรสาร 02 797 9829 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก? 

A: สําหรับการลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม ผูประเมินคาทรัพยสิน ไดแก  

บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

โทรศัพท 02 654 1111 โทรสาร 02 685 3301 

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

โทรศัพท 02 641 3800 โทรสาร 02 641 3801 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ทานลงทุน? 

A: นางอุณากร พฤฒิธาดา แหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จํากัด 

โทรศัพท 02 344 1000 โทรสาร 02 286 5050 

Q: ใครทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวม? 

A: บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

โทรศัพท 02 686 1900 โทรสาร 02 686 1901  

Q: ใครทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมาย? 

A: บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
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โทรศัพท 02 236 7600 โทรสาร 02 263 7699  

Q: ใครทําหนาที่เปนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม? 

A: บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

โทรศัพท 02 670 4900   โทรสาร 02 679 1824 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูจัดการการจัดจําหนาย? 

A: บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

โทรศัพท 02 305 9000   โทรสาร 02 693 2537 

Q: ใครทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน? 

A: ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

โทรศพัท : 1551 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  

โทรศัพท : 1572 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

โทรศัพท : 1770 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  

โทรศัพท : 02 626 7777 

บริษัทหลักทรัพยโนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

โทรศัพท : 02 638 5500 

Q: ใครเปนผูดูแลปรับปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน
เปนไปอยางถูกตอง? 

A: บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

โทรศัพท 02 670 4900   โทรสาร 02 679 1824 

Q: หากทานตองการรองเรียนจะทําไดอยางไร? 

A: สามารถนําสงขอรองเรียนไดที่หนวยงานดังตอไปนี้ 

• บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

 เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้นเอ็ม, จี และ 10 

 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท 02 670 4900 โทรสาร 02 679 1824 

 www.ktam.co.th 
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• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (Help Center) 

 โทรศัพท (02) 263 6000  www.set.or.th 
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ความเส่ียงในการลงทุน 

ผูลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงอื่น ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ที่บริษัทจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดในขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในอนาคต ซึ่งหาก

เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบตอกองทุนรวมและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือความสามารถของกองทุนรวมใน

การลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือวาเปนคํารับรองของกองทุนรวมวากองทุนรวมจะดําเนินมาตรการรองรับความเสี่ยงตามที่

กําหนดไวไดทั้งหมด หรือบางสวนและไมถือวาเปนขอยืนยันวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจ 

ไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จ และ/หรือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ที่อยูนอกเหนือจาก

การควบคุมของกองทุนรวม 

ขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเปนขอมูลที่ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผย

หรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่น ๆ 

1. ความเส่ียงที่เกี่ยวกับกองทุนรวมหรือการดําเนินงานของกองทุนรวม 

1.1 กองทุนรวมจะเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม ซึ่งไมมีผลการดําเนินงานในอดีตที่นักลงทุนสามารถอางอิงใน 
การพิจารณาตัดสินใจเขาลงทุน 

กองทุนรวมจะเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม ดังนั้น กองทุนรวมจะยังไมมีผลการดําเนินงานในอดีตที่แสดงผลประกอบการ

เพื่อใหนักลงทุนใชตัดสินใจและอาจเปนการยากสําหรับนักลงทุนที่จะประเมินผลการดําเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ

กองทุนรวม นอกจากนี้ ถึงแมวาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไดเปด

ดําเนินการมาแลวเปนระยะเวลา 7 ป โดยเฉลี่ย แตก็ไมสามารถรับประกันไดวาการบริหารจัดการกองทุนรวมจะประสบ

ความสําเร็จในรูปแบบของการเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือการเปนนิติบุคคลที่มีหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

1.2 บริษัทจัดการอาจไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธของกองทุนรวมใหประสบความสําเร็จได  

ความสามารถของบริษัทจัดการในการดําเนินงานตามกลยุทธของกองทุนรวมใหประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับปจจัย

หลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑการลงทุนของกองทุน

รวม และการไดรับเงื่อนไขทางการเงินที่ดี ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถดําเนินงานตาม 

กลยุทธของกองทุนรวมใหประสบความสําเร็จ หรือจะสามารถดําเนินการดังกลาวไดภายในเวลาและคาใชจายที่

เหมาะสม นอกจากนี้ การตัดสินใจโดยบริษัทจัดการอาจสงผลใหกองทุนรวมขาดทุน หรือไมสามารถใชโอกาสทางธุรกิจ

ใหประสบความสําเร็จได 

บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการตามปกติธุระ (day-to-day management) หรือควบคุมการดําเนิน

ธุรกิจของกองทุนรวมภายใตการควบคุมดูแลของผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนอาจไมมีโอกาสที่จะประเมินการ

ตัดสินใจของบริษัทจัดการเกี่ยวกับกลยุทธที่บริษัทจัดการนํามาใช หรือการลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนเงื่อนไขใน 
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การลงทุนดังกลาว การที่บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธของกองทุนรวมใหประสบความสําเร็จอาจมี

ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถใน 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวม และราคาของหนวยลงทุนที่อาจลดลง 

1.3 ความสําเร็จของกองทุนรวมขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทจัดการและผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการ
ดําเนินงานและการจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งหาก 
ไมสามารถดําเนินการหรือจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอมูลคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ผลการดําเนินงาน และ
ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะเปนผูบริหารจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะตองพึ่งพาผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการบริหาร

จัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเขาทําสัญญาวาจาง

บริหารอสังหาริมทรัพยกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อใหทําหนาที่บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตามปกติธุระ (day-to-day management) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมี 

ความรับผิดชอบดานตาง ๆ ภายใตการควบคุมดูแลของบริษัทจัดการ ซึ่งรวมถึงสวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ไดแก การจัดการการเชา การทําการตลาดพื้นที่ใหเชา การบํารุงรักษา ความ

ม่ันคงและความปลอดภัยของอาคาร และการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งนี้ หากผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมอาจจัดการ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดอยางเหมาะสม อาจสงผลกระทบในทางลบตอ

มูลคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน และ/หรือรายไดคาเชาที่กองทุนรวมควรจะ

ไดรับ และประกอบกับการที่บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการหรือจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และความสามารถในการ

จายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนการชําระคืนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในทางลบ

ใด ๆ ที่มีผลกระทบตอความสัมพันธของบริษัทจัดการกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยอาจเปนอุปสรรคขัดขวางความสามารถ

ของบริษัทจัดการและผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการบริหารจัดการกองทุนรวม และอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนได นอกจากนี้ หาก เทสโก โลตัสไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยแลว กองทุนรวมอาจไมสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นเพื่อบริหาร

จัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับเทสโก 

โลตัส หรืออาจไมสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นไดเลย ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

1.4 รายไดของกองทุนรวมขึ้นอยูกับภาวะทางเศรษฐกิจของผูเชา 

ฐานะการเงินของกองทุนรวมขึ้นอยูกับการหาผูเชามาเชาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุนไดอยางตอเนื่องบนเงื่อนไขทางการคาที่ดี อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน

ครั้งแรกจะประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อธุรกิจคาปลีกทั้งหมด เนื่องจากรายไดของ

กองทุนรวมจะประกอบดวยคาเชาและรายไดคาบริการที่ไดจากลูกคากลุมธุรกิจคาปลีกเปนหลัก กองทุนรวมจึงตกอยู

ภายใตปจจัยความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวกับการลงทุนในกลุมธุรกิจนี้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากของอัตราคาเชาและอัตราการ

เชาจากกลุมลูกคาในธุรกิจคาปลีกที่อาจลดลงได ดังนั้น ฐานะการเงินที่ดอยลงของผูเชารายสําคัญรายใดรายหนึ่งหรือ
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หลายรายหรือผูเชารายยอยจํานวนมากในขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม  

นอกจากนี้ การบอกเลิกหรือการไมตออายุสัญญาเชาของผูเชาระยะยาวซึ่งเปนผูเชาหลักรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย 

ซึ่งรวมถึงเทสโก โลตัส บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต จํากัด บริษัท ยัม  

เรสเทอรองตส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจภายใตชื่อ KFC ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) หรือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) อาจสงผลกระทบในทางลบตอความนาสนใจของอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในสายตาของผูเชารายอื่นหรือของลูกคาได 

1.5 กองทุนรวมจะตองพึ่งพิงเทสโก โลตัส ในการใชช่ือ "เทสโก" "โลตัส" และ "เทสโก โลตัส" และการลงทุนใน
ทรัพยสินเพิ่มเติมในอนาคตภายใตสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) 

กองทุนรวมตั้ งใจที่จะใชประโยชนจากประสบการณและผลประกอบการที่ เปนที่ยอมรับอันยาวนานของ 

เทสโก โลตัส ในดานการบริหารจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย และชื่อ "เทสโก" "โลตัส" และ "เทสโก โลตัส" ในการ

ดึงดูดผูเชาที่มีชื่อเสียง การรักษาความสัมพันธกับผูเชา และการดึงดูดลูกคาใหเขามาในหาง ตลอดจนการบํารุงรักษา

และการจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนและการแสวงหาโอกาสในการลงทุน 

กองทุนรวมอาจเลือกที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส 

ภายใตสิทธิที่จะปฏิเสธกอน (right of first refusal) ตามที่เทสโก โลตัส จะไดตกลงไวกับกองทุนรวม ดังนั้น กองทุนรวม

จะพึ่งพิงสิทธิที่จะใชชื่อ  "เทสโก" "โลตัส" และ "เทสโก โลตัส" ซึ่งเปนชื่อที่รูจักกันดีในธุรกิจคาปลีกและการรักษา

ความสัมพันธกับเทสโก โลตัส อยางตอเนื่อง หากกองทุนรวมไมสามารถใชชื่อ  "เทสโก" "โลตัส" และ "เทสโก โลตัส" หรือ

หากเทสโก โลตัส ไมสามารถใหการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ ที่กองทุนรวมตองการในอนาคต ผลการดําเนินงาน และ

โอกาสในการเติบโตในอนาคตของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ 

1.6 ในอนาคต กองทุนรวมอาจตองหาแหลงเงินทุนจากภายนอก ซึ่งอาจมีเงื่อนไขที่ไมเปนที่ยอมรับได หรือ
กองทุนรวมอาจไมสามารถหาแหลงเงินทุนดังกลาวได 

กองทุนรวมอาจจําเปนตองมีคาใชจายเปนครั้งคราวเพื่อการลงทุนสําหรับการตกแตง และ/หรือซอมแซมเพื่อรักษา

ศักยภาพในการแขงขัน และความสามารถในการสรางรายไดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจตองการเงินทุนจํานวนมากเพื่อใชลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดในโครงการและกฎหมายหลักทรัพย หาก

กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในปใด กองทุนรวมตองจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวาอัตรารอยละ 90 

(หรือในอัตรารอยละใด ๆ ที่กฎหมายหลักทรัพยอนุญาตใหทําไดเปนครั้งคราว) ของกําไรสุทธิในปดังกลาว ในกรณีที่

กองทุนรวมมีกําไรสะสม อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวได โดยกําไรสุทธิและกําไรสะสม

นั้นจะไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะทําไดตอเมื่อไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอด

ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น เนื่องจากเงื่อนไขเรื่องการจายเงินปนผลดังกลาว

ขางตน ประกอบกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กองทุนรวมกําหนดไววาจะจายไมนอยกวาอัตรารอยละ 90 ของกําไร
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สุทธิที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไร  ดังนั้น กองทุนรวมอาจไมสามารถใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพื่อใชเปน

เงินทุนในอนาคต หรือเพื่อใชในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยได  

กองทุนรวมอาจไมสามารถกอหนี้เพิ่มเติมหรือระดมทุนไดตามระยะเวลาที่ตองการ หรือภายใตเงื่อนไขที่กองทุนรวม

ยอมรับได ทั้งนี้ กองทุนรวมสามารถกอหนี้ไดไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตามที่ระบุไวในโครงการและ

กฎหมายหลักทรัพย ทั้งนี้ หากมีการกอหนี้ กองทุนรวมจะมีหนาที่ในการชําระหนี้ โดยหนาที่ในการชําระหนี้นั้นอาจเพิ่ม

สูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในอนาคต หากกองทุนรวมไมสามารถชําระคืนหนี้ได หรือไมสามารถดํารงไวซึ่ง

หลักประกัน หรือไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใตสัญญาสินเชื่อ สงผลใหอาจมีการยกเลิกวงเงินสินเชื่อ

บางสวนหรือทั้งหมด หรืออาจถือเปนการปฏิบัติผิดสัญญาอื่น (cross default) ที่อาจตองชําระคาปรับ หรืออาจมีการ

เรียกใหชําระหนี้กอนถึงกําหนดชําระ ซึ่งหากเกิดเหตุการณดังกลาวไมวาจะเกิดขึ้นบางสวนหรือทั้งหมด อาจสงผลกระทบ 

ในทางลบตอการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมแก

ผูถือหนวยลงทุน 

1.7 ความเสี่ยงทั่วไปจากการดําเนินงานของธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการคาปลีกและการเพิ่มขึ้นของตนทุนในการ
ดําเนินงาน คาใชจายเพื่อลงทุนและคาใชจายอื่น ๆ ของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนจะมีผลกระทบในทางลบ
ตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใหแกผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับผลกระทบหากคาใชจายในการ

ดําเนินงานและคาใชจายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นโดยไมสอดคลองกับรายไดที่เพิ่มขึ้น หรือไมสอดคลองกับการไดรับชําระคืน

คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายอื่น ๆ จากผูเชา ทั้งนี้ นอกเหนือจากปจจัยอื่น ๆ ที่กลาวถึง ปจจัยที่อาจทําให

ตนทุนการดําเนินงาน และคาใชจายอื่น ๆ ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่ม

สูงขึ้น รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ 

• การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือนโยบายของรัฐบาลที่ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายที่เปล่ียนแปลงไปดังกลาว 

• การยกเลิกการยกเวนการเรียกเก็บภาษีเงินไดจากรายไดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมลงทุน 

• การเพิ่มขึ้นของคาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพยที่ตองจายใหแกผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ

คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมที่ตองจายใหแกบริษัทจัดการ (ซึ่งตองไมเกินอัตรารอยละ 0.30 ตอป และ

รอยละ 0.16 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ ตามลําดับ) และ 

• การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการรื้อถอน การซอมแซม และการบํารุงรักษา 

นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจมีคาใชจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายอื่น ๆ ที่มิไดเกิดขึ้นตามปกติ เนื่องมาจากการซอมแซม

และบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ซึ่งกอใหเกิดคาใชจายที่สูง และอาจเกิดคาใชจายที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา ดังนั้น 

คาใชจายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ตองชําระคาใชจายดังกลาวจะมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของกองทุนรวม หาก

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมกอใหเกิดรายไดเพียงพอตอคาใชจายในการ
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ดําเนินงาน การชําระหนี้ และคาใชจายเพื่อการลงทุน หรือเพียงพอตอการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงานและ

คาใชจายอื่น ๆ ที่ไมสามารถเรียกเก็บจากผูเชาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแลว 

รายไดและความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ 

ปจจัยทั้งหลายเหลานี้อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอมูลคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมลงทุน ตลอดจนรายไดคาเชา และคาบริการสุทธิที่จะได รับจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งการประเมินมูลคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมลงทุนจะสะทอนถึงปจจัยดังกลาว ดังนั้น มูลคาที่ไดจากการประเมินดังกลาวอาจผันผวนในทางลบอยางมีนัยสําคัญ 

2. ความเส่ียงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

2.1 กองทุนรวมและผูเชาในศูนยการคาบางแหงตองเผชิญกับการแขงขันจากศูนยการคา ไฮเปอรมารเก็ต และ
รานคาปลีกอื่น ๆ ที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีกลุมเปาหมายเดียวกันและการแขงขันจากชองทางคาปลีกอื่น ๆ 

 ศูนยการคา  และไฮเปอรมาร เก็ตมีการแขงขันกันอยางสูงเพื่อดึงดูดลูกคา  สวนศูนยการคาปลีกประเภทอื่น 

ก็มีการแขงขันกับผูเชาของกองทุนรวมเพื่อแยงชิงลูกคา ซึ่งสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของผูเชาของกองทุนรวม และ

สงผลตอความสามารถในการจายคาเชาของผูเชา กองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญหากคูแขง

มีการพัฒนาปรับปรุงและตกแตงพื้นที่คาปลีกของตนอยางดี หรือประสบความสําเร็จในการดึงดูดผูซื้อมากกวา

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน นอกจากนี้ ผูประกอบการที่เชาพื้นที่ของกองทุนรวม

ตองเผชิญกับความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง และการแขงขันที่สูงขึ้นจากการคาปลีกในรูปแบบ 

อื่น ๆ เชน การขายแบบสง (warehouse sale) การซื้อขายผานอินเตอรเน็ต และการขายผานทางโทรทัศน นอกจากนี้ 

ความสามารถในการชําระเงินคาเชาบางสวนของผูเชาจะขึ้นอยูกับรายไดจากการขายของผูเชา หากรายไดจากการขาย

ของผูเชาลดลงเนื่องจากผูเชาเหลานี้ประสบกับภาวะการแขงขัน อัตราคาเชาที่จายอาจลดลงและกระแสเงินสดของ

กองทุนรวมจะลดลงตามไปดวย 

 นอกจากนี้ รายไดและราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะขึ้นอยูกับ

ความสามารถในการแขงขันของอสังหาริมทรัพยนั้นเมื่อเทียบกับอสังหาริมทรัพยใหเชาอื่น ๆ  

2.2 อสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนมีความเส่ียงจากการที่ผูเชาอาจไมตออายุ
สัญญาเชา 

 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนบางแหงอาจประสบกับเหตุการณที่สัญญาเชา

จํานวนมากจะครบกําหนดอายุในชวงเวลาเดียวกัน ความถี่ของการตออายุสัญญาเชาและวิธีการคํานวณคาเชาทําให

กองทุนรวมมีความออนไหวตอความผันผวนของราคาตลาดของคาเชา ซึ่งในชวงตลาดขาลงอาจนําไปสูการมีพื้นที่วาง

มากขึ้นและอัตราคาเชาที่ลดลงจะทําใหรายไดจากคาเชาลดต่ําลง ซึ่งจะสงผลใหรายไดของกองทุนรวมลดลง ผูเชา

ทั้งหมดอาจไมตออายุสัญญาเชา หรือดวยสภาวะของตลาด ผูเชาอาจตออายุสัญญาเชาภายใตเงื่อนไขที่กองทุนรวม

ไดรับประโยชนดอยลงกวาที่เคยไดรับตามสัญญาเชาที่มีอยูในปจจุบันหากอัตราคาเชาใหมเมื่อมีการตออายุหรือเมื่อมี

การใหเชาใหมต่ํากวาอัตราที่คาดวาจะไดรับอยางมีนัยสําคัญแลว จะสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม นอกจากนี้ หากมีผูเชารายใดบอกเลิกสัญญาเชาหรือไมตออายุการเชา บริษัทจัดการไม
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สามารถรับประกันไดวากองทุนรวมจะสามารถนําพื้นที่วางออกใหเชาใหมไดดวยอัตราคาเชาเดิม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับรายละเอียดสัญญาเชาของกองทุนรวมที่จะหมดอายุ  

2.3 ผลกระทบโดยรวมจากเหตุการณน้ําทวมใหญในประเทศไทยในป 2554 ยังไมเปนที่แนชัด และเหตุการณ 
น้ําทวมดังกลาวหรือเหตุการณน้ําทวมใหญในอนาคต อาจมีผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานของ
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน และฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม 

 เหตุการณน้ําทวมใหญที่เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2554 สงผลกระทบแผขยายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมถึง

พื้นที่อันเปนที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนบางแหง โดยพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบสวนใหญอยูบริเวณ

ภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ นอกจากนี้ ยังเกิดความเสียหายตอระบบการคมนาคมขนสงที่ใชในการลําเลียง

ขนสงสินคาใหกับผูเชาพื้นที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนดวย โครงการรังสิต คลอง 7 และโครงการลําลูกกา  

คลอง 6 ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกไดรับความเสียหายจากน้ําทวมในบริเวณที่เปนพื้นที่ลาน

จอดรถและสวนของผนังดานนอก แตทั้งสองโครงการก็เปดใหบริการตามปกติตลอดชวงเวลาที่เกิดน้ําทวม ในการนี้  

เทสโก โลตัส ไดมีการตั้งงบประมาณคาใชจายซอมแซมความเสียหายที่เกิดแกอสังหาริมทรัพยทั้งสองแหงไวประมาณ  

5 ลานบาท ตอแหง ซึ่งคาดวาจะไดรับการคุมครองเต็มจํานวนจากการประกันภัยที่จะจายชดเชยใหแกเทสโก โลตัส  

การซอมแซมฟนฟูอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ แมวาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

ศูนยการคาจากเหตุการณน้ําทวมในป 2554 นี้ จะเปนความเสียหายที่เล็กนอย แตบริษัทจัดการไมสามารถรับประกันได

วา เหตุการณน้ําทวมใหญในอนาคตภายหลังจากที่กองทุนรวมเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยจะไมมีผลกระทบในทางลบ

อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

 ผูเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกบางรายประสบปญหาชําระคาเชาลาชาเนื่องจากเหตุการณน้ําทวม 

นอกจากนี้ ยังมีผูใชพื้นที่ชั่วคราวบางรายที่ไมตออายุสัญญาภายหลงัจากการเกิดเหตุน้ําทวม หากผูเชารายใดไมสามารถ

ชําระคาเชาไดภายในเวลาที่กําหนดอันเนื่องมาจากเหตุน้ําทวมป 2554 หรือเนื่องจากภัยพิบัติใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดใน

อนาคต เหตุการณดังกลาวอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวม  

 นอกจากนี้ พื้นที่ใกลเคียงโดยรอบอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกบางแหง 

ไดแก โครงการรังสิต คลอง 7 โครงการลําลูกกา คลอง 6 โครงการพิษณุโลก โครงการสิงหบุรี โครงการเสนา และโครงการ

ประชาช่ืน ก็ถูกน้ําทวมขังในระดับความสูงแตกตางกันไป แมวาสถานการณน้ําทวมจะคลี่คลายแลว แตการซอมแซมที่

พักอาศัย สถานประกอบการ และระบบโครงสรางพื้นฐานยังคงมีการดําเนินการอยู ทั้งนี้ ประชาชนผูอยูอาศัยในพื้นที่

ใกลเคียงโดยรอบที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวม ซึ่งสวนใหญเชื่อวาเปนลูกคาศูนยการคาของอสังหาริมทรัพย

และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก อาจมีความสามารถในการจับจายใชสอยลดลง เนื่องจาก

มีภาระคาใชจายซอมแซมฟนฟูที่พักอาศัยและสถานประกอบการ หรือประสบปญหาภาวะตกงานในชวงนี้ ปจจัยเหลานี้

อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม จนกวาพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว จะไดรับการฟนฟูบูรณะ และธุรกิจการคาฟนตัวกลับสูสภาพ

ปกติเหมือนเชนชวงกอนที่จะเกิดเหตุน้ําทวม 
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 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณน้ําทวมใหญและความเสียหายที่เกิดขึ้น โปรดพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมในคําถาม-

คําตอบเรื่อง "กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือ สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใดและมี

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร?" –  "ผลกระทบจากเหตุการณ 

น้ําทวมใหญในประเทศไทยในป 2554 ตออสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

ครั้งแรก"  

2.4 ความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมลงทุนไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย 

 กองทุนรวมจะจัดใหมีกรมธรรมประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและความรับ

ผิดที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการเชื่อวาเงื่อนไข 

ความคุมครองและจํานวนเงินเอาประกันของกองทุนรวมเปนไปตามแนวปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศ

ไทยและตามกฎหมายหลักทรัพย เงื่อนไขการรับประกันภัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวมอาจจํากัดขอบเขต

ของการไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยที่กองทุนรวมจะสามารถจัดหาหรือมีความสามารถที่จะจัดหามา

ภายใตเงื่อนไขของอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ความชํารุดบกพรองในการออกแบบ การกอสราง หรือความชํารุด

บกพรองที่มองไมเห็นของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรืออุปกรณหรือความบกพรองใน

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจทําใหกองทุนรวมตองลงทุนเพิ่มเติม มีคาใชจาย

ในการซอมแซมและบํารุงรักษาเปนพิเศษ หรือตองมีการชดใชคาเสียหายหรือภาระหนาที่อื่น ๆ ตอบุคคลภายนอก และ

อาจไมไดรับความคุมครองจากกรมธรรม นอกจากนี้ กองทุนรวมมีความเสี่ยงในการถูกดําเนินคดีหรือถูกเรียกรองโดย

ลูกคา ผูรับเหมา หรือผูมาใชบริการในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น

จากหลายสาเหตุ เชน การเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่อาจไดรับในขณะที่อยูที่อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน การที่ ผู เชาไมสามารถใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตามเงื่อนไขการเชาได และการที่กองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนตาม

สัญญาเชา สัญญากอสราง หรือสัญญาอื่น ๆ ที่ทํากับผูรับเหมา ผูเชา หรือบุคคลภายนอกได อนึ่ง ความเสียหาย

บางอยางซึ่งโดยทั่วไปเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ภัยธรรมชาติ การกอการราย การระบาดของโรคติดตอ หรือความ

สูญเสียใด ๆ ที่เปนผลมาจากเรื่องดังกลาว อาจไมสามารถเอาประกันภัยไดหรือเบี้ยประกันภัยอาจสูงเกินกวาความ

เหมาะสมที่จะเอาประกันภัยนั้น เปนเหตุใหกองทุนรวมอาจตองเอาประกันภัยโดยจายคาเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือลด

ความคุมครองลง นอกจากนี้ เมื่อเกิดความเสียหายที่รายแรง ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่กองทุนรวมมีอยู

อาจไมเพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายตามที่ไดมีการเรียกรอง หรือครบถวนตามมูลคาตลาด หรือเต็มมูลคาในการ

จัดหาของทดแทน (replacement cost) ใหเทากับเงินลงทุนของกองทุนรวมหรือของผูเชาที่เสียไปยิ่งไปกวานั้น การ

สูญเสียบางอยางอาจไมมีการเอาประกันภัยทั้งหมด ดังนั้น กองทุนรวมอาจสูญเสียเงินทุนบางสวนหรือทั้งหมดที่ไดลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนรวมถึงรายไดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับจาก

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน แตทั้งนี้กองทุนรวมอาจยังมีหนาที่ปฏิบัติตามภาระ

การค้ําประกัน หนี้สิน หรือภาระทางการเงินอื่นที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุน 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

82 

 นอกจากนี้ กรมธรรมประกันภัยของกองทุนรวมและเงื่อนไขความคุมครองจะอยูภายใตการตออายุและการเจรจาใน

อนาคต บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวากองทุนรวมจะไดรับความคุมครองภายใตเงื่อนไขทางธุรกิจที่เหมาะสม

ในอนาคต คาเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นหรือความคุมครองที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญจะสงผลกระทบในทางลบตอการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียด

เกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน

คําถาม-คําตอบเรื่อง "กองทุนรวมนี้มีการประกันภัยอยางไร?" 

2.5 เบ้ียประกันภัยที่กองทุนรวมตองชําระในการเอาประกันภัยสําหรับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุการณน้ําทวมใหญในประเทศไทย 

 บริษัทจัดการคาดวา เบี้ยประกันภัยสําหรับการเอาประกันภัยคุมครองอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมลงทุน อาจมีการปรับสูงขึ้นเนื่องจากเหตุการณน้ําทวมใหญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงเดือนกันยายนถึง

เดือนพฤศจิกายน 2554 อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการไมสามารถระบุไดวาจะมีการปรับเบี้ยประกันภัยขึ้นเมื่อไร หรือใน

อัตราเทาไร และการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยดังกลาวจะมีผลใชกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนครั้งแรกทั้งหมดหรือบางสวน หรือจะใชกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอื่นที่กองทุนรวมมีแผนที่จะเขาลงทุน

เพิ่มเติมหรือไม นอกจากนี้ บริษัทจัดการไมอาจยืนยันไดวาจะสามารถถายโอนภาระในคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้นดังกลาวไป

ยังผูเชาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนได การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันใน

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

2.6 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจมีความชํารุดบกพรองที่มีนัยสําคัญ 
หรืออาจมีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรืออาจมีความบกพรองอื่น 

 นอกเหนือจากที่ไดมีการเปดเผยไวในเอกสารฉบับนี้แลว บริษัทจัดการไมพบวาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกมีความชํารุดบกพรอง หรือขาดตกบกพรองที่มีนัยสําคัญที่ตองไดรับการ

ซอมแซมหรือบํารุงรักษา (รวมถึงเรื่องการออกแบบ การกอสราง หรือความชํารุดบกพรองหรือขาดตกบกพรองที่มองไม

เห็นอื่น ๆ ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หรืออุปกรณของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งอาจตองมีคาใชจายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น หรือตองมีคาใชจายในการซอมแซมหรือ

บํารุงรักษาพิเศษ) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการไมสามารถรับประกันไดวาไมมีการปฏิบัติผิดกฎหมายและกฎระเบียบ 

ตาง ๆ หรือไมมีการขาดตกบกพรองอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

ทั้งนี้ ความชํารุดบกพรองหรือการขาดตกบกพรองที่ยังไมปรากฏดังกลาว อาจทําใหตองมีการลงทุนเพิ่มเติมอยางมี

นัยสําคัญ หรือกอใหเกิดภาระหนาที่ตอบุคคลภายนอกที่ทําใหเกิดคาใชจายในลักษณะและจํานวนที่มิไดคาดการณไวซึ่ง

อาจมีผลกระทบในทางลบตอรายไดและกระแสเงินสดของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

 รายงานของผูเชี่ยวชาญที่บริษัทจัดการใชในการประเมินคาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุน รวมถึงรายงานของที่ปรึกษาทางเทคนิคและรายงานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยมีการจํากัดขอบเขตการทํางาน และรายงานดังกลาวอาจมีความคลาดเคลื่อนและมีขอบกพรองได ซึ่ง

อาจเปนเพราะความชํารุดบกพรองหรือการขาดตกบกพรองบางอยางของอาคารเปนเรื่องยากหรือเปนไปไมไดที่จะ
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ตรวจสอบใหแนชัดภายใตขอจํากัดขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจสงผล

ใหกองทุนรวมมีคาใชจายหรือความรับผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณดังกลาว 

 ขอรับรอง คํารับประกัน และขอตกลงรับผิดชดใชที่เทสโก โลตัส และเจาของทรัพยสินที่มิใชผูที่เกี่ยวของกับเทสโก โลตัส 

ใหไวแกกองทุนรวมอยูภายใตขอจํากัดเกี่ยวกับขอบเขต จํานวน และระยะเวลาในการเรียกรองที่จะสามารถกระทําได 

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวากองทุนรวมจะมีสิทธิไดรับชดใชความเสียหายภายใตขอรับรอง  

คํารับประกัน และขอตกลงรับผิดชดใชใด ๆ ดังกลาวสําหรับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการเขา

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

2.7 การกอสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดานคมนาคมที่กําลังดําเนินการอยูหรือที่มีแผนจะดําเนินการ และ
โครงการปรับปรุงตาง ๆ ที่อยูใกลกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจ
เปนอุปสรรคตอการเดินทางมายังอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนหรือ
อาจดําเนินการกอสรางไมแลวเสร็จ 

 สาธารณูปโภคพื้นฐานดานคมนาคมที่อยูใกลกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน เชน 

สถานีรถไฟฟาบีทีเอส และสถานีรถไฟมหานคร จุดเปลี่ยนรถประจําทาง ทางดวน และถนนเขา-ออกของอสังหาริมทรัพย

หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนบางแหงสรางความสะดวกในการเขาถึงอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว แตบริษัทจัดการไมสามารถรับประกันไดวาส่ิงอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค

พื้นฐานดานคมนาคมดังกลาวจะไมถูกปด ยาย หรือยกเลิก หรือการกอสราง การปรับปรุงไมลาชาหรือเสร็จสมบูรณตาม

แผน หรือจะไมกีดขวางการจราจรในบริเวณดังกลาว ทั้งนี้ การปด การยาย การเลิก ความลาชา ดําเนินการไมแลวเสร็จ 

หรือการกีดขวางอาจสงผลกระทบตอการเดินทางเขาถึงอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุนหรืออาจสงผลใหไมสามารถปรับปรุงทางเขาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอการเดินทางของลูกคา ความนาสนใจ และจุดขายของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในสายตาของผูเชา และอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวม ทําใหความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทนุลดลงได 

 นอกจากนี้ บริษัทจัดการไมอาจรับประกันไดวาอาคารที่ตั้งในบริเวณใกลเคียงกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะไมถูกรื้อถอน พัฒนาใหม หรือปรับปรุงเพื่อใชประโยชนในทางอื่น และไมสามารถ

รับประกันไดวา จะไมมีการกอสรางอาคารใหม หรือการพัฒนาที่ดินใกลกับอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งอาจสงผลกระทบตออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุนเปนครั้งคราว การพัฒนาพื้นที่ การปรับปรุง การกอสราง หรือการพัฒนาที่ดิน (ซึ่งอาจทําใหตองมีการปดทางผาน

หรือถนนเปนการชั่วคราว) ใด ๆ อาจลดจํานวนผูครอบครอง ผูเชา หรือผูมาใชบริการในบริเวณอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดรับผลกระทบ และทําใหรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนในสวนที่ไดรับผลกระทบดังกลาวลดนอยลง ดวยเหตุนี้ การพัฒนาใหม การปรับปรุง 

การกอสราง หรือการพัฒนาที่ดินดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวม 
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 ภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ การกอการรายและสงครามอาจมีผลกระทบในทางลบตอรายไดของกองทุนรวม 

 ความเสี่ยงหลายประการ เชน ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ในบริเวณอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนและบริเวณตาง ๆ ที่มีลูกคาเปนจํานวนมาก อาจสงผลใหมีการจับจายใชสอยและการ

ทองเที่ยวลดลงและสงผลใหความตองการเชาพื้นที่เพื่อประกอบกิจการคาขายลดลง ตัวอยางเชน น้ําทวมใหญในประเทศ

ไทยที่เกิดขึ้นในชวงระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 ไดสงผลกระทบทางลบตออสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนครั้งแรกบางแหง รวมถึงพื้นที่ใกลเคียงโดยรอบบริเวณอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนสรางความเสียหาย

ใหกับอาคารบานเรือน สงผลใหการลําเลียงขนสงสินคาหยุดชะงัก และการชําระคาเชาลาชาเกินกําหนด นอกจากนี้ 

สงครามการกอการราย ความไมสงบทางการเมือง การประทวงของพลเรือน และความไมแนนอนทางการเมืองอื่น ๆ ที่

เกิดขึ้นจริงหรือที่มีการขมขูไว อาจกอใหเกิดผลกระทบในทํานองเดียวกัน เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลาย

เหตุการณเหลานี้อาจทําใหอุปสงคในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน หรือรายไดของ

กองทุนรวมที่จะไดรับจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

2.8 การที่ผูใหเชาทรัพยสินที่เปนที่ดินและ/หรืออาคารไมปฏิบัติตามขอตกลงในการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชา
สําหรับสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  หรือมี ผูคัดคานการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาคารที่ เปน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก หรือความลาชาในการจดทะเบียนดังกลาวอาจสงผลใหกองทุน
รวมตองลดเงินทุนจดทะเบียนหรือเลิกกองทุนรวม และคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน 

 สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกอยูภายใตสัญญาเชาที่ดินและ/หรืออาคารระหวางผูใหเชาที่ดิน

และ/หรืออาคารกับเทสโก โลตัส แมวาเทสโก โลตัส จะไดรับความยินยอมภายใตขอตกลงที่มีผลผูกพันจากผูใหเชา

อสังหาริมทรัพยดังกลาวแตละรายในการจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวม และ/หรือจดทะเบียนสัญญาเชา

ใหมที่ทําขึ้นกับกองทุนรวมภายหลังจากที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เรียบรอยแลว แตบริษัทจัดการไมสามารถรับประกันไดวาผูใหเชาอสังหาริมทรัพยนั้นจะปฏิบัติตามขอตกลงที่จะ

จดทะเบียนโอนสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวม และ/หรือจดทะเบียนสัญญาเชาใหมที่ทําขึ้นกับกองทุนรวม นอกจากนี้ การ

โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ตั้งอยูบนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกใหแกกองทุนรวมตองมีการประกาศ

ตามที่กําหนดไวในกฎเกณฑของกรมที่ดิน ดังนั้น การที่ผูใหเชาที่ดินและ/หรืออาคารรายใดไมปฏิบัติตามขอตกลงในการ

โอนสิทธิการเชา หรือหากมีคําคัดคานของผูมีสวนไดเสียในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกลาวขางตน จะ

สงผลใหไมสามารถจดทะเบียนโอนสิทธิการเชาที่ดินและ/หรืออาคาร และ/หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารใหแก

กองทุนรวมได  

 ทั้งนี้ กฎหมายหลักทรัพยกําหนดวาภายในระยะเวลาหกเดือนนับจากวันที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนกองทุน

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว บริษัทจัดการตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่มีมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ อยางไรก็ตาม  หากบริษัทจัดการไม

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียน และ/หรือเลิกและชําระบัญชี

กองทุนรวมและคืนเงินลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน เหตุการณดังกลาวจะสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงาน 

ฐานะการเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในคําถาม-
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คําตอบเรื่อง "กองทุนรวมนี้จะนําเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือ สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยใดและมี

รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนอยางไร?" – "การลงทุนครั้งแรก"  

2.9 ผูเชาบางรายของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจไมใหความ
ยินยอมหรืออาจเพิกถอนการใหความยินยอมในการโอนสิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการใหแก
กองทุนรวม 

 ปจจุบัน เทสโก โลตัส อยูระหวางการเจรจากับผูเชาเพื่อใหม่ันใจวาจะไดรับความยินยอมในการโอนสิทธิและหนาที่ตาม

สัญญาเชาและสัญญาบริการใหแกกองทุนรวมในฐานะผูใหเชาและผูใหบริการรายใหมภายใตสัญญาซื้อขายทรัพยสิน 

เทสโก โลตัส จะใหคํารับรองวา ภายหลังจากที่กองทุนรวมไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว เทสโก โลตัส จะยังคงดําเนินการเพื่อใหกองทุนรวมไดรับความยินยอมเกี่ยวกับการ

เปล่ียนตัวคูสัญญาจากผูเชาที่เหลืออยู หลังจากที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณจะสงมอบเงินคาเชาและคาบริการที่

ไดรับจากผูเชาในสวนที่เกี่ยวกับชวงระยะเวลาหลังจากวันโอนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการไม

สามารถรับประกันไดวาผูเชาบางรายที่ไดใหความยินยอมไวแลวจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาวหรือผูเชา

สวนที่เหลือจะใหความยินยอมในการเปลี่ยนตัวคูสัญญาเปนกองทุนรวมในฐานะผูใหเชาและผูใหบริการรายใหม หากมี

การเพิกถอนการใหความยินยอมหรือกองทุนรวมไมไดรับความยินยอมเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวคูสัญญา การเชาของผูเชา

รายดังกลาวจะยังคงอยูกับเทสโก โลตัส จนกวาจะครบกําหนดอายุสัญญาเชา ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอผลการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

2.10 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจตองมีการซอมแซมและปรับปรุง
ใหญ ซึ่งอาจทําใหพื้นที่บางสวนของศูนยการคาตองปดช่ัวคราวและสงผลกระทบในทางลบตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

 อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจตองไดรับการซอมแซมและการปรับปรุงครั้งใหญ

เพื่อใหทันสมัยสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) ของลูกคา และเพื่อเปนการดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ

ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอยางสม่ําเสมอ การซอมแซมหรือการบํารุงรักษา

เปนประจําโดยทั่วไปไมควรมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม แตการซอมแซม หรือการปรับปรุงครั้งใหญ 

(โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มิใชการดําเนินธุรกิจทางการคาปกติ) อาจจําเปนตองดําเนินการเพื่อเปล่ียนแปลงรูปลักษณทั้ง

ภายในและภายนอกของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

งานระบบที่สําคัญ การซอมแซมหรือปรับปรุงใหญดังกลาวอาจตองปดพื้นที่บางสวนของศูนยการคาเปนการชั่วคราว  

การปดพื้นที่ดังกลาวอาจสงผลใหสูญเสียรายไดคาเชาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ หรือเปนสาเหตุใหผูเชาบอกเลิกสัญญา

เชา หรือไมตออายุสัญญาเชาได ดังนั้น หากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน

จําเปนตองมีการซอมแซมหรือการปรับปรุงครั้งใหญ อาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของกองทุนรวม 
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2.11 มูลคาของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตามการประเมินคาโดยบริษัท
ประเมินคาทรัพย สิน  ไมได เปนเครื่องแสดงมูลคาที่แทจริงของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย  และไมสามารถรับประกันไดวาราคาขายของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยนั้นจะเปนไปตามที่ประเมิน ไมวาในปจจุบันหรือในอนาคต 

 โดยทั่วไปการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ รวมถึงปจจัย

บางประการที่เปนนามธรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินนั้น เชน สถานะทางการตลาด ความแข็งแกรงทางการเงิน ความสามารถ

ในการแขงขัน และสภาพของทรัพยสิน ซึ่งอาจมีเหตุการณที่ทําใหปจจัยดังกลาวเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต เนื่องจาก

เหตุการณบางเหตุการณหรือเหตุการณทั้งหมดที่เปนขอสมมติฐานอาจไมเกิดขึ้นตามที่คาดการณไว หรืออาจเกิด

เหตุการณหรือสถานการณที่มิไดคาดการณไว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมอาจรับประกันไดวาขอสมมติฐานที่วางไวจะ

เกิดขึ้นตามที่คาดการณ ดังนั้น ราคาที่กองทุนรวมขายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุนในอนาคตจึงอาจต่ํากวามูลคาที่กําหนดโดยบริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือต่ํากวาราคาที่กองทุนรวมไดลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

2.12 การลดลงของมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะมี
ผลกระทบในทางลบตอกําไรขาดทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุน
รวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กําหนดใหทรัพยสินทั้งที่เปนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ 

ถือครองโดยกองทุนรวมตองลงบัญชีโดยใชมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในมูลคายุติธรรมตองบันทึกในกําไร

ขาดทุนของกองทุนรวม ดังนั้น มูลคายุติธรรมที่ลดลงของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุนจะกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอกําไรขาดทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และความสามารถในการจายเงินปนผลของ

กองทุนรวม 

2.13 กองทุนรวมอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับเทสโก โลตัส เกี่ยวกับการซื้อและการเชาอสังหาริมทรัพย 

 เทสโก โลตัส บริษัทยอย และบริษัทรวมของเทสโก โลตัส ประกอบธุรกิจลงทุน และพัฒนา บริหารจัดการ และใหเชาพื้นที่

สําหรับการคาปลีกในประเทศไทยและที่อื่น ๆ ดวยเหตุดังกลาวอาจมีเหตุการณที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

ระหวางกองทุนรวม และเทสโก โลตัส (หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวมของเทสโก โลตัส) เกี่ยวกับการซื้อหรือการเชา

อสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตาม แมเทสโก โลตัส จะไดตกลงที่จะไมกอสรางศูนยการคาที่แขงขันกับศูนยการคาของกองทุน

รวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในรางสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน ในอนาคต เทสโก โลตัส อาจลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยอื่น หรือลงทุนในอสังหาริมทรัพยอื่น ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกองทุนรวม

และเทสโก โลตัส ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวาผลประโยชนของกองทุนรวมจะไมขัดแยงหรือ 

ดอยกวาผลประโยชนของเทสโก โลตัส ในสถานการณดังกลาว 
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2.14 สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนบางแหงเปนสิทธิการเชาที่ประกอบดวยสัญญาเชาที่ดิน
หลายฉบับและทรัพยสินบางแหงที่กองทุนรวมจะลงทุนซึ่งจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนและมีสิทธิการเชาใน
ที่ดินอีกบางสวนที่ประกอบดวยสัญญาเชาที่ดินฉบับเดียวหรือหลายฉบับ มีความไมแนนอน 

 สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนบางแหงประกอบดวยสัญญาเชาที่ดินหลายฉบับ หรือทรัพยสินบาง

แหงที่กองทุนรวมจะลงทุนซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนและมีสิทธิการเชาในที่ดิน

อีกบางสวนซึ่งประกอบดวยสัญญาเชาฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีผูใหเชาหลายราย หากสิทธิการเชาฉบับหนึ่งหรือ

หลายฉบับส้ินสุดอายุ หรือมีการเลิกสัญญาจะมีผลกระทบตอสิทธิในการประกอบธุรกิจศูนยการคา และผลการ

ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบ  

3. ความเส่ียงในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

3.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไปมีความเส่ียง 

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงหลายดาน เชน (1) การเปลี่ยนแปลงในทางลบดานการเมืองและภาวะ

เศรษฐกิจ (2) สภาวะดานลบของตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศ (3) ฐานะทางการเงินของผูซื้อและผูขาย

อสังหาริมทรัพย (4) การเปลี่ยนแปลงของแหลงเงินกูหรือเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหไมสามารถหาแหลงเงินทุนเพื่อใชในการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยภายใตเงื่อนไขที่ดี หรืออาจไมสามารถหาแหลงเงินทุนไดเลย (5) การเปลี่ยนแปลงในอัตรา

ดอกเบี้ย และคาใชจายในการดําเนินการอื่น ๆ (6) การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอม 

กฎหมายผังเมือง และกฎระเบียบอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนนโยบายทางการคลัง (7) การเรียกรองความรับผิดชอบดาน

ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย (8) การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของอัตราคาเชา (9) การเปลี่ยนแปลงของ

ราคาน้ํามันและเชื้อเพลิงอื่น ๆ (10) การเปลี่ยนแปลงความนิยมในประเภทของอสังหาริมทรัพยและสถานที่ตั้งซึ่งนําไปสู

การมีพื้นที่ใหเชามากเกินความตองการ หรืออาจทําใหความตองการของผูเชาในตลาดใด ๆ ลดลงสําหรับอสังหาริมทรัพย

บางประเภท (11) การแขงขันของเจาของอสังหาริมทรัพยในการหาผูเชาซึ่งอาจนําไปสูการมีพื้นที่วางหรือพื้นที่ที่ไม

สามารถนําออกใหเชาภายใตเงื่อนไขที่ดีได (12) การกระทําของผูเชาที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจและชื่อเสียงของผูใหเชา 

(13) ความไมสามารถในการตออายุสัญญาเชา หรือในการนําพื้นที่ออกใหเชาเมื่อส้ินสุดอายุสัญญาเชา (14) ความไม

สามารถในการเก็บคาเชาจากผูเชาภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไมสามารถเรียกเก็บไดเนื่องจากผูเชาลมละลายหรือมี

หนี้สินลนพนตัว หรือในกรณีอื่น ๆ (15) ความไมพอเพียงของความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่มีหรือคาเบี้ย

ประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้น (16) การที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมสามารถใหบริการหรือจัดหาการใหบริการเกี่ยวกับการ

บํารุงรักษาและการใหบริการอื่น ๆ ไดอยางพอเพียง (17) ความชํารุดบกพรองของอสังหาริมทรัพยซึ่งตองไดรับแกไข หรือ

ซอมแซม ตลอดจนการบํารุงรักษาอสังหาริมทรัพยซึ่งกอใหเกิดรายจายลงทุนที่ไมไดคาดการณไวลวงหนา (18) สภาพ

คลองในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (19) การพึ่งพิงกระแสเงินสดอยางมากในการบํารุงรักษาและปรับปรุง

อสังหาริมทรัพยที่มีอยู (20) การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงานรวมถึงภาษี (21) สวนไดเสียหรือภาระผูกพันตาง 

ๆ ซึ่งไมสามารถพบไดหรือไมเปดเผยจากการตรวจสอบที่ดิน ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของในขณะที่ทําการตรวจสอบ 

(22) เหตุสุดวิสัย ความเสียหายที่ไมสามารถเอาประกันภัยได และปจจัยอื่น ๆ และ (23) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

และระเบียบตาง ๆ ทางดานภาษีและดานอื่น ๆ  
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 ปจจัยหลายอยางตามที่กลาวขางตนอาจเปนสาเหตุของความผันผวนของอัตราการเชาพื้นที่ (occupancy rates) อัตรา

คาเชา หรือคาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอมูลคาของอสังหาริมทรัพยและรายไดที่จะไดรับ

จากอสังหาริมทรัพย 

 การประเมินมูลคาประจําปของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะสะทอนปจจัย 

ตาง ๆ ดังกลาว และสงผลใหมูลคาอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ําลงได มูลคาเงิน

ลงทุนของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนอาจลดลงอยางมีนัยสําคัญหากเกิดวิกฤต

ขาลงอยางฉับพลันตอราคาอสังหาริมทรัพยหรือตอเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานครและเมืองหรือจังหวัดตาง ๆ ในประเทศ

ไทยซึ่งมีอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตั้งอยูในปจจุบันหรือที่จะมใีนอนาคต 

3.2 กองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคลองในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน
และการขาดทางเลือกอื่นในการใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

 กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยเปน

หลัก โดยทั่วไปการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มี

มูลคาสูงเชนที่กองทุนรวมประสงคจะเขาลงทุนจะไมคอยมีสภาพคลอง การไมมีสภาพคลองดังกลาวอาจมีผลกระทบตอ

ความสามารถของกองทุนรวมในการปรับเปล่ียนพอรตการลงทุน (investment portfolio) หรือความสามารถในการ

เปล่ียนอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยบางสวนเปนเงินสด เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

เศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย และปจจัยอื่น ๆ เชน กองทุนรวมอาจไมสามารถขายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไดภายในระยะเวลาอันส้ัน หรืออาจถูกกดดันใหตองลดราคาลงอยางมากเพื่อให

สามารถขายไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจประสบปญหาในการหาแหลงเงินกูในระยะเวลาที่

ทันทวงทีและภายใตเงื่อนไขทางการคาที่ดีในกรณีที่เปนการกูยืมเงินที่ใชอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน เนื่องจาก

ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยไมมีสภาพคลอง นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมลงทุนอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว หากอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเหลานั้นไมสามารถสรางกําไรไดอันเนื่องมาจากสภาวะการแขงขัน อายุ ปริมาณ

ความตองการที่ลดต่ําลง หรือปจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไปแลว การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชนของอสังหาริมทรัพย

และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะตองมีการลงทุนเพิ่มเติม ปจจัยตาง ๆ เหลานี้อาจสงผลกระทบตอ

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของกองทุนรวมใน

การจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

3.3 กลยุทธของกองทุนรวมในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจคาปลีกอาจนํามาซึ่งความเสี่ยงที่สูงกวาเมื่อเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่นที่มีรูปแบบการลงทุนที่
หลากหลายกวา 

 กลยุทธหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจคาปลีกจะทําให

กองทุนรวมมีความเสี่ยงจากการมุงเนนลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งระดับของความเสี่ยงอาจจะสูงกวาเมื่อเทียบกับ

กองทุนรวมประเภทอื่นที่มีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายกวาในธุรกิจดานอื่น 
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 การมุงเนนลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจคาปลีกทําใหกองทุนรวมมี

ความเสี่ยงในกรณีที่เกิดวิกฤตขาลงหรือเหตุการณในทางลบของธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย วิกฤตขาลงดังกลาวอาจ

นําไปสูการลดลงของอัตราการเชาพื้นที่ (occupancy rates) ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมลงทุน หรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีอยู ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดของกองทุนรวมที่

จะไดรับจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน และ/หรือมีผลทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ลดลง ซ่ึงจะมีผลกระทบในทางลบตอจํานวนเงินปนผลที่จะจายใหแกผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผลการดําเนินงานและ

ฐานะทางการเงินของกองทุนรวม 

3.4 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจถูกเวนคืน 

 อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกเวนคืนตามนโยบายของ

รัฐ คาชดเชยที่อาจไดรับอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการถูกเวนคืนอาจนอยกวามูลคาทรัพยสินสุทธิตามบัญชีของ

กองทุนรวม ดังนั้น การถูกเวนคืนดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวม ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

4. ความเส่ียงเกี่ยวกับการลงทนุในหนวยลงทุน 

4.1 การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยอาจขาดสภาพคลอง 

 บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพยภาย

หลังจากการจดทะเบียนกองทรัพยสิน (จํานวนเงินคาจองซื้อที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้) เปนกองทุนรวม

กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งการจดทะเบียนกองทรัพยสินคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในหาวันทําการ 

นับจากวันที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งในปจจุบันยังไมไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจัดการจึง

ไมสามารถรับประกันไดวาการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองใด ๆ จะมีสภาพคลองเพียงพอ หรือผูถือหนวยลงทุนจะ

สามารถขายหนวยลงทุนได อีกทั้งไมสามารถรับประกันไดวาผูถือหนวยลงทุนจะสามารถขายหนวยลงทุนไดในราคาที่

ตองการขาย นอกจากนั้น หนวยลงทุนอาจมีการซื้อขายในตลาดรองในราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายครั้งนี้ซึ่งขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลายอยางรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยในขณะนั้น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 

และสภาวะตลาดของตราสารทางการเงินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

 นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยนั้น เปนตลาดใหมที่ยังอยูระหวางการพัฒนา ซึ่ง

อาจทําใหการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมไมมีสภาพคลองและขาดอุปสงคโดยทั่วไปของนักลงทุน รวมทั้งอาจ

สงผลใหราคาซื้อขายหนวยลงทุนไมสะทอนผลประกอบการที่แทจริงของกองทุนรวม และทําใหไมสามารถประเมินผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมโดยการเปรียบเทียบกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยหรือตางประเทศได 

บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวา ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยจะมีการพัฒนาเปนตลาดที่มี

สภาพคลองสูงสําหรับการซื้อขายหนวยลงทุน  
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4.2 ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองอาจลดลงต่ํากวาราคาเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ 

 บริษัทจัดการ เทสโก โลตัส ผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Joint International Bookrunners) และผูจัดการ

การจัดจําหนาย จะตกลงรวมกันในการกําหนดราคาเสนอขายหนวยลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายหนวยลงทุนดังกลาวอาจ

ไมใชราคาที่แสดงถึงราคาตลาดของหนวยลงทุนที่จะซื้อขายในตลาดรองภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ 

 ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้อาจมีการซื้อขายกันในราคาที่ต่ํากวา

มากเมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหนวยลงทุนในการเสนอขายในครั้งนี้ 

 ราคาซื้อขายหนวยลงทุนนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งรวมถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

• มุมมองตอศักยภาพในการดําเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศ

ไทย 

• ความแตกตางระหวางฐานะการเงินและผลการดํา เนินงานของกองทุนรวมที่ เกิดขึ้นจริ งกับที่ มี 

การคาดการณโดยนักลงทุนและนักวิเคราะห 

• การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคําแนะนําหรือประมาณการของนักวิเคราะห 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจหรือสภาวะตลาดโดยทั่วไป 

• ราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

• ความนาสนใจของหนวยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพยประเภททุนอื่นๆ รวมถึงหนวยลงทุนอื่นที่ไมอยูใน

ธุรกิจอสังหาริมทรพัย 

• ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานในหนวยลงทุน 

• การขายหรือเจตนาที่จะขายหนวยลงทุนจํานวนมากโดยผูถือหนวยลงทุน 

• ขนาดและสภาพคลองในอนาคตของตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

• การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับโครงสรางหลักเกณฑ รวมถึงภาระภาษี ทั้งในกรณีทั่วไปและโดยเฉพาะใน

กรณีที่เกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย และการลงทุนในประเทศและตางประเทศ 

• การที่กองทุนรวมไมสามารถดําเนินงานตามกลยุทธการลงทุนและการขยายธุรกิจ 

• ความผันผวนของตลาด ซึ่งรวมถึงความออนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น 

จากปจจัยทั้งหลายขางตน อาจทําใหมีการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาทรัพยสิน

สุทธิของหนวยลงทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการเก็บเงินกําไรบางสวนเปนเงินทุนเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนเพิ่มเติม 
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เพื่อสํารองเปนเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ซึ่งถึงแมจะทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมมากกวา

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในกรณีที่ไมมีการกันเงินกําไรไวเปนเงินทุนสํารอง ก็ยังอาจไมไดทําใหราคาตลาดของ

หนวยลงทุนเพิ่มขึ้นตามไปดวย การที่กองทุนรวมไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามความคาดหวังของตลาดในดาน

กําไรและเงินปนผลอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหนวยลงทุน 

หนวยลงทุนไม ใชผลิตภัณฑทางการเงินที่ มีการคุมครองเงินตน  บริษัทจัดการไมสามารถรับประกันไดวา 

ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินลงทุนคืนทั้งจํานวน  ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนรวมหรือมีการชําระบัญชีกองทุนรวมนั้น มี

ความเปนไปไดที่นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุน

อาจมีภาระภาษีเกี่ยวกับการลงทุนหรือซื้อขายหนวยลงทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบดานภาษีหรือ

ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

4.3 กองทุนรวมอาจไมสามารถจายเงินปนผลในหนวยลงทุนหรือไมสามารถรักษาระดับการจายเงินปนผลได 

รายไดที่ไดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยขึ้นอยูกับหลายปจจัยซึ่งรวมถึงจํานวนเงิน

คาเชาที่ไดรับ คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนและทรัพยสินอื่น ๆ ที่กองทุนรวมอาจไดมาหรือถือครองในภายหลังไมสามารถสราง

รายไดเพียงพอ และกองทุนรวมไมสามารถหาแหลงเงินกูไดภายในเวลาและดวยตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมแลว จะทํา

ใหรายได กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุนรวมในการจายเงินปนผลไดรับผลกระทบในทางลบ 

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมสามารถรับประกันไดวา กองทุนรวมจะมีความสามารถจายเงินปนผลหรือรักษาระดับของอัตรา

การจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวได อีกทั้งไมสามารถรับประกันไดวาระดับของเงินปนผลจะ

เพิ่มขึ้นในภายหลัง หรือคาเชาจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเพิ่ม

สูงขึ้น หรืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ไมมีการเชาจะสามารถใหเชาไดอีก หรือรายรับจากคาเชาใน

สวนของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่ มีการขยาย หรืออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่จะไดมาในอนาคตนั้นจะเปนการเพิ่มรายไดใหแกกองทุนรวมซึ่งอาจนําไปจายเปนเงินปนผลแกผูถือ

หนวยลงทุนตอไป 

4.4 ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการได 

เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน (กองทุนปด) ผูถือหนวยลงทุนจึงไมสามารถขายคืน

หนวยลงทุนของตนใหแกบริษัทจัดการได ดังนั้น จึงไมมีหลักประกันวาผูถือหนวยลงทุนจะสามารถจําหนายหนวยลงทุน

ของตนไดเทากับราคาที่ไดซื้อหนวยลงทุนมา หรือจําหนายไดในราคาใด ๆ และไมมีหลักประกันวาจะสามารถจําหนาย

หนวยลงทุนได อยางไรก็ดี ผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนโดยกระทําผานตลาดหลักทรัพยเทานั้น 

4.5 มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงหากราคาเสนอขายของหนวยลงทุนที่ออกใหมต่ํากวามูลคาหนวยลงทุนกอนการ
เสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตอประชาชน กองทุนรวมอาจออกหนวยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอขาย

หนวยลงทุนที่ออกใหมที่ตํ่ากวามูลคาหนวยลงทุน ราคาเสนอขายที่ต่ํากวามูลคาหนวยลงทุนกอนการเสนอขายนั้น อาจ

สงผลใหมูลคาหนวยลงทุนลดลง 
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4.6 การขายหนวยลงทุนในอนาคตอาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหนวยลงทุน 

ผลกระทบ (ถามี) ตอราคาตลาดของหนวยลงทุนจากการขายหนวยลงทุนในอนาคต หรือการมีหนวยลงทุนเพื่อขายใน

อนาคตเปนส่ิงที่ไมสามารถคาดเดาได ภายหลังจากการปดการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้แลว เทสโก โลตัส จะถือ

หนวยลงทุนรอยละ 25 และ Capital Research and Management Company ซึ่งเปนผูลงทุนสถาบันตางประเทศที่มี

ขอตกลงจะเขาจองซื้อหนวยลงทุน จะถือหนวยลงทุนรอยละ 6.2 ถึงแมวาสัญญาซื้อขายหนวยลงทุน (Purchase 

Agreement) และสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนาย(Underwriting Agreement) มีขอตกลงเรื่องหามการขายหนวย

ลงทุนของเทสโก โลตัส แตไมมีหลักประกันวาจะไมมีการขายหนวยลงทุนในจํานวนที่มีนัยสําคัญโดยบุคคลอื่นๆ หรือวา

เทสโก โลตัส (หรือบริษัทยอยของเทสโก โลตัส) จะไมจําหนายหนวยลงทุนเมื่อขอตกลงเรื่องการหามขายหนวยลงทุน

ดังกลาวสิ้นสุดลง อนึ่ง ในกรณีที่มีการเขาซื้อหนวยลงทุน Capital Research and Management Company สามารถ

จําหนายหนวยลงทุนได ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกนี้ โดยไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับการจําหนายหนวยลงทุน

แตอยางใด 

การขายหนวยลงทุนในจํานวนที่มีนัยสําคัญภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนในครั้งนี้ โดยเทสโก โลตัส หรือ Capital 

Research and Management Company หรือผูถือหนวยลงทุนอื่นใด ๆ หรือมีความเขาใจวาจะมีการขายดังกลาว

เกิดขึ้นนั้น อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหนวยลงทุน 

4.7 การจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมอาจไมประสบความสําเร็จ 

ในกรณีที่มีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น อาจทําใหการจดทะเบียนกองทรัพยสิน

เปนกองทุนรวมไมประสบความสําเร็จ 

• ผูซื้อหนวยลงทุนเบื้องตนในตางประเทศ (Joint International Bookrunners) หรือผูจัดการการจัดจําหนาย ใช

สิทธิของตนตามสัญญาซื้อขายหนวยลงทุน (Purchase Agreement) และ สัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัด

จําหนาย(Underwriting Agreement) เพื่อยกเลิกภาระหนาที่ทั้งหลายของตนภายใตสัญญาดังกลาว หรือ 

• การจําหนายหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งนี้ไมเปนไปตามขอกําหนดการจัดสรรหนวยลงทุน

ใหกับผูลงทุนตางดาว หรือการกระจายการถือหนวยลงทุนโดยนักลงทุนรายยอยตามหลักเกณฑและระเบียบที่

เกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เมื่อมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น และบริษัทจัดการอาจไมสามารถดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมไดและตอง

ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนทั้งจํานวนโดยไมมีดอกเบี้ย 

4.8 สมมติฐานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงผลกําไรมีความไมแนนอน และขึ้นอยู
กับความเสี่ยงและความไมแนนอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และการแขงขัน ซึ่งอาจ
สงผลใหผลประกอบการที่แทจริงแตกตางจากที่ประมาณการไวอยางมีนัยสําคัญ 

ประมาณการตามที่ระบุในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงผลกําไรนั้น รวมถึงการคาดการณผล

ประกอบการและการปนสวนแบงผลกําไรของกองทุนรวม ในงวดประมาณการสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ซึ่ง

ประมาณการทางการเงินของกองทุนรวมนั้นขึ้นอยูกับขอสมมติฐานที่ระบุไวในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและ
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การปนสวนแบงผลกําไรตามสมมติฐานดังกลาว แมวาบริษัทจัดการไดจัดทําประมาณการดังกลาวดวยความตั้งใจและ

ความระมัดระวัง  ขอสมมติฐานที่นํามาใชในการประมาณการมีความไมแนนอนและขึ้นอยูกับความเสี่ยงและความ 

ไมแนนอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑที่เกี่ยวของ และการแขงขัน และอาจเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญได 

ความเสี่ยงและความไมแนนอนดังกลาวหลายประการอยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม นอกจากนี้ รายไดของ

กองทุนรวมจะขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ รวมถึงคาเชาจากอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุนที่อาจลดลงดวยสาเหตุหลายประการ เชน การเชาพื้นที่และอัตราคาเชาที่ลดลง ความไมสามารถชําระคาเชา หรือ

ความลาชาในการชําระคาเชาของผูเชา โปรดพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมในขอ 4.13.1 "ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกองทุนรวมหรือ

การดําเนินงานของกองทุนรวม" ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอความสามารถของกองทุนรวมใน

การมีผลการประกอบการและความสามารถจายเงินปนผลตามที่ประมาณการไว เนื่องจากเหตุการณบางเหตุการณหรือ

เหตุการณทั้งหมดที่เปนขอสมมติฐานอาจไมเกิดขึ้นตามที่คาดการณไว หรืออาจเกิดเหตุการณหรือสถานการณที่มิได 

คาดไว ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไมอาจรับประกันไดวาขอสมมติฐานที่วางไวจะเกิดขึ้นและกองทุนรวมจะสามารถจายเงิน 

ปนผลไดตามที่ประมาณการไว หากผลประกอบการของกองทุนรวมไมเปนไปตามที่ประมาณการไว กองทุนรวมจะไม

สามารถจายเงินปนผลตามที่ประมาณการไวได ซึ่งอาจสงผลใหหนวยลงทุนมีมูลคาทางตลาดลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

4.9 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหลักทรัพยในอนาคตเกี่ยวกับกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real 
Investment Trust: REIT) อาจมีผลกระทบตอกองทุนรวม  

กองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการออกกฎหมายหลักทรัพยใหม หรือการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักทรัพยที่

เกี่ยวของกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ในขณะนี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน อยูในระหวางการพิจารณายกราง

ประกาศหรือกฎเกณฑเพื่อการจัดตั้งกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust: REIT) 

("กองทรัสตอสังหาริมทรัพย") ในประเทศไทย หากมีการประกาศใชบังคับกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกองทรัสต

อสังหาริมทรัพยดังกลาว ประกาศ หรือกฎเกณฑนั้น อาจมีแนวทางที่สนับสนุนใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่งรวมถึง

กองทุนรวมแปรสภาพเปนกองทรัสตอสังหาริมทรัพย ในกรณีนี้ บริษัทจัดการไมสามารถรับรองไดวาเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

แปรสภาพดังกลาวจะเปนคุณประโยชนตอกองทุนรวม หรือระเบียบ  และกฎเกณฑที่ ใชบังคับกับกองทรัสต

อสังหาริมทรัพยจะมีความเขมงวดนอยกวาระเบียบและกฎเกณฑที่ใชบังคับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน หรือ

สิทธิประโยชนที่ใหแกกองทรัสตอสังหาริมทรัพยจะดีกวาสิทธิประโยชนที่ใหแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ 

บริษัทจัดการไมอาจใหหลักประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายหลักทรัพยดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอ

ความสามารถของบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามนโยบายดานการลงทุน การดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ

กองทุนรวม 

นอกจากนี้ หากกองทุนรวมแปรสภาพเปนกองทรัสตอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมอาจตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เพื่อใหสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวโอนไปยัง

กองทรัสตอสังหาริมทรัพยดวย ซึ่งบริษัทจัดการไมสามารถรับรองไดวาผูใหเชาอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของจะใหความ

ยินยอม  และหากผูให เชาอสังหาริมทรัพยไมยินยอม  สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะไมโอนไปยังกองทรัสต

อสังหาริมทรัพย ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมภายหลังการ

แปรสภาพเปนกองทรัสตอสังหาริมทรัพยแลว 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรอืผูถือหนวยลงทุนหรือกองทนุรวม 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 

 เพดาน 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมเรียกเก็บ 

คาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.5 ของมูลคาหนวยลงทุนที่โอน 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด โดยปจจุบันไมมี

การเรียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจงใหทราบลวงหนาไม

นอยกวา 5 วันทําการ 

คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ  

1. คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุน ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุน

กําหนด 

2. คาใชจายอื่น ๆ ในการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน

เปนกรณีพิเศษ 

ตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 เพดาน 

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด ไมเกินรอยละ 5 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม***1 

คาธรรมเนียมการจัดการ ไมเกินรอยละ 0.16 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม** 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกินรอยละ 0.01 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม  

ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาว ไมรวมคาใชจายตาง ๆ  

(Out of Pocket Expenses) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของ

ผูดูแลผลประโยชน ดังตอไปนี้ (ก) คาธรรมเนียมในการ 

จดทะเบียนทรัพยสินของกองทุนรวม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 เพดาน 

ในอัตราครั้งละ 3,000 บาท นอกเขตกรุงเทพมหานคร ในอัตรา

ครั้งละ 5,000 บาท (ข) คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแต

ไมจํากัดเฉพาะ คาพาหนะสําหรับการเดินทาง คาน้ํามัน คาที่

พัก ภาษีมูลคาเพิ่ม อากร เปนตน โดยผูดูแลผลประโยชนจะ

เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่เกิดขึ้นจริงและตามสมควร** 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.02 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม** 

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย***2  

1.  คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา ไมเกินรอยละ 3.00 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพยราย

เดือน 

2.  คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ไมเกินรอยละ 0.30 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวมของเดือนกอนหนานั้น รายเดือน** 

3.  คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจ (Incentive 

Fee) 

ไมเกินรอยละ 2.35 ของกําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพยราย

เดือน  

4.  คาคอมมิชชั่น (Commission Fee) จากการจัดหาผูเชา 

เมื่อมีการทําสัญญาเชากับผูเชารายใหม หรือมีการตอ

สัญญาเชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

(ก)  ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญาเชา  

- ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 1 ปขึ้น

ไป 

ไมเกิน ครึ่งเดือน ของอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือนของ 

ผูเชารายนั้น ๆ** 

(ในกรณีที่ระยะเวลาการเชาไมถึง 1 ป จะนําอัตราครึ่งเดือน

คูณกับสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่ไมถึง 1 ปดังกลาว) 

(ข)  ในกรณีทําสัญญากับผูเชารายใหมมี 3 อัตรา

ขึ้นอยูกับอายุของสัญญาเชา 

 

- ระยะเวลาการเชาไมถึง 1 ป ไมเกิน ครึ่งเดือน ของอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือนของ 

ผูเชารายนั้น ๆ คูณกับสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่ไมถึง 1 

ปดังกลาว** 
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 เพดาน 

- ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 1 ปแต

ไมถึง 3 ป 

ไมเกิน 1 เดือน ของอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือนของ 

ผูเชารายนั้น ๆ** 

- ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 3 ป ไมเกิน 1.5 เดือน ของอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือนของ 

ผูเชารายนั้น ๆ** 

5.  คาธรรมเนียมซื้อและขายอสังหาริมทรัพย ไมเกินรอย1.5 ของมูลคาทรัพยสินที่กองทุนรวมมีการลงทุน

เพิ่ม และในอัตรารอยละ 0.75 ของมูลคาการขายทรัพยสิน** 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษา  

1. คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป ไม เกินรอยละ  1 .00 ตอปของมูลคาทรัพย สินสุทธิของ 

กองทุนรวม** 

2. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย 

โอน หรือเปล่ียนมือของอสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 

ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือ

ของอสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง** 

3. คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุน เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะ

ดาน  คาที่ปรึกษากฎหมาย  คาทนายความ  คาที่

ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสราง 

และ/หรือประเมินคุณภาพงาน เปนตน 

ตามที่จายจริง 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 

3.00 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย** 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ไมเกิน 20,000 บาท ตอครั้ง ตอคน** 

คาธรรมเนียมผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ

1.00 ของจํานวนเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน** 

คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย  

1. ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ไมเกิน 65 ลานบาท** 

2. ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (ในกรณีที่

กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนแตละครั้ง) 

ไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของปกอนหนานั้น** 

คาใชจายอื่น ๆ3 ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม 
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หมายเหตุ : 

1. เนื่องจากคาใชจายบางรายการไมไดคิดเปนอัตรารอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  ดังนั้น เพดานคาใชจายจึงเปนเพียงการประมาณเพื่อคํานวณเปนอัตรารอยละ

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

2. คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย ไมไดกําหนดโดยการเปรียบเทียบอัตราที่เรียกเก็บโดยทั่วไป บริษัทจัดการพิจารณาโดยอางอิงกับคาใชจายที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

จะตองรับผิดชอบ เพ่ือใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดรับเงินตอบแทนที่เพียงพอกับคาใชจายเพื่อรักษาระดับคุณภาพในการบริหารอสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ การที่คิดเปน

คาธรรมเนียมดังกลาว โดยแบงออกเปนรอยละของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย และรอยละของกําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย เปนเหตุจูงใจเพื่อสรางแรงจูงใจและกระตุนให

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยทั้งหารายไดเพิ่มหรือลดคาใชจายใหกับกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมจะไดรับผลประโยชนที่ดีกวาการกําหนดคาตอบแทนดังกลาวเปนแบบคงที่ 

3. คาใชจายอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งแตละรายการมีมูลคาไมเกินรอยละ 0.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

** เปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

*** ไมรวมคาใชจายในการออกและเสนอขายหนวยลงทุน และคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 

 

 

 

รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2555 
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ภาคผนวก 

1. สรุปขอมูลสําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

2. สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม และอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุน 

3. รายงานสรุปอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีก โดยบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

4. รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน โดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  

เอบีเอเอส จํากัด 
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ภาคผนวก 1 

สรุปขอมูลสําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยทีก่องทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 
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สรุปขอมูลสําคัญของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยทีก่องทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก1 

ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง และที่ดิน 

     พื้นทีท่ี่ดิน (ไร-งาน-วา) ลานจอดรถ (คัน) 

ชื่อ
อสังหาริมทรพัย ที่อยู ทางเขา-ออกติดกับถนนสาธารณะ 

จํานวน
โฉนด 
(ฉบับ) 

ลักษณะการลงทุนใน
ที่ดินของกองทนุรวม กรรมสิทธิ ์ สิทธิการเชา รวม รถยนต 

รถ 
จักรยานยนต 

ศรีนครนิทร เลขที ่9 หมู 6 ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ถนนศรีนครินทร 3 กรรมสิทธิ ์ 48-1-74 - 48-1-74 1,419 870 

กระบี่ เลขที ่191 หมู 12 ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 8 กรรมสิทธิ ์ 30-1-52 - 30-1-52 800 787 

ประชาชื่น เลขที ่829 ถนนประชาชื่น 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ถนนประชาชื่น 22 กรรมสิทธิ ์ 15-0-12 - 15-0-12 503 120 

รังสิต คลอง 7 เลขที ่41/2 หมู 2 ตําบลลําผักกดู อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี ทางหลวงหมายเลข 305 2 กรรมสิทธิ ์ 144-1-71 - 144-1-71 712 210 

ทุงสง เลขที ่144 หมู 2 ตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทางหลวงหมายเลข 41 10 กรรมสิทธิ ์ 30-2-86 - 30-2-86 700 630 

สิงหบุรี เลขที ่189 หมู 7 ตําบลบางงา อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ทางหลวงหมายเลข 32 6 กรรมสิทธิ ์ 24-2-9 - 24-2-9 830 356 

ปราณบุรี เลขที ่706 หมู 7 ตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ถนนเพชรเกษม 6 กรรมสิทธิ ์ 22-3-59 - 22-3-59 500 340 

มหาชัย เลขที่ 119 หมู 7 ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร  ถนนเศรษฐกิจ 1 กรรมสิทธิ ์ 20-3-71 - 20-3-71 567 180 

แมสาย เลขที ่156 หมู 6 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  ทางหลวงหมายเลข 1 3 กรรมสิทธิ ์ 32-3-0 - 32-3-0 578 177 

ระนอง เลขที ่25/15 หมู 1 ถนนเพชรเกษม ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวดัระนอง ถนนเพชรเกษม 1 กรรมสิทธิ ์ 26-0-51 - 26-0-51 500 350 

สมุย เลขที ่1/7 หมู 6 ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมยุ จังหวัดสุราษฎรธาน ี ถนนวงแหวนสมุย 15 กรรมสิทธิ์และสทิธิการเชา 23-0-52 24-3-78 48-0-30 726 750 

พิษณุโลก เลขที ่909 หมู 3 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวดัพิษณโุลก ทางหลวงหมายเลข 12 6 กรรมสิทธิ์และสทิธิการเชา 31-2-71 0-2-60 32-1-31 838 625 

อมตะนคร เลขที ่700/75 หมูที่ 5 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ถนนบางนา-ตราด 1 สิทธกิารเชา - 45-1-36 45-1-36 900 500 

เพชรบูรณ เลขที ่929 หมู 2 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ทางหลวงหมายเลข 21 4 สิทธกิารเชา - 43-2-5 43-2-5 650 350 

ลําลกูกา คลอง 6 เลขที ่75 หมู 5 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี ทางหลวงหมายเลข 3312 1 สิทธกิารเชา - 33-1-0 33-1-0 765 268 

เสนา เลขที ่49 หมู 1 ถนนทางหลวงหมายเลข 3263 ตําบลบางนมโค อาํเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทางหลวงหมายเลข 3263 3 สิทธกิารเชา - 24-2-96 24-2-96 500 360 

พระราม 1 เลขที ่831 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ถนนพระราม 1 1 สิทธกิารเชา - 12-2-57 12-2-57 683 155 

รวม     93  451-0-7 185-0-32 636-0-39 12,171 7,028 

                                                 
1  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในภาคผนวก 1 ของหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนสวนขอมูลโครงการ ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในสวนดังกลาวอางอิงกับขอมูลในหัวขอ 

"ความเสี่ยงในการลงทุน" ในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญเพื่อศึกษาลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย โดยทั่วไปและอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่เกี่ยวของกับการลงทุนของกองทุนรวม 
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ขอมูลเกี่ยวกับอาคารศูนยการคา                       

 อาคารศูนยการคา  ขอมูลทั่วไป  

ชื่อ
อสังหาริมทรพัย 

ลักษณะการ
ลงทนุใน
อาคารของ
กองทนุรวม อายุของอาคาร 

การปรับปรุง
เพิ่มเติม
อาคารที่
สําคัญ 

พื้นทีไ่ฮเปอร
มารเก็ต  
(ตร.ม.) 

พื้นทีศู่นย
อาหาร   
(ตร.ม.) 

พื้นที่ใหเชา
แกผูเชาระยะ
ยาวภายใน
อาคาร(1)  
(ตร.ม.) 

พื้นที่
สวนกลาง  
(ตร.ม.) 

พื้นที่บริการ 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ลานจอด
รถภายใน
อาคาร 
(ตร.ม.) 

พื้นที่อาคาร
รวม(2) 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ใหเชา
แกผูเชา 

ระยะยาว(3) 

(ตร.ม.) 

พื้นที่ใหเชา
ทั้งหมด(4) 

(ตร.ม.) 

จํานวนผูเชา
ระยะยาว  

(ราย) 

ศรีนครนิทร กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 12 ป ป 2551 8,909 1,668 14,671 8,494 6,899 16,733 57,374 18,897 29,474 165 

กระบี่ กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 7,887 820 7,436 3,793 4,428 12,756 37,120 7,900 16,607 74 

ประชาชื่น กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 10 ป - 8,447 969 2,791 1,764 5,975 14,267 34,213 2,791 12,206 52 

รังสิต คลอง 7 กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 5 ป - 8,098 782 3,014 2,452 3,513 0 17,859 3,394 12,274 63 

ทุงสง กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 3 ป - 6,037 727 3,619 2,747 2,994 8,851 24,975 3,799 10,562 71 

สิงหบุรี กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 8,100 598 2,473 1,955 3,631 9,291 26,048 2,473 11,170 49 

ปราณบุรี กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 3 ป - 5,282 570 2,590 1,513 2,318 0 12,273 2,590 8,442 44 

มหาชัย กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 15 ป - 7,200 554 919 107 2,557 11,646 22,983 1,029 8,784 29 

แมสาย กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 5,994 370 1,232 728 2,931 0 11,255 1,332 7,695 28 

ระนอง กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 3 ป - 5,180 571 1,802 1,257 2,510 0 11,320 1,802 7,553 37 

สมุย กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 9 ป ป 2549 7,900 1,010 11,564 2,409 2,848 0 25,732 11,664 20,574 71 

พิษณุโลก กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 15 ป - 8,840 789 5,810 2,613 3,958 0 22,010 7,140 16,768 41 

อมตะนคร กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 2 ป - 8,334 1,417 11,142 5,423 3,804 1,901 32,021 13,604 23,355 115 

เพชรบูรณ กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 6,391 797 6,348 2,562 2,887 0 18,984 6,498 13,686 54 

ลําลกูกา คลอง 6 กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 5 ป - 8,177 621 1,877 1,756 3,474 0 15,905 2,177 10,975 37 

เสนา กรรมสิทธิ ์ ประมาณ 4 ป - 5,360 683 1,641 1,111 2,486 0 11,281 1,641 7,684 33 

พระราม 1 สิทธกิารเชา ประมาณ 7 ป - 8,676 1,380 3,975 2,196 5,502 23,922 45,651 4,095 14,151 70 

รวม       124,811 14,326 82,902 42,881 62,716 99,367 427,002 92,824 231,961 1,033 

(1) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวภายในอาคาร" หมายถึง พื้นที่ใหเชาภายในอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส  

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

(3) "พื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว" หมายถึง พื้นที่ใหเชาทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ใหเชาแกผูเชาที่มีระยะเวลาการเชาตั้งแต 1 ปขึ้นไปที่ไมใชเทสโก โลตัส 

(4) "พื้นที่ใหเชาทั้งหมด" หมายถึง พื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหาร และพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว 
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ขอมูลรายได และการประเมินคา                 

    การประเมนิคา (ทรพัยสิน) 

 รายได(1) (ลานบาท) ราคาประเมิน (ลานบาท) วันที่ประเมินคา   

ชื่ออสังหารมิทรัพย 

รอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2553 

รอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

รอบระยะเวลาเกา
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2555 

บจ. ซีบี ริชารด 
เอลลิส 

บจ. 15 ที่ปรกึษา
ธุรกจิ 

ราคาที่ต่ํากวาของ 
ผูประเมินสองราย 

บจ. ซีบี ริชารด 
เอลลิส 

บจ. 15 ที่ปรกึษา
ธุรกจิ 

หลักเกณฑที่ใชใน
การประเมนิคา 

ชวงราคาในการเขา
ลงทนุ(2) (บาท) 

ศรีนครนิทร 158.7 174.2 142.7 3,040 2,930 2,930 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
2,790,964,000 - 

3,031,505,000 

กระบี่ 71.6 78.9 64.6 1,639 1,476 1,476 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
1,405,960,000 - 

1,527,134,000 

ประชาชื่น 59.2 63.3 49.4 1,496 1,471 1,471 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
1,401,197,000 - 

1,521,960,000 

รังสิต คลอง 7 44.0 47.5 36.3 1,028 1,053 1,028 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
979,219,000 - 

1,063,613,000 

ทุงสง 43.7 45.1 39.0 879 866 866 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
824,906,000 - 

896,001,000 

สิงหบุรี 28.0 30.5 25.1 714 729 714 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
680,119,000 - 

738,735,000 

ปราณบุรี 35.1 37.7 30.5 700 714 700 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
666,783,000 - 

724,250,000 

มหาชัย 27.3 27.1 19.2 583 788 583 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
555,335,000 - 

603,197,000 

แมสาย 14.6 17.0 14.0 613 564 564 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
537,237,000 - 

583,539,000 

ระนอง 24.5 28.9 22.1 544 567 544 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
518,186,000 - 

562,846,000 

สมุย 74.5 75.5 57.6 1,180 1,318 1,180 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
1,124,006,000 - 

1,220,879,000 

พิษณุโลก 32.6 36.8 32.6 1,099 1,077 1,077 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
1,025,893,000 - 

1,114,311,000 

อมตะนคร 37.9 100.2 89.3 1,620 1,475 1,475 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
1,405,007,000 - 

1,526,099,000 
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ขอมูลรายได และการประเมินคา                 

    การประเมนิคา (ทรพัยสิน) 

 รายได(1) (ลานบาท) ราคาประเมิน (ลานบาท) วันที่ประเมินคา   

ชื่ออสังหารมิทรัพย 

รอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2553 

รอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

รอบระยะเวลาเกา
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2555 

บจ. ซีบี ริชารด 
เอลลิส 

บจ. 15 ที่ปรกึษา
ธุรกจิ 

ราคาที่ต่ํากวาของ 
ผูประเมินสองราย 

บจ. ซีบี ริชารด 
เอลลิส 

บจ. 15 ที่ปรกึษา
ธุรกจิ 

หลักเกณฑที่ใชใน
การประเมนิคา 

ชวงราคาในการเขา
ลงทนุ(2) (บาท) 

เพชรบูรณ 44.8 50.5 40.8 860 682 682 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
649,637,000 - 

705,627,000 

ลําลกูกา คลอง 6 26.4 28.0 20.2 500 516 500 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
476,274,000 - 

517,322,000 

เสนา 19.4 19.8 15.3 388 380 380 30 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
361,968,000 - 

393,164,000 

พระราม 1 63.2 65.7 50.3 1,026 1,005 1,005 15 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 วิธีคิดจากรายได 
957,310,000 - 

1,039,817,000 

รวม 805.4 926.6 749.2 17,909 17,611 17,175 - - - 
16,360,001,000 - 
17,769,999,000 

 

(1) ไมรวมรายไดคาเชาและคาบริการที่ไดรับจากการใหเทสโก โลตัส เชาพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร เนื่องจากกอนการจัดตั้งกองทุนรวม เทสโก โลตัส เปนเจาของพื้นที่จึงไมตองจายคาเชาและคาบริการในการใชพื้นที่ดังกลาว และไมรวมรายไดคาธรรมเนียมจากวีจีไอ 

(2) ในการเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยจริง ราคาเขาลงทุนสุดทายจะอยูภายในชวงราคาในการเขาลงทุน และจะกําหนดภายหลังจากที่มีการกําหนดและประกาศราคาเสนอขายหนวยลงทุนสุดทายซึ่งคาดวาจะกําหนดและประกาศในวันที่ 5 มีนาคม 2555  
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ขอมูลอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ย             

 อัตราการเชาพืน้ที่เฉลี่ย(1) ของพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว (รอยละ) อัตราการเชาพืน้ที่เฉลี่ย(1) ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด (รอยละ) 

ชื่ออสังหารมิทรัพย 

ระยะเวลาตั้งแตวันที ่1 
สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 
28 กุมภาพนัธ 2552(2) 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2553 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

ระยะเวลาเกาเดือน
สิ้นสุดวันที ่30 

พฤศจิกายน 2554 

ระยะเวลาตั้งแตวันที ่1 
สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 
28 กุมภาพนัธ 2552(2) 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2553 

ปสิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2554 

ระยะเวลาเกาเดือน
สิ้นสุดวันที ่30 

พฤศจิกายน 2554 

ศรีนครนิทร 100.0 99.3 99.5 98.9 100.0 99.6 99.7 99.3 

กระบี่ 98.3 97.4 98.4 99.7 99.2 98.8 99.3 99.9 

ประชาชื่น 99.8 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 

รังสิต คลอง 7 99.0 93.8 92.7 93.7 99.7 98.3 98.0 98.3 

ทุงสง 99.9 97.5 93.7 99.5 100.0 99.1 97.8 99.8 

สิงหบุรี 98.9 93.2 95.9 99.8 99.8 98.5 99.1 100.0 

ปราณบุรี 94.2 93.3 89.5 97.7 98.2 98.0 96.8 99.3 

มหาชัย 99.5 100.0 99.8 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 

แมสาย 100.0 99.7 99.5 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 

ระนอง 99.9 99.9 99.5 99.7 100.0 100.0 99.9 99.9 

สมุย 99.1 99.6 99.5 99.9 99.5 99.8 99.7 99.9 

พิษณุโลก 99.5 100.0 99.0 100.0 99.8 100.0 99.6 100.0 

อมตะนคร 100.0 99.0 96.5 85.9 100.0 99.4 98.0 91.8 

เพชรบูรณ 99.9 100.0 99.7 98.9 99.9 100.0 99.9 99.5 

ลําลกูกา คลอง 6 88.3 87.6 84.8 88.2 97.7 97.5 97.0 97.7 

เสนา 98.4 94.6 91.8 96.8 99.7 98.9 98.2 99.3 

พระราม 1 97.6 99.5 99.4 99.8 99.3 99.9 99.8 99.9 

รวมเฉลี่ย(3) 99.0 98.3 97.6 96.9 99.6 99.3 99.1 98.8 

(1) อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยคํานวณโดยการนําผลรวมของอัตราการเชาพื้นที่ ณ วันสิ้นเดือนหารดวยจํานวนเดือนในรอบระยะเวลาที่กําหนด  

(2) ไมมีขอมูลอัตราการเชาพื้นที่สําหรับระยะเวลากอนวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เนื่องจากไมมีการเก็บขอมูลเปนจํานวนพื้นที่สําหรับรานคาซึ่งเปนพื้นที่วางกอนวันดังกลาว 

(3) คํานวณดวยวิธีการถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (weighted average) โดยถัวเฉลี่ยอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยดวยพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว หรือพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของแตละอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน แลวแตกรณี 
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ขอมูลสัดสวนพื้นที่เชาเทียบจําแนกตามลักษณะประเภทธุรกิจของผูเชาระยะยาว                   

 สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว (รอยละ) สัดสวนพื้นที่เชาเทียบกับพื้นที่ใหเชาทั้งหมด (รอยละ) 

ชื่อ
อสังหาริมทรพัย 

อาหาร
และ
เครื่อง 
ดื่ม 

บริการ
ดาน
ความ
บันเทิง 

บริการ
ตางๆ(1) 

สินคา
แฟชั่น
และ
เครื่อง 
ประดับ 

สินคา
สุขภาพ
และ
ความ
งาม 

ธุรกจิ
ประเภท
อื่นๆ(2) พื้นที่วาง รวม 

ไฮเปอร
มารเก็ต 

อาหาร
และ
เครื่อง 
ดื่ม 

บริการ
ดาน
ความ
บันเทิง 

บริการ
ตางๆ(1) 

สินคา
แฟชั่น
และ
เครื่อง 
ประดับ 

สินคา
สุขภาพ
และ
ความ
งาม 

ธุรกจิ
ประเภท
อื่นๆ(2) พื้นที่วาง รวม 

ศรีนครนิทร 19.2 21.5 17.2 29.3 7.2 5.4 0.2 100.0 30.2 18.0 13.8 11.0 18.8 4.6 3.5 0.1 100.0 

กระบี่ 10.8 42.2 16.1 20.7 6.6 3.3 0.3 100.0 47.5 10.1 20.1 7.7 9.9 3.2 1.6 0.1 100.0 

ประชาชื่น 52.8 12.1 19.2 4.7 7.0 4.1 - 100.0 69.2 20.0 2.8 4.4 1.1 1.6 0.9 - 100.0 

รังสิต คลอง 7 30.7 8.8 21.1 12.3 11.4 9.4 6.2 100.0 66.0 14.9 2.4 5.8 3.4 3.2 2.6 1.7 100.0 

ทุงสง 17.2 9.6 19.4 32.3 6.1 15.4 0.1 100.0 57.2 13.0 3.5 7.0 11.6 2.2 5.5 0.0 100.0 

สิงหบุรี 31.4 14.5 13.3 19.0 10.5 11.0 0.3 100.0 72.5 12.3 3.2 3.0 4.2 2.3 2.4 0.1 100.0 

ปราณบุรี 31.9 11.3 16.6 23.6 8.8 7.6 0.3 100.0 62.6 16.5 3.5 5.1 7.2 2.7 2.3 0.1 100.0 

มหาชัย 44.0 16.0 28.0 7.8 - 4.2 - 100.0 82.0 11.5 1.9 3.3 0.9 - 0.5 - 100.0 

แมสาย 41.1 14.1 21.1 9.7 6.7 7.2 - 100.0 77.9 11.9 2.4 3.7 1.7 1.2 1.3 - 100.0 

ระนอง 25.7 7.2 19.4 18.2 8.0 21.5 - 100.0 68.6 13.7 1.7 4.6 4.3 1.9 5.1 - 100.0 

สมุย 10.0 34.6 3.5 5.9 4.2 41.7 0.1 100.0 38.4 10.6 19.6 2.0 3.3 2.4 23.7 0.1 100.0 

พิษณุโลก 11.8 56.0 9.1 18.1 2.3 2.7 - 100.0 52.7 9.7 23.8 3.9 7.7 1.0 1.1 - 100.0 

อมตะนคร 17.2 28.9 12.7 10.3 8.0 7.1 15.8 100.0 35.7 16.1 16.8 7.4 6.0 4.7 4.1 9.2 100.0 

เพชรบูรณ 14.4 48.0 11.0 10.7 5.3 10.5 0.1 100.0 46.7 12.6 22.8 5.2 5.1 2.5 5.0 0.1 100.0 

ลําลกูกา คลอง 6 26.3 11.5 30.6 3.6 13.9 2.4 11.7 100.0 74.5 10.9 2.3 6.1 0.7 2.8 0.5 2.3 100.0 

เสนา 24.2 17.4 18.2 12.6 11.3 13.1 3.2 100.0 69.8 14.1 3.7 3.9 2.7 2.4 2.8 0.7 100.0 

พระราม 1 49.2 7.0 21.2 5.8 11.2 5.2 0.4 100.0 61.3 24.0 2.0 6.1 1.7 3.2 1.5 0.1 100.0 

รวม 20.4 27.4 14.6 16.4 6.9 11.3 3.0 100.0 53.8 14.4 11.0 5.8 6.5 2.8 4.5 1.2 100.0 

(1) บริการตาง ๆ หมายถึง บริการทางการเงิน บริการดานรถยนตและการบํารุงรักษา บริการดานการศกึษา และบริการอื่น ๆ 

(2) ธุรกิจประเภทอืน่ ๆ หมายถึง สินคาเฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง สนิคาและบริการดานเทคโนโลยี และบริการเครอืขาย 
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ขอมูลเกี่ยวกับการการสิ้นสุดอายุสัญญาเชา                       

 จํานวนสัญญาเชาที่จะครบกําหนดอายุ (ฉบับ) พื้นที่เชารวมของสญัญาเชาที่จะครบกําหนดอายุ (ตารางเมตร) 

ชื่ออสังหารมิทรัพย 

ปสิ้นสุด
วันที่ 29 

กุมภาพันธ 
2555 

ปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2556 

ปสิ้นสุด
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2557 

ภายหลัง
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2557 

สัญญาเชา
หลักกับเทส
โก โลตัส(2) พื้นที่วาง รวม 

ปสิ้นสุดวันที่ 
29 

กุมภาพันธ 
2555 

ปสิ้นสุดวันที่ 
28 

กุมภาพันธ 
2556 

ปสิ้นสุดวันที่ 
28 

กุมภาพันธ 
2557 

ภายหลัง
วันที่ 28 

กุมภาพันธ 
2557 

สัญญาเชา
หลักกับเทส
โก โลตัส(2) พื้นที่วาง รวม 

ศรีนครนิทร 66 47 16 36 1 4 170 5,433 2,245 342 10,839 10,577 38 29,474 

กระบี่ 3 9 56 6 1 3 78 288 330 3,739 3,522 8,707 22 16,607 

ประชาชื่น 1 18 24 9 1 - 53 19 649 1,467 655 9,416 - 12,206 

รังสิต คลอง 7 13 29 9 12 1 3 67 332 1,408 691 752 8,880 211 12,274 

ทุงสง 5 13 2 51 1 2 74 114 366 111 3,204 6,764 4 10,562 

สิงหบุรี - 10 2 37 1 4 54 - 466 134 1,865 8,697 8 11,170 

ปราณบุรี - 10 - 34 1 1 46 - 287 - 2,293 5,852 9 8,442 

มหาชัย 6 10 4 9 1 - 30 433 276 2 319 7,754 - 8,784 

แมสาย 4 5 3 16 1 - 29 120 73 54 1,085 6,363 - 7,695 

ระนอง 2 6 - 29 1 - 38 8 163 - 1,632 5,751 - 7,553 

สมุย 7 38 13 13 1 1 73 118 1,871 657 9,005 8,910 13 20,574 

พิษณุโลก 9 10 16 6 1 - 42 323 373 2,088 4,356 9,629 - 16,768 

อมตะนคร 4 94 12 5 1 16 132 126 6,711 715 3,899 9,751 2,153 23,355 

เพชรบูรณ 3 12 4 35 1 4 59 170 763 290 5,267 7,188 8 13,686 

ลําลกูกา คลอง 6 3 23 6 5 1 3 41 82 1,278 178 383 8,798 255 10,975 

เสนา 2 6 3 22 1 2 36 65 221 35 1,268 6,044 52 7,684 

พระราม 1 2 24 32 12 1 3 74 27 1,114 2,429 508 10,056 17 14,151 

รวม 130 364 202 337 17 46 1,096 7,658 18,594 12,931 50,852 139,137 2,790 231,961 

 

(1) รวมพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต และพื้นที่ศูนยอาหาร ทั้งนี้ สัญญาเชาหลักของเทสโก โลตัสมีอายุการเชา 10 ป โดยอาจตออายุการเชาได 2 คราว ๆ ละ 10 ป (โปรดพิจารณารายละเอียดการเชาเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 ขอ 3 "สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชาหลัก") ทั้งนี้  

สัญญาเชาหลักกับเทสโก โลตัสจะเริ่มมีผลเมื่อกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส 
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100 

ภาคผนวก 2 

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย 
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 
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ภาคผนวก 2 

สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม และอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ที่กองทุนรวมลงทุน 

ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาที่ เกี่ยวของกับกองทุนรวมและ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนซึ่งมีสาระสําคัญตามที่ระบุไวดานลางนี้ ขอมูลสรุปนี้

เปนการสรุปโดยอางอิงจากรางสัญญาฉบับที่เกี่ยวของ ดังนั้น แมวาสาระสําคัญสวนใหญจะเปนไปตามที่ระบุไวในสวนนี้ แต

สัญญาฉบับที่มีการลงนามอาจมีรายละเอียดที่แตกตางในสวนที่มิไดเปนสาระสําคัญจากรางสัญญาฉบับดังกลาวได 

คําจํากัดความในสรุปสาระสําคัญของรางสัญญา 

"กําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย" หมายถึง รายไดหักดวยคาใชจายเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (ซึ่งประกอบดวย 

คานายหนาจัดหาผูเชา คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา และคาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 2 "รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน โดยบริษัท 

ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด") 

"ทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม" หมายถึง พื้นที่ประกอบธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต ภายในบริเวณอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 

การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกในแตละแหง รวมถึงศูนยอาหาร พื้นที่สํานักงานดานหลัง และโกดังเก็บ

ของที่ตั้งอยูในแตละอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกซึ่งเทสโก โลตัส จะทําการ

เชาจากกองทุนรวม 

"พ้ืนที่สวนกลาง" หมายถึง พื้นที่สวนกลางหรือพื้นที่บางสวนของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนครั้งแรกซึ่งไมไดจัดไวใหหรือสรางไวขึ้นเพื่อใชเปนพื้นที่สวนบุคคลหรือเพื่อใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

ครอบครอง รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ พื้นที่วาง ที่จอดรถ ตนไม หรืออุปกรณใด ๆ ที่ถูกติดตั้งไวหรืออยูในบริเวณ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก 

"ผูเชา" หมายถึง ผูเชา ผูไดรับอนุญาต ผูใชพื้นที่ชั่วคราว หรือผูใชพื้นที่โดยอาศัยสิทธิอื่น ๆ (แลวแตกรณี ตามความเหมาะสม

กับขอสัญญาที่เกี่ยวของ) ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะครั้งแรกทั้งหมดหรือ

บางสวน (นอกเหนือจากเทสโก โลตัส)  

"สัญญาเชาที่โอน" หมายถึง สัญญาเชาที่ดินที่จดทะเบียนระหวางเจาของที่ดินในฐานะผูใหเชา และเทสโก โลตัส  

ในฐานะผูเชา สําหรับอสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาที่กองทุนรวมจะลงทุน ซึ่งจะมีการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชา

ดังกลาวใหแกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน 
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1. สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาซื้อขายทรัพยสินที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก 

(ก) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนที่ดินและอาคาร จํานวน 10 แหง ไดแก 
โครงการศรีนครินทร โครงการกระบี่ โครงการประชาชื่น โครงการรังสิต คลอง 7 โครงการทุงสง 
โครงการสิงหบุรี โครงการปราณบุรี โครงการมหาชัย โครงการแมสาย และโครงการระนอง  

เทสโก โลตัส ในฐานะผูจะขาย และกองทุนรวม ในฐานะผูจะซื้อ ตกลงจะซื้อขายทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ดินและ

อาคารดังกลาวขางตน โดยจะมีการทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินสําหรับที่ดินและอาคารดังกลาวรวมใน 

ฉบับเดียวกัน 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

ราคาซื้อขาย ราคาซื้อขายจะเปนไปตามที่ระบุในเอกสารแนบทายของสัญญาซื้อขาย

ทรัพยสิน โดยจะแบงเปนราคาซื้อขายที่ดิน อาคาร และคาตอบแทน 

การโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการของผูเชาใน

อาคารศูนยการคาที่ซื้อขาย ไปยังกองทุนรวม 

เงื่อนไขบังคับกอน สัญญาซื้อขายทรัพย สินจะอยูภายใต เงื่อนไขบังคับกอนดังตอไปนี้  

(1) มีการเขาทําสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย โดยคูสัญญาที่

เกี่ยวของ (2) ผูเชาใหความยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชา

และสัญญาบริการ และมีการเขาทําสัญญาบริการสาธารณูปโภคในสัดสวน

รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่เชาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหง  และ 

(3) เมื่อมีการโอนทรัพยสินตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและ

สิทธิการเชาที่ดิน สัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและที่ดินบางสวน

และเปนสิทธิการเชาที่ดินบางสวน หรือสัญญาซื้อขายทรัพยสินสําหรับ

โครงการพระราม 1 ไมวาฉบับใดฉบับหนึ่ง อันเปนผลใหมูลคารวมของราคา

ซื้อขายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามสัญญาซื้อขาย

ทรัพยสินดังกลาว เมื่อรวมกับมูลคารวมของราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อ

ขายทรัพยสินซึ่งเปนที่ดินและอาคารมีมูลคาอยางนอยรอยละ 80 ของราคา

ซื้อขายรวมของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนครั้งแรกหรือที่ไดเลือกลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 4.2 

"การลงทุนครั้งแรก" พรอมกันทุกแหงนั้น 

นอกจากนั้น ในระหวางวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพยสินจนถึง 

วันโอนทรัพยสิน เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิที่จะขาย โอน กอภาระผูกพัน หรือ

เปล่ียนแปลงสิทธิใด ๆ ในที่ดิน อาคาร หรือในสัญญาใด ๆ ที่ทํากับผูเชา 
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การโอนทรัพยสิน เมื่อการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินและอาคารตามสัญญานี้เสร็จ

สมบูรณ กองทุนรวมจะชําระราคาซื้อขายใหแกเทสโก โลตัส โดยกองทุน

รวมและเทสโก โลตัส ตองดําเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินและอาคาร (ดวย

ตนเองหรือโดยผูรับมอบอํานาจ) ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ และลงนาม

ในเอกสารสําคัญทั้งหมดเพื่อจดทะเบียนโอนที่ดินและอาคาร รวมถึงการจด

ทะเบียนสัญญาเชาหลัก (โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของรางสัญญา

เชาหลักประกอบ) 

เมื่อการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินและอาคารตามสัญญานี้เสร็จ

สมบูรณ กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาหลักและสัญญาบริการที่เกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพยดังกลาวกับเทสโก โลตัส นอกจากนี้ กองทุนรวมและ 

เทสโก โลตัส จะตองเขาทําสัญญาการใหบริการสาธารณูปโภคสําหรับพื้นที่

สวนกลางและพื้นที่วางในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหง ซึ่งเทสโก โลตัส จะใหบริการจัดหา

กาซ น้ําประปา และไฟฟา ในบริเวณดังกลาว และเทสโก โลตัส จะสงมอบ

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใหแกกองทุนรวม 

คํารับรอง เทสโก โลตัส ใหคํารับรองวา ณ วันลงนามในสัญญา และวันที่การโอน

ทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส เปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่จะโอน

ใหแกกองทุนรวมภายใตสัญญาซื้อขายทรัพยสินนี้ มีความสามารถ สิทธิ 

และอํานาจในการเขาทํา  และปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา  และไมเปน 

ผูมีหนี้สินลนพนตัว นอกจากนี้ เทสโก โลตัส ไดใหคํารับรองเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม ไมมีคดีความฟองรองหรือมีการผิดนัด

ชําระหนี้ ไมมีภาระติดพันใด ๆ และไมมีการปฏิบัติผิดสัญญาเชาที่มีผูเชา

เปนคูสัญญา ทั้งนี้ คํารับรองดังกลาวอยูภายใตเรื่องการเปดเผยขอมูล ซึ่ง

เทสโก โลตัส ไดเปดเผยแกกองทุนรวม ทั้งนี้ หากมีการผิดคํารับรอง กองทุน

รวมสามารถใชสิทธิเรียกรองตอเทสโก โลตัส ได ซึ่งการเรียกรองความ

เสียหายจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดมูลคาความเสียหายสูงสุดที่กองทุน

รวมใชสิทธิเรียกรองได และเงื่อนไขที่กําหนดใหกองทุนรวมตองแจงให 

เทสโก โลตัส ทราบเกี่ยวกับการใชสิทธิเรียกรองที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1   ป 

นับแตวันที่ทําสัญญาซื้อขายทรัพยสิน 

กองทุนรวมใหคํารับรองวา กองทุนรวมมีความสามารถ สิทธิ และอํานาจใน

การเขาทําและปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และ

มีหรือจะมี เงินทุนเพียงพอในเวลาที่ มีการโอนทรัพย สิน  เพื่อดําเนิน 

การซื้อขายใหแลวเสร็จสมบูรณ 
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หนาที่ภายหลังการโอน

ทรัพยสิน 

ภายหลังจากวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ตกลงที่จะ

ชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ตนจะไดรับจากผูเชาในสวนที่เกี่ยวของกับชวง

ระยะเวลาหลังจากวันโอนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม (โดยเงินจํานวน

ดังกลาวไมรวมคาบริการสาธารณูปโภคสําหรับการใชกาซ น้ําประปา และ

ไฟฟา) และกองทุนรวมตกลงปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาบริการที่ผูเชาเปน

คูสัญญาซึ่งยังมิไดถูกโอนมายังกองทุนรวมตามสัญญาโอนสิทธิและหนาที่

ภายหลังจากวันโอนทรัพยสิน ทั้งนี้ เทสโก โลตัสและกองทุนรวมรับทราบวา 

เมื่อสัญญาเชาหรือสัญญาบริการที่ผูเชามิไดใหความยินยอมในการโอน

สิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหแกกองทุนรวมถูกบอกเลิก

หรือส้ินสุดลง การเขาทําสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหมสําหรับพื้นที่ที่

กองทุนรวมจะใหเชา (หากมี) จะเปนการเขาทําสัญญาโดยกองทุนรวม 

นอกจากนี้ กองทุนรวมตกลงที่จะชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ไดรับจากผูเชาใน

สวนที่เกี่ยวของกับชวงระยะเวลากอนหรือในวันโอนทรัพยสินใหแกเทสโก 

โลตัส  และกองทุนรวมตกลงที่จะชดใชคาเสียหายใหแกเทสโก โลตัส ใน

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแกเทสโก โลตัส ในชวงเวลาภายหลังวันโอนทรัพยสิน 

ซึ่งเปนความความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากสัญญาเชาและสัญญาบริการ

ภายหลังวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ  

กฎหมายและการระงับ 

ขอพิพาท 

สัญญาซื้อขายทรัพยสินอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ทั้งนี้ หากมี 

ขอพิพาทเกิดขึ้น คูสัญญาตองใชความพยายามอยางดีที่สุดในการระงับขอ

พิพาทโดยการเจรจากอนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใตขอบังคับ

ของสํ านั ก ง านศาลยุ ติ ธ ร รมว า ด ว ยอนุญา โตตุ ล าการ  สถาบั น

อนุญาโตตุลาการแหงประเทศไทย 

(ข) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและที่ดินบางสวนและเปนสิทธิการ
เชาที่ดินอีกบางสวน จํานวน 2 แหง ไดแก โครงการสมุย และโครงการพิษณุโลก  

เทสโก โลตัส ในฐานะผูจะขาย และกองทุนรวม ในฐานะผูจะซื้อ ตกลงจะซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคาร

และที่ดินบางสวนและเปนสิทธิการเชาที่ดินอีกบางสวน โดยจะมีการทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินสําหรับ

ที่ดิน อาคาร และสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวแยกฉบับตามที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนและมีสิทธิการเชาซึ่ง

ปจจุบันเทสโก โลตัส จดทะเบียนเปนผูเชา  

คูสัญญา เทสโก โลตสั และกองทุนรวม 

ราคาซื้อขาย ราคาซื้อขายจะเปนไปตามที่ระบุในเอกสารแนบทายของสัญญาซื้อขาย

ทรัพยสิน โดยจะแบงเปนคาตอบแทนการโอนสัญญาเชาที่โอน (head 

lease) ราคาซื้อขายที่ดินและอาคาร และคาตอบแทนการโอนสิทธิและ
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หนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการของผูเชาในอาคารศูนยการคาที่ซื้อ

ขาย ไปยังกองทุนรวม 

เงื่อนไขบังคับกอน สัญญาซื้อขายทรัพย สินจะอยูภายใต เงื่อนไขบังคับกอนดังตอไปนี้  

(1) ไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดินใหโอนสิทธิการเชาที่ดินตามสัญญา

เชาที่ดินที่จดทะเบียน ระหวางเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา กับเจาของที่ดิน

พรอมทั้ ง โอนสิ่ งปลูกสร างที่ ตั้ งอยูบนที่ ดินที่ เ ช า  (2)  เมื่ อการโอน

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

ครั้งแรกอื่นอีก 6 แหง เสร็จสมบูรณ และ (3) ผูเชาใหความยินยอมการโอน

สิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ และมีการเขาทําสัญญา

บริการสาธารณูปโภคในสัดสวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่เชา

ทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุนครั้งแรกแตละแหง  

นอกจากนั้น ในระหวางวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน จนถึง 

วันโอนทรัพยสิน เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิที่จะขาย โอน กอภาระผูกพัน หรือ

เปล่ียนแปลงสิทธิใด ๆ ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) ในที่ดิน อาคาร 

หรือในสัญญาใด ๆ ที่ทํากับผูเชา 

การโอนทรัพยสินพรอมกัน เวนแตเทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะทําหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น 

เทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะตองไมดําเนินการโอนทรัพยสินตามสัญญา

ซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและที่ดินบางสวนและเปนสิทธิการเชาที่ดิน

บางสวนฉบับใดฉบับหนึ่ง จนกวาจะสามารถดําเนินการโอนทรัพยสินตาม

สัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดิน สัญญาซื้อขาย

ทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและที่ดินบางสวนและเปนสิทธิการเชาที่ดินบางสวน 

หรือสัญญาซื้อขายทรัพยสินสําหรับโครงการพระราม 1 ไมวาฉบับใด 

ฉบับหนึ่งไดในเวลาเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขวามูลคารวมของราคาซื้อขาย

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามสัญญาซื้อขาย

ทรัพยสินดังกลาว เมื่อรวมกับมูลคารวมของราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อ

ขายทรัพยสินซึ่งเปนที่ดินและอาคารจะตองมีมูลคาอยางนอยรอยละ 80 

ของราคาซื้อขายรวมของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่

กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกหรือที่ไดเลือกลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 

4.2 "การลงทุนครั้งแรก" พรอมกันทุกแหงนั้น 

การโอนทรัพยสิน เมื่อการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคารและที่ดินและสิทธิการเชาที่ดิน

ดังกลาวเสร็จสมบูรณ กองทุนรวมจะชําระราคาซื้อขายใหแกเทสโก โลตัส 

โดยกองทุนรวมและเทสโก โลตัส ตองดําเนินการจดทะเบียนโอนสัญญาเชา

ที่โอน (head lease) โอนที่ดินและอาคาร (ดวยตนเองหรือโดยผูรับมอบ
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อํานาจ) ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ และลงนามในเอกสารสําคัญทั้งหมด

เพื่อจดทะเบียนโอนสัญญาเชาที่ โอน  ที่ดินและอาคาร  รวมถึงการ 

จดทะเบียนสัญญาเชาหลัก (โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของรางสัญญา

เชาหลักประกอบ) 

เมื่อการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคารและที่ดินและสิทธิการเชาที่ดิน

ดังกลาวเสร็จสมบูรณ กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาหลักและสัญญา

บริการที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยดังกลาวกับเทสโก โลตัส นอกจากนี้ 

กองทุนรวมและเทสโก  โลตัส  จะตองเขาทํา สัญญาการใหบริการ

สาธารณูปโภคสําหรับพื้นที่สวนกลางและพื้นที่วางในอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหง 

ซึ่งเทสโก โลตัส จะใหบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟาในบริเวณ

ดังกลาว และเทสโก โลตัส จะสงมอบสัญญาเชาที่โอน (head lease) และ

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารใหแกกองทุนรวม 

คํารับรอง เทสโก โลตัส ใหคํารับรองวา ณ วันลงนามในสัญญา และวันที่การโอน

ทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ไดรับการจดทะเบียนเปนผูเชาที่ดิน

ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) และเปนเจาของที่ดินสวนที่เหลือและ

อาคารที่ตั้งอยูบนที่ดินที่จะโอนใหแกกองทุนรวมภายใตสัญญาซื้อขาย

ทรัพยสินนี้ มีความสามารถ สิทธิ และอํานาจในการเขาทํา และปฏิบัติ

หนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว นอกจากนี้ เทสโก โลตัส 

ไดใหคํารับรองวาไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม ไมมีคดีความ

ฟองรองหรือมีการผิดนัดชําระหนี้ ไมมีภาระติดพันใด ๆ และไมมีการผิด

สัญญาเชาที่โอน (head lease) หรือสัญญาเชาที่ผูเชาเปนคูสัญญา ทั้งนี้ 

คํารับรองดังกลาวอยูภายใตเร่ืองการเปดเผยขอมูล ซึ่งเทสโก โลตัส ได

เปดเผยแกกองทุนรวม ทั้งนี้ หากมีการผิดคํารับรอง กองทุนรวมสามารถใช

สิทธิเรียกรองตอเทสโก โลตัส ได ซึ่งการเรียกรองความเสียหายจะมีเงื่อนไข

เกี่ยวกับการกําหนดมูลคาความเสียหายสูงสุดที่กองทุนรวมใชสิทธิเรียกรอง

ได และเงื่อนไขที่กําหนดใหกองทุนรวมตองแจงใหเทสโก โลตัส ทราบ

เกี่ยวกับการใชสิทธิเรียกรองที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1  ป นับแตวันที่ทําสัญญา

ซื้อขายทรัพยสิน 

กองทุนรวมใหคํารับรองวา กองทุนรวมมีความสามารถ สิทธิ และอํานาจใน

การเขาทําและปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และ

มีหรือจะมีเงินทุนที่เพียงพอในเวลาที่มีการโอนทรัพยสิน เพื่อดําเนินการ 

ซื้อขายใหแลวเสร็จสมบูรณ 
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หนาที่ภายหลังการโอน

ทรัพยสิน 

หลังจากวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ตกลงที่จะชําระ

เงินจํานวนใด ๆ ที่ตนจะไดรับจากผูเชาในสวนที่เกี่ยวของกับชวงระยะเวลา

หลังจากวันโอนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม (โดยเงินจํานวนดังกลาวไมรวม

คาบริการสาธารณูปโภคสําหรับการใชกาซ น้ําประปา และไฟฟา) และ

กองทุนรวมตกลงปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาบริการที่ผูเชาเปนคูสัญญาซึ่งยัง

มิไดถูกโอนมายังกองทุนรวมตามสัญญาโอนสิทธิและหนาที่ภายหลังจาก

วันโอนทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ เทสโก โลตัสและกองทุนรวมรับทราบวา เมื่อ

สัญญาเชาหรือสัญญาบริการที่ผูเชามิไดใหความยินยอมในการโอนสิทธิ

หนาที่ตามสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหแกกองทุนรวมถูกบอกเลิกหรือ

ส้ินสุดลง การเขาทําสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหมสําหรับพื้นที่ที่กองทุน

รวมจะใหเชา (หากมี) จะเปนการเขาทําสัญญาโดยกองทุนรวมนอกจากนี้ 

ภาย กองทุนรวมตกลงที่จะชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ไดรับจากผูเชาในสวนที่

เกี่ยวของกับชวงระยะเวลากอนหรือในวันโอนทรัพยสินใหแก เทสโก โลตัส 

และกองทุนรวมตกลงที่จะชดใชคาเสียหายใหแกเทสโก โลตัส ในความ

สูญเสียที่เกิดขึ้นแกเทสโก โลตัส ในชวงเวลาภายหลังวันโอนทรัพยสิน ซึ่ง

เปนความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากสัญญาเชาที่โอนและ สัญญาเชาและ

สัญญาบริการภายหลังวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ 

กฎหมายและการระงับ 

ขอพิพาท 

สัญญาซื้อขายทรัพยสินอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ทั้งนี้ หากมี 

ขอพิพาทเกิดขึ้น คูสัญญาตองใชความพยายามอยางดีที่สุดในการระงับขอ

พิพาทโดยการเจรจากอนเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใตขอบังคับ

ของสํ านั ก ง านศาลยุ ติ ธ ร รมว า ด ว ยอนุญา โตตุ ล าการ  สถาบั น

อนุญาโตตุลาการแหงประเทศไทย 

(ค) สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาซื้อขายทรัพยสิน ซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 4 
แหง ไดแก โครงการอมตะนคร โครงการเพชรบูรณ โครงการลําลูกกา คลอง 6 และโครงการเสนา 

เทสโก โลตัส ในฐานะผูจะขาย และกองทุนรวม ในฐานะผูจะซื้อ ตกลงจะซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคาร

และสิทธิการเชาที่ดิน โดยการรับโอนสิทธิการเชาและหนาที่ตามสัญญาเชาที่โอน โดยจะมีการทําสัญญา

ซื้อขายทรัพยสินสําหรับอาคารและสิทธิการเชาที่ดินดังกลาวแยกฉบับตามที่ตั้งของที่ดินที่กองทุนรวมจะมี

สิทธิการเชาแตละแหง ซึ่งปจจุบันเทสโก โลตัส จดทะเบียนเปนผูเชา 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

ราคาซื้อขาย ราคาซื้อขายจะเปนไปตามที่ระบุในเอกสารแนบทายของสัญญาซื้อขาย

ทรัพยสิน โดยจะแบงเปนคาตอบแทนการโอนสัญญาเชาที่โอน (head 

lease) ราคาซื้อขายอาคาร และคาตอบแทนการโอนสิทธิและหนาที่ตาม

สัญญาเชาและสัญญาบริการของผูเชาในอาคารศูนยการคาที่ซื้อขายไปยัง
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กองทุนรวม 

เงื่อนไขบังคับกอน สัญญาซื้อขายทรัพย สินจะอยูภายใต เงื่อนไขบังคับกอนดังตอไปนี้  

(1) ไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดินใหโอนสิทธิการเชาที่ดินตามสัญญา

เชาที่ดินที่จดทะเบียน ระหวางเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา กับเจาของที่ดิน 

พรอมทั้งโอนสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูบนที่ดินที่เชา (2) มีการเขาทําสัญญา

วาจางบริหารอสังหาริมทรัพย โดยคูสัญญาที่เกี่ยวของ และ (3) ผูเชา

ยินยอมการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาและสัญญาบริการ และเขา

ทําสัญญาบริการสาธารณูปโภค  ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่

เชาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหง  

นอกจากนั้น ในระหวางวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพยสินจนถึง 

วันโอนทรัพยสิน เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิที่จะขาย โอน กอภาระผูกพัน หรือ

เปล่ียนแปลงสิทธิใด ๆ ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) ในอาคาร หรือ

ในสัญญาใด ๆ ที่ทํากับผูเชา 

การโอนทรัพยสินพรอมกัน เวนแตเทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะทําหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอื่น 

เทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะตองไมดําเนินการโอนทรัพยสินตามสัญญา

ซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดินฉบับใดฉบับหนึ่ง 

จนกวาจะสามารถดําเนินการโอนทรัพยสินตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่ง

เปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดิน สัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนอาคารและ

ที่ดินบางสวนและเปนสิทธิการเชาที่ดินบางสวน หรือสัญญาซื้อขาย

ทรัพยสินสําหรับโครงการพระราม 1 ไมวาฉบับใดฉบับหนึ่งไดในเวลา

เดียวกัน โดยมีเงื่อนไขวามูลคารวมของราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินดังกลาวเมื่อรวม

กับมูลคารวมของราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินซึ่งเปนที่ดินและ

อาคารจะตองมีมูลคาอยางนอยรอยละ 80 ของราคาซื้อขายรวมของ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

ครั้งแรกหรือที่ไดเลือกลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 4.2 "การลงทุนครั้ง

แรก" พรอมกันทุกแหงนั้น 

การโอนทรัพยสิน เมื่อการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดินตามสัญญา

นี้เสร็จสมบูรณ กองทุนรวมจะชําระราคาซื้อขายใหแกเทสโก โลตัส โดย

กองทุนรวมและเทสโก โลตัส ตองดําเนินการจดทะเบียนโอนสัญญาเชาที่

โอน (head lease) และอาคาร (ดวยตนเองหรือโดยผูรับมอบอํานาจ) ณ 

สํานักงานที่ดินที่ เกี่ยวของ และ ลงนามในเอกสารสําคัญทั้งหมดเพื่อ 

จดทะเบียนโอนสัญญาเชาที่โอนและอาคาร รวมถึงการจดทะเบียนสัญญา
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เชาหลัก (โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชาหลักประกอบ) 

เมื่อการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคารและสิทธิการเชาที่ดินตามสัญญา

นี้เสร็จสมบูรณ กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชาหลักและสัญญาบริการที่

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยดังกลาวกับเทสโก โลตัส นอกจากนี้ กองทุนรวม

และเทสโก โลตัส จะตองเขาทําสัญญาการใหบริการสาธารณูปโภคสําหรับ

พื้นที่ ส วนกลางและพื้นที่ ว างในอสั งหาริมทรัพยและสิทธิการเช า

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแตละแหง ซึ่งเทสโก โลตัส 

จะใหบริการจัดหากาซ น้ําประปา และไฟฟาในบริเวณดังกลาว และเทสโก 

โลตัส จะสงมอบสัญญาเชาที่โอน (head lease) และเอกสารแสดง

กรรมสิทธิ์ในอาคารใหแกกองทุนรวม 

คํารับรอง เทสโก โลตัส ใหคํารับรองวา ณ วันลงนามในสัญญา และวันที่การโอน

ทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ไดรับการจดทะเบียนเปนผูเชาตาม

สัญญาเชาที่โอน (head lease) และเปนเจาของอาคารที่จะโอนใหแก 

กองทุนรวมภายใตสัญญาซื้อขายทรัพยสินนี้ มีความสามารถ สิทธิ และ

อํานาจในการเขาทํา และปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สิน 

ลนพนตัว นอกจากนี้ เทสโก โลตัส ไดใหคํารับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายสิ่งแวดลอม ไมมีคดีความฟองรองหรือมีการผิดนัดชําระหนี้ ไมมี

ภาระติดพันใด ๆ และไมมีการปฏิบัติผิดสัญญาเชาที่โอน (head lease) 

หรือสัญญาเชาที่มีผูเชาเปนคูสัญญา ทั้งนี้ คํารับรองดังกลาวอยูภายใตเรื่อง

การเปดเผยขอมูล  ซึ่งเทสโก  โลตัส  ได เปดเผยแกกองทุนรวม  ทั้งนี้  

หากมีการผิดคํารับรอง กองทุนรวมสามารถใชสิทธิเรียกรองตอเทสโก โลตัส 

ได ซึ่งการเรียกรองความเสียหายจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดมูลคา

ความเสียหายสูงสุดที่กองทุนรวมใชสิทธิ เรียกรองได  และเงื่อนไขที่

กําหนดใหกองทุนรวมตองแจงใหเทสโก โลตัส ทราบเกี่ยวกับการใชสิทธิ

เรียกรองที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ป นับแตวันที่ทําสัญญาซื้อขายทรัพยสิน 
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 กองทุนรวมใหคํารับรองวา กองทุนรวมมีความสามารถ สิทธิ และอํานาจใน

การเขาทําและปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา และไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว และ

มีหรือจะมีเงินทุนเพียงพอในเวลาที่มีการโอนทรัพยสิน เพื่อดําเนินการซื้อ

ขายใหแลวเสร็จสมบูรณ 

หนาที่ภายหลังการโอน

ทรัพยสิน 

ภายหลังจากวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ เทสโก โลตัส ตกลงที่จะ

ชําระเงินจํานวนใด  ๆ  ที่ตนจะได รับจากผู เชาในสวนที่ เกี่ยวของกับ 

ชวงระยะเวลาหลังจากวันโอนทรัพยสินใหแกกองทุนรวม (โดยเงินจํานวน

ดังกลาวไมรวมคาบริการสาธารณูปโภคสําหรับการใชกาซ น้ําประปา และ

ไฟฟา) และกองทุนรวมตกลงปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาบริการที่ผูเชาเปน

คูสัญญาซึ่งยังมิไดถูกโอนมายังกองทุนรวมตามสัญญาโอนสิทธิและหนาที่

ภายหลังจากวันโอนทรัพยสิน ทั้งนี้ เทสโก โลตัสและกองทุนรวมรับทราบวา 

เมื่อสัญญาเชาหรือสัญญาบริการที่ผูเชามิไดใหความยินยอมในการโอน

สิทธิหนาที่ตามสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหแกกองทุนรวมถูกบอกเลิก

หรือส้ินสุดลง การเขาทําสัญญาเชาหรือสัญญาบริการใหมสําหรับพื้นที่ที่

กองทุนรวมจะใหเชา (หากมี) จะเปนการเขาทําสัญญาโดยกองทุนรวม

นอกจากนี้ ดังกลาว กองทุนรวมตกลงที่จะชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ไดรับจาก

ผูเชาในสวนที่เกี่ยวของกับชวงระยะเวลากอนหรือในวันโอนทรัพยสินใหแก

เทสโก โลตัส และกองทุนรวมตกลงที่จะชดใชคาเสียหายใหแกเทสโก โลตัส 

ในความสูญเสียที่เกิดขึ้นแกเทสโก โลตัสในชวงเวลาภายหลังวันโอน

ทรัพยสิน ซึ่งเปนความสูญเสียที่มีสาเหตุมาจาก สัญญาเชาที่โอน และ

สัญญาเชาและสัญญาบริการภายหลังวันที่การโอนทรัพยสินเสร็จสมบูรณ 

กฎหมายและการระงับขอ

พิพาท 

สัญญาซื้อขายทรัพยสินอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ทั้งนี้ หากมี 

ขอพิพาทเกิดขึ้น คูสัญญาตองใชความพยายามอยางดีที่สุดในการระงับ 

ขอพิพาทโดยการเจรจากอนเร่ิมกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต

ขอบังคับของสํานักงานศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบัน

อนุญาโตตุลาการแหงประเทศไทย 

(ง) สรุปสาระสําคัญของการดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ซึ่ง
เปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาอาคาร  

โครงการพระราม 1 เปนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเพียงแหงเดียวที่เทสโก โลตัส เปน 

ผูเชาทั้งที่ดินและอาคาร อยางไรก็ตาม แมเทสโก โลตัส จะไดทําบันทึกขอตกลงกับสํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย ("สํานักงานทรัพยสินฯ")  ซึ่งเปนเจาของที่ดินและอาคารแลว และอยูระหวางขั้นตอน 

การรอการเจรจาตอรองขอตกลงเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแหงนี้ ซึ่งอาจจะเริ่มขึ้นเมื่อได

มีการจัดตั้งกองทุนรวมขึ้น โดยจะใชเวลาประมาณ 45 วันหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม 
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ในการทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับโครงการพระราม 1 นั้น สํานักงานทรัพยสินฯ ไดกําหนดวิธีการโอนสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวไวในเอกสารสัญญาที่จะไดตกลงรวมกันดวย ทั้งนี้อาจดําเนินการไดสองวิธี 

วิธีแรกคือ โอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาเดิมจากเทสโก โลตัสไปใหแกกองทุนรวม หรือวิธีที่สองคือ  

เลิกสัญญาเชาเดิมที่ทําขึ้นระหวางสํานักงานทรัพยสินฯ กับเทสโก โลตัส และใหสํานักงานทรัพยสินฯ  

เขาทําสัญญาเชาใหมกับกองทุนรวม ในการนี้ เทสโก โลตัส ไดตกลงใหการค้ําประกันแกสํานักงาน

ทรัพยสินฯ เพื่อประกันการชําระหนี้ของกองทุนรวมตามสัญญาเชาระหวางสํานักงานทรัพยสินฯ และ

กองทุนรวมดวย  

กองทุนรวมและเทสโก โลตัส จะดําเนินการเกี่ยวกับการเขาลงทุนในโครงการพระราม 1 โดยมีเงื่อนไขวา 

(1) การเจรจาตอรองกับสํานักงานทรัพยสินฯ เกี่ยวกับการดําเนินการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ดังกลาวเปนผลสําเร็จ และ (2) มีการเขาทําสัญญาซึ่งมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่เปนที่ยอมรับไดสําหรับ

กองทุนรวมและเทสโก โลตัส ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สําหรับวิธีแรก กรณีการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัสไปใหแกกองทุนรวม กองทุนรวม

และเทสโก โลตัส จะเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสิน โดยมีขอกําหนดเชนเดียวกับขอกําหนดที่ใชในการ 

ซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกประเภทสิทธิการเชาที่ดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคาร มี

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดบางประการเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงที่วาเทสโก โลตัส เปน 

ผูเชาทั้งที่ดินและอาคาร โดยมิไดเปนผูเชาที่ดินและมีกรรมสิทธิ์เปนเจาของอาคาร สําหรับวิธีที่สอง กรณี

การเลิกสัญญาเชาระหวางสํานักงานทรัพยสินฯ และเทสโก โลตัส เพื่อเขาทําสัญญาเชาใหมระหวาง

สํานักงานทรัพยสินฯ กับกองทุนรวม เทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะเขาทําสัญญารวมกัน โดยเทสโก 

โลตัสตกลงจะเลิกสัญญาเชาที่ทําไวกับสํานักงานทรัพยสินฯ และจะใหคํารับรองและคํารับประกันแก

กองทุนรวมสําหรับการที่กองทุนรวมตกลงซื้อและชําระราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยสําหรับโครงการ

พระราม 1 นอกจากนี้ เทสโก โลตัส และกองทุนรวมจะใหคํารับรองและคํารับประกันตอกันเชนเดียวกับ

กรณีการโอนการสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจากเทสโก โลตัส ไปใหแกกองทุนรวม กฎหมายที่ใชบังคับ

และขอกําหนดเกี่ยวกับการระงับขอพิพาทจะเปนไปในแนวทางเดียวกับกรณีการโอนสิทธิการเชาที่ดิน และ

กรรมสิทธิ์ในอาคารจากเทสโก โลตัสไปใหแกกองทุนรวม 

ทั้งนี้ สําหรับทั้งสองกรณี กองทุนรวมจะตองชําระราคาซื้อขายทันทีเมื่อการโอนสิทธิการเชาแลวเสร็จ หรือ

เมื่อมีการเลิกสัญญาเชาเดิมและมีการเขาทําสัญญาเชาใหม อยางไรก็ตาม จะมีการปรับราคาซื้อขาย

เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี หากการลงทุนในโครงการพระราม 1 ไมไดเกิดขึ้นพรอมกันกับ 

การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ เพื่อใหเสมือนวาไดมีการลงทุนในโครงการพระราม 1 พรอมกับ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโครงการอื่น 

การปรับราคาซื้อขายเพิ่มขึ้น โดยราคาที่เพ่ิมขึ้นจะเปนผลรวมของ 

(1) คาเชาที่เทสโก โลตัส ไดชําระใหแกสํานักงานทรัพยสินฯ ตั้งแตวันที่การโอนอสังหาริมทรัพยและ

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกดําเนินการแลวเสร็จทุกแหง (ยกเวน
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โครงการพระราม 1) จนถึงวันที่การโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยโครงการ

พระราม 1 แลวเสร็จ หรือวันที่สํานักงานทรัพยสินฯ และกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาใหมสําหรับ

อสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 (แลวแตกรณี) 

(2) คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ที่กองทุนรวมควรจะตองเปน

ผูรับผิดชอบ ถาหากกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ตั้งแตวันที่การโอน

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกดําเนินการแลว

เสร็จทุกแหง และ  

(3) คาธรรมเนียมหรือคาบริการเพิ่มเติมอื่นใดที่เทสโก โลตัส มีสิทธิจะไดรับตามสัญญาวาจางบริหาร

อสังหาริมทรัพย ถาหากกองทุนรวมไดรับโอนอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ตั้งแตวันที่การ

โอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกดําเนินการ

แลวเสร็จทุกแหง 

การปรับราคาซื้อขายลดลง โดยราคาที่ลดลงจะเปนผลรวมของ  

(1) คาเชาและคาบริการที่ผูเชาอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 ซึ่งเชาชวงพื้นที่ตอจากเทสโก 

โลตัส จะตองชําระตั้งแตวันที่การโอนอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมจะลงทุนครั้งแรกดําเนินการแลวเสร็จทุกแหง (ยกเวนโครงการพระราม 1) จนถึงวันที่การโอน

สิทธิการเชาตามสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 แลวเสร็จ หรือวันที่สํานักงาน

ทรัพยสินฯ กับกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาใหมสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 

(แลวแตกรณี) และ  

(2) คาเชาและคาบริการ (ในอัตราเดิมที่เทสโก โลตัส มีหนาที่ชําระตามสัญญาเชาเดิม) ที่เทสโก 

โลตัสจะตองชําระใหแกกองทุนรวมสําหรับระยะเวลาเริ่มตนตั้งแตวันที่การโอนอสังหาริมทรัพย

และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกดําเนินการแลวเสร็จทุกแหง 

(ยกเวนโครงการพระราม  1)  และสิ้นสุดในวันที่การโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา

อสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 แลวเสร็จ หรือวันที่สํานักงานทรัพยสินฯ กับกองทุนรวมเขา

ทําสัญญาเชาใหมสําหรับอสังหาริมทรัพยโครงการพระราม 1 (แลวแตกรณี)  

เพื่อเปนขอมูลประกอบสรุปสาระสําคัญของรางสัญญาซื้อขายทรัพยสินตามขอ 1.1(ข) (ค) และ (ง)  

โปรดดูรายละเอียดของสาระสําคัญของสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) ของ

อสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาอาคารที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกที่เกี่ยวของ ซึ่ง

กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิและหนาที่มาจากเทสโก โลตัส ในขอ 1.2 "สรุปสาระสําคัญของสิทธิและหนาที่

ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) สําหรับอสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาอาคาร"  
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2. สรุปสาระสําคัญของสิทธิและหนาที่ตามสัญญาเชาที่โอน (head lease) สําหรับการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาที่ดินและอาคาร จํานวน 7 แหง 

 สําหรับอสังหาริมทรัพยประเภทสิทธิการเชาที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกเปนสิทธิการเชาที่ดิน  จํานวน  

6  แหง ไดแก (1) โครงการเพชรบูรณ (2) โครงการลําลูกกา  คลอง 6 (3) โครงการอมตะนคร (4) โครงการ 

สมุย (5) โครงการพิษณุโลก และ (6) โครงการเสนา และเปนสิทธิการเชาที่ดินและอาคารอีก 1 แหง ไดแก โครงการ

พระราม   1  โดยแบงสิทธิการเชาออกเปน 3 กลุมตามวัตถุประสงคการใชประโยชน และลักษณะการเชา

อสังหาริมทรัพยดังตอไปนี้ 

 สิทธิการเชากลุมที่ 1 

 เทสโก โลตัส  เขาทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาของที่ดิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนพื้นที่จอดรถโดยเทสโก โลตัส เปน

เจาของสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนโครงหลังคาคลุมที่จอดรถซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่มีสิทธิการเชาดังกลาว ประกอบดวย สิทธิการ

เชาที่ดินบางสวนของ (1) โครงการสมุย และ (2) โครงการพิษณุโลก (ซึ่งไมรวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นที่ใชใน

การประกอบกิจการซึ่งตั้งอยูบนที่ดินอีกบางสวนที่เทสโก โลตัสเปนเจาของกรรมสิทธิ์ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสราง)   

 ในการรับโอนสิทธิการเชากลุมที่ 1 นี้ กองทุนรวมและเทสโก โลตัส จะเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินประเภทโอนสิทธิ

การเชาที่ดิน (ในสวนที่เปนพื้นที่จอดรถ) และโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินในสวนที่เทสโก โลตัสเปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

รวมถึงการโอนอาคารและสิ่งปลูกสรางที่เทสโก โลตัส เปนเจาของกรรมสิทธิ์ (ทั้งที่ตั้งอยูบนที่ดินที่เปนสิทธิการเชา

และที่ดินที่เทสโก โลตัส เปนเจาของกรรมสิทธิ์) ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ กองทุน

รวมจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (บางสวนนอกเหนือจากที่ดินที่เชา) และเปนผูเชาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินที่มี

อยูกับเจาของที่ดิน ตลอดจนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาวที่ตั้งอยูบนที่ดินที่กองทุนรวม

จะเปนเจาของกรรมสิทธิ์และมีสิทธิการเชา 

 สิทธิการเชากลุมที่ 2 

 เทสโก โลตัส  เขาทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาของที่ดิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนที่ตั้งของอาคารศูนยการคา โดย

เทสโก โลตัส เปนเจาของอาคารศูนยการคาดังกลาว ประกอบดวย สิทธิการเชาที่ดินของ (1) โครงการอมตะนคร (2) 

โครงการเพชรบูรณ (3) โครงการลําลูกกาคลอง 6 และ (4) โครงการเสนา 

 ในการรับโอนสิทธิการเชากลุมที่ 2 นี้ กองทุนรวมและเทสโก โลตัส จะเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินประเภทโอนสิทธิ

การเชาที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูบนที่ดินที่มีสิทธิการเชาดังกลาว ทั้งนี้ ภายหลังการ

จดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ กองทุนรวมจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสรางและเปน 

ผูเชาตามสัญญาเชาที่ดินที่มีอยูกับเจาของที่ดิน 
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 สิทธิการเชากลุมที่ 3 

 เทสโก โลตัส เขาทําสัญญาเชาที่ดินและอาคารกับเจาของที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารศูนยการคา โดยมีขอกําหนดให

กรรมสิทธิ์ในอาคารศูนยการคาที่ปลูกสรางขึ้น ตกเปนของเจาของที่ดินนับตั้งแตวันที่อาคารปลูกสรางแลวเสร็จ ซึ่ง

ไดแก โครงการพระราม 1 

 ในการรับโอนสิทธิการเชากลุมที่ 3  นี้ กองทุนรวมและเทสโก โลตัส ไดเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินประเภทโอนสิทธิ

การเชาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดินที่เกี่ยวของ กองทุนรวมจะเปน

ผูเชาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางตามสัญญาเชาที่ดิน 

 ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่โอนที่มีอยูกับเจาของที่ดิน สวนใหญเปนขอกําหนดและเงื่อนไข  ที่เทสโก 

โลตัส  ใชตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานที่เทสโก โลตัส มีกับเจาของที่ดินเกือบทุกราย ("แบบสัญญาเชาที่ดิน

มาตรฐานของเทสโก โลตัส") เวนแตสัญญาเชาที่โอนของโครงการพระราม 1ที่ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญา

เชาไมไดเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่โอนของ

อสังหาริมทรัพยที่เปนสิทธิการเชาที่กลาวไวขางตน  มีขอกําหนดและเงื่อนไขบางประการที่แตกตางไปจากแบบ

สัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส  ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่

โอนไดดังนี้ 

(ก) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 
และสัญญาเชาที่โอนของสิทธิการเชากลุมที่ 1 และสิทธิการเชากลุมที่ 2 จํานวน 6  แหง  
(โครงการสมุย โครงการพิษณุโลก โครงการอมตะนคร โครงการเพชรบูรณ โครงการลําลูกกา 
คลอง 6 และโครงการเสนา) 

หนาที่ของผูเชา • ผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี

เทศบาลที่เกี่ยวกับการเชาที่ดิน   

• ผู เช ายินยอมให ผู ให เช าหรือ ผูแทนของผู ให เช า เข า

ตรวจสอบที่ดินที่เชาตลอดจนสิ่งปลูกสรางบนที่ดินที่เชาใน

ระหวางเวลาทําการของผูเชา โดยผูใหเชาจะแจงใหผูเชา

ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน 

หนาที่ของผูใหเชา • ผูใหเชาจะเปนผูรับผิดชอบคาภาษีเงินได ภาษีทรัพยสิน

หรือภาษีอากรอื่นใด (นอกเหนือจากภาษีที่ผูเชามีหนาที่

ตองชําระตามสัญญา) จากการใหเชาที่ดินที่เชา 

• ผูใหเชาตองสงมอบที่ดินที่ เชาทั้งหมดใหแกผู เชาโดย

ปราศจากภาระผูกพัน  

• ผูใหเชาตกลงจะไมแบงแยกโฉนดที่ดินของที่ดินที่เชา  
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• ผูใหเชาจะไมนําที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนไปเปน

หลักประกันไมวาในทางจํานองหรือภาระผูกพันใด ๆ  

เวนแตผูเชาจะใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรกอน 

หากผูเชาไมยินยอม ผูเชาจะแจงเหตุผลอันสมควรใหผูให

เชาทราบเปนหนังสือ 

การตออายุสัญญา ผูใหเชายินยอมใหผู เชาเสนอเชาที่ดินที่ เชาตอจากกําหนด

ระยะเวลาเชาตามสัญญาเชานี้กอนบุคคลใด โดยผูเชาตองบอก

กลาวขอเสนอใหผูใหเชาทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา  

6 เดือน กอนครบกําหนดระยะเวลาเชาตามสัญญาเชา โดยผูให

เชาจะพิจารณาขอเสนอของผูเชาใหเสร็จส้ินภายใน   3   เดือน  

นับจากวันที่ไดรับขอเสนอจากผูเชา ในกรณีที่ผูใหเชาไมยินยอม

ใหผูเชาเชาที่ดินที่เชาตอไป ผูใหเชาตกลงจะไมทําสัญญากับ

บุคคลใดที่ใหขอเสนอแกผูใหเชาดอยกวาขอเสนอของผูเชา  

สิทธิที่จะปฏิเสธกอน • ถาผูใหเชาประสงคจะขายที่ดินที่เชา ผูใหเชาตกลงจะแจงให

ผูเชาทราบลวงหนาถึงความประสงคของผูใหเชาที่จะขาย

ที่ดินที่เชา รวมทั้งราคาที่ผูใหเชามีความประสงคจะขาย 

ทั้งนี้ ผูใหเชายินยอมใหสิทธิผูเชาในการเสนอราคาและ

เงื่อนไขในการซื้อไดกอนบุคคลอื่น และจะพิจารณาขอเสนอ

ของผูเชาใหแลวเสร็จกอน 

• ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดินที่เชาใหบุคคลอื่นในราคา

ต่ํากวาราคาที่ผูเชา เสนอซื้อและในเงื่อนไขที่เปนประโยชน

แกผูใหเชานอยกวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอซื้อที่ดินที่เชา 

อาคารและสิ่งปลูกสราง • ผู เชามี สิทธิตามสัญญาเชาที่จะปลูกสรางอาคารหรือ

ส่ิงกอสรางใด ๆ ("ส่ิงปลูกสราง") ตกแตง ตอเติม หรือ

ซ อ ม แ ซมสิ่ ง ป ลู ก ส ร า ง ใ น ที่ ดิ น ที่ เ ช า นั บ ตั้ ง แ ต วั น 

จดทะเบียนสิทธิการเชา  

• ผูเชามีสิทธิที่จะนําพื้นที่ในส่ิงปลูกสรางออกใหเชาไดโดย 

ไมตองขอความยินยอมจากผูใหเชา 

• การยื่นขออนุญาตสําหรับโครงการและ /หรือส่ิงปลูกสราง

รวมถึ งการตกแต ง  ตอ เติม  ดัดแปลงหรื อซ อมแซม 

ส่ิ งปลูกสร างในบริ เวณที่ จะทําการพัฒนาและ  /หรือ

สาธารณูปโภคตาง ๆ ในที่ดินที่เชา ผูเชาจะตองดําเนินการ
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ในนามของตนเอง และตองเปนผูเสียคาใชจายในการนี้เอง

ทั้งส้ิน 

• ผูใหเชาจะใหความยินยอมและทําเอกสารใด ๆ ที่จําเปนใน

การยื่นขออนุญาตสําหรับโครงการและ/หรือส่ิงปลูกสราง 

รวมถึ งการตกแต ง  ตอ เติม  ดัดแปลงหรื อซ อมแซม 

ส่ิ งป ลูกสร างในบริ เ วณที่ จะทํ าการพัฒนาและ /หรือ

สาธารณูปโภคตาง ๆ 

• ผูใหเชาจะใหความเห็นชอบแกแบบแปลนสําหรับการแกไข

ดัดแปลงตอเติมซอมแซมหรือกอสรางสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน 

ที่เชา เพื่อใหผูเชาไดรับอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของไดในเวลาอันรวดเร็ว 

• ส่ิงปลูกสรางทั้งหมดที่ผูเชากอสรางขึ้นในที่ดินที่เชา รวมทั้ง

เครื่องจักร เครื่องมือและเครื่องใชซึ่งอยูในที่ดินที่เชาเปน

ทรัพยสินของผูเชา และผูเชา มีสิทธิจํานอง ใหเชา หรือกอ

ภาระติดพันโดยวิธีการอื่นใดเหนือทรัพย สินเพื่อ เปน

ห ลักประกั น สํ าห รั บ สิน เ ชื่ อ ใด  ๆ  ดั ง กล า ว ได   โ ดย 

ไมจําตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา ทั้งนี้ ผูใหเชา 

จะใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก  รวมถึง 

ก า ร ทํ า เ อ ก ส า ร ใ ด  ๆ  ใ ห แ ก ผู เ ช า โ ด ย เ ร็ ว สํ า ห รั บ 

การดําเนินการดังกลาวตามที่ ผู เชารองขอ   โดยผู เชา 

ไมตองเสียคาตอบแทนใด ๆ แกผูใหเชา 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาเชาหรือสัญญาเชาส้ินสุดลง   

ผูเชามีหนาที่ ร้ือถอนส่ิงปลูกสราง เครื่องมือ เครื่องใชหรือ

เครื่องจักรใด ๆ ที่อยูบนที่ดินที่เชาออกจากที่ดินที่เชา รวมทั้ง

จัดการทําความสะอาดและปรับสภาพที่ดินที่เชาใหมีสภาพ

ใกลเคียงกับสภาพเดิมเทาที่สามารถจะกระทําไดและ 

สงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแกผูใหเชา ภายในกําหนดระยะเวลา

ที่กําหนดไวในสัญญาเชา 

หมายเหตุ  

ขอกําหนดของสัญญาเชาที่ โอนแตละฉบับอาจมีความ

แตกต าง ใน เรื่ อ งของกํ าหนดระยะ เวลาการรื้ อถอน 

ส่ิงปลูกสรางและการสงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแกผูใหเชา โดย

อยูภายในกําหนดชวงระยะเวลาตั้งแต 120  วัน ถึง 240 วัน 
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แลวแตขอกําหนดของแตละสัญญาเชาที่โอน 

• ในกรณีที่สัญญาเชาครบกําหนดระยะเวลาเชาหรือส้ินสุดลง

กอนครบกําหนดระยะเวลาเชา (ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการตอ

อายุสัญญาเชาที่โอน) หากผูเชาไมดําเนินการรื้อถอนและ

ปรับสภาพที่ดินที่ เชาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา

ดังกลาว ผูเชาตองชดใชคาเสียหายแกผูใหเชาในอัตรา 

วันละเทากับอัตราคาเชารายวันอัตราสุดทายกอนที่สัญญา

เชาจะครบกําหนดหรือส้ินสุดลงจนกวาจะปฏิบัติหนาที่

ขางตนเสร็จส้ิน 

หมายเหต ุ

ขอกําหนดในบางสัญญาเชาที่โอนมีการกําหนดจํานวน

คาเสียหายจากการไมดําเนินการรื้อถอนและปรับสภาพที่ดิน

ที่เชาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามที่กําหนดไวในแต

ละสัญญาในอัตราที่ตางกัน หรือไมมีการกําหนดอัตราเอาไว

อยางชัดเจน เชน  

• สัญญาเชาของโครงการเพชรบูรณ  กําหนดความ

เสียหายในอัตราสองเทาของอัตราคาเชารายวันอัตรา

สุดทายกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด หรือ 

• สัญญา เ ช า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร อ มต ะนค ร  กํ า ห นด 

ความเสียหายในอัตราสามเทาของอัตราคาเชารายวัน

อัตราสุดทายกอนที่สัญญาเชาจะครบกําหนด หรือ

ส้ินสุดลง หรือ 

• สัญญาเชาของโครงการสมุย (สัญญาเชาฉบับที่ 6 ตาม

ขอ 1.6 ดังที่จะกลาวตอไป)   กําหนดจํานวนคาเสียหาย

แบบเฉพาะเจาะจง (fixed amount) เปนอัตรารายวัน 

โดยไมไดมีการอางอิงอัตราคาเสียหายโดยคํานวณจาก

อัตราคาเชาสุดทายเปนรายวัน 

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 

6.1 ดังที่จะกลาวตอไป) ไมมีการกําหนดอัตราความ

เสียหายไวเปนจํานวนเงินที่เฉพาะเจาะจง หรืออางอิง

ตามอัตราคาเชาเปนรายวันหากแตกําหนดเพียง 

การชําระคาเสียหายและคาทดแทนใด ๆ รวมถึงคาขาด

ประโยชนนับจากวันที่สัญญาเชาส้ินสุดเทานั้น 
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ประกันภัย ผูเชามีสิทธิเอาประกันภัยส่ิงปลูกสรางในที่ดินที่เชา โดยผูเชาเปน

ผู รับประโยชนเพื่อประกันความสูญหายหรือเสียหายใด  ๆ 

เกี่ยวกับส่ิงปลูกสราง  เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช และ

ทรัพยสินของผูเชา    

ความเสียหายตอทรัพยสินการ
บอกเลิกสัญญาและผลของการ
บอกเลิกสัญญา 

กรณีเกิดความสูญหายหรือเสียหายกับส่ิงปลูกสราง 

ในกรณีเมื่อเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสราง

ของผูเชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ

เหตุสุดวิสัยใด ๆ จนถึงขนาดที่ผูเชาเห็นวาไมสามารถดําเนิน

กิจการตามวัตถุประสงคของสัญญาเชานี้ตอไปได ผูเชามีสิทธิ

เลือกที่จะโอนสิทธิการเชาใหกับบุคคล และ /หรือนิติบุคคลอื่นได

เพื่อประกอบกิจการในที่ดินที่เชา โดยไมตองขอความยินยอมจาก

ผูใหเชาหรือบอกเลิกสัญญาเชานี้ได  โดยบอกกลาวใหผูใหเชา

ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน ทั้งนี้  

ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระเงินคาเชา และหนาที่อื่นใดภายใต

สัญญาเชาอีกตอไป และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 

ใด ๆ จากผูเชาทั้งส้ิน 

ในกรณีที่ผูเชาประสงคจะโอนสิทธิการเชา ผูใหเชาและผูรับโอน

สิทธิการเชาจะตองทําสัญญาเชากันใหมแทนสัญญาเชาฉบับนี้

ตามสิทธิและหนาที่ ขอกําหนดและเงื่อนไขที่ผูเชาและผูใหเชา 

มีอยูตามสัญญาฉบับนี้  โดยผูใหเชาจะไมคิดคาตอบแทนการโอน

สิทธิการเชาจากผูเชา หรือผูรับโอนสิทธิการเชาอีก 

ในกรณีที่ ผู เชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชา ผูใหเชาตกลงคืน 

คาเชารายปใหแกผูเชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่

เหลืออยูของปการเชานั้นภายใน   15 วัน นับจากวันที่ผูเชาได 

ขนยายทรัพยสิน  ทําความสะอาด  และปรับสภาพบนที่ดิน 

ที่เชาแลวเสร็จ 

หมายเหต ุ

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการคืนเงินคาเชารายปในสัญญาเชาที่โอน

บางสัญญามีขอกําหนดที่ แตกตางออกไป  ในกรณีที่ เกิด 

ความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสรางของผูเชาอัน

เนื่องมาจากอัคคีภัยหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ เชน 
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• สัญญาเชาโครงการพิษณุโลก ผูใหเชาตกลงคืนเงินจาย

ลวงหนาใหแกผูเชาดวย (นอกเหนือจากเงินคาเชารายปที่

ผูใหเชาตกลงคืนใหแกผูเชาตามที่กําหนดไวในแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

• สัญญาเชาโครงการอมตะนครกําหนดวา ไมวาผูเชาจะโอน

สิทธิการเชาหรือบอกเลิกสัญญาในกรณีเกิดความสูญหาย

หรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสรางของผูเชาอันเนื่องมาจาก

อัคคีภัยหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผูใหเชาตกลงคืนคาเชาสําหรับ

ปที่เหลืออยูของการเชาใหแกผูเชาโดยกําหนดเปนจํานวน

เงินแบบเฉพาะเจาะจง (fixed amount) เปนอัตรารายป 

• สัญญาเชาโครงการเพชรบูรณทั้งสองสัญญา และสัญญา

เชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 2 ตามขอ 6.2 ดังที่จะ

กลาวตอไป) ไมมีขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคาเชา 

รายป  

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 ดังที่

จะกลาวตอไป) กําหนดชัดเจนวาจะคืนคาเชารายปตาม

สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของปนั้น และ

กําหนดวาผูใหเชาไมมีหนาที่ตองคืนเงินจายเงินลวงหนา

ใหแกผูเชา 

นอกจากนั้น ในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับ 

ส่ิงปลูกสรางของผูเชา โดยที่ 

(1) ผู เชาประสงคที่จะดําเนินธุรกิจในที่ดินที่ เชาตอไปผูเชา

จะตองดําเนินการปรับปรุงซอมแซมสภาพสิ่งปลูกสราง

โดยเร็วในเวลาอันควรเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได

ตามปกติ หรือ 

(2) ความสูญหาย หรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสรางของผูเชา 

ไมส งผลกระทบตอการดํ า เนินกิจการจนถึ งขนาดที่ 

ผูเชาเห็นวา ไมสามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของ

สัญญาเชาตอไปได ผูเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และ 

ผู เ ช าจะตองรีบดํ า เนินการปรับป รุงซ อมแซมสภาพ 

ส่ิงปลูกสรางโดยเร็วเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได

ตามปกติ 
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 ทั้งนี้ เมื่อเกิดกรณีตาม (1) หรือ (2) ขางตน ผูเชาและผูใหเชา 

ตกลงที่จะใหสัญญานี้ตอระยะเวลาการเชาออกไปเทากับ

ระยะเวลาที่ผูเชาไดใชไปในการปรับปรุงซอมแซมส่ิงปลูกสราง

จนแลวเสร็จแตไมเกิน 12 เดือน  นับแตวันที่เกิดความสูญหาย

หรือเสียหายดังกลาว และไมตองทําสัญญาเชาฉบับใหม โดยให

อัตราคาเชาสําหรับระยะเวลาการเชาที่ขยายออกไปดังกลาว 

เปนไปตามอัตราคาเชาปที่ 30 โดยคํานวณเปนรายเดือน เวนแต

ผูเชาแจงใหผูใหเชาทราบวาไมประสงคจะตอระยะเวลาการเชา

ออกไป โดยในชวงระหวางการปรับปรุงซอมแซมสิ่งปลูกสราง  

ผูเชายังคงมีหนาที่ตองชําระคาเชาตามสัญญานี้ 

หมายเหตุ 

สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 ดังที่จะ

กลาวตอไป) กําหนดวาการปรับปรุงซอมแซมส่ิงปลูกสรางตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 6 เดือนนับแตวันที่เกิด

ความสูญหายหรือเสียหาย นอกจากนั้น ขอกําหนดในเรื่องของ

การคํานวณคาเชาในสวนที่ตอระยะเวลาออกไปนั้น ไมไดกําหนด

จากอัตราคาเชาปที่ 30 หากแตกําหนดใหมีการขึ้นอัตราคาเชา

ตามหลักเกณฑการขึ้นคาเชาที่กําหนดไวในสัญญา (เพิ่มขึ้นใน

อัตรารอยละ 10 ของอัตราคาเชาในขณะนั้น) ดังนั้น หากมีการ

ตอสัญญาเชาฉบับนี้ออกไป อันเนื่องมาจากเหตุผลตามที่กลาว

ขางตน อัตราคาเชาในสวนที่ตอระยะเวลาการเชาจะเพิ่มขึ้นใน

อัตรารอยละ 10 ของอัตราคาเชาในปที่ 30 สวนขอกําหนดอื่นใน

กรณีตามที่กลาวขางตน  เปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดิน

มาตรฐานของเทสโก โลตัส 

กรณีเวนคืน 

ในกรณีที่ที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนถูกเวนคืนตามกฎหมาย 

ซึ่งการเวนคืนดังกลาวกระทบกระเทือนตอการดําเนินกิจการของ

ผูเชา จนผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการในที่ดินที่เชาตอไปได  

ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชา และผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ จากผูเชาทั้งส้ิน 
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 ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ ผูใหเชาตกลงคืนเงินจายลวงหนาตาม

สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูและคาเชารายปตาม

สัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูของปการเชานั้น และ 

ผูเชามีสิทธิที่จะไดรับเงินทดแทนในสวนของสิ่งปลูกสรางทั้งหมด

ที่ผูเชาไดกอสรางขึ้นบนทรัพยสินที่เชา 

 หมายเหตุ 

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการคืนเงินคาเชาลวงหนาและคาเชารายป

ในสัญญาเชาที่โอนบางสัญญามีขอกําหนดที่แตกตางออกไป  

ในกรณีที่เกิดการเวนคืนที่ดิน เชน  

 • สัญญาเชาโครงการสมุย (สัญญาฉบับที่ 6 ตามขอ 1.6 ดังที่

จะกลาวตอไป) และสัญญาเชาโครงการลําลูกกา  คลอง 6 

ไมมีขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคาเชาลวงหนา 

 • สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1  ดังที่

จะกลาวตอไป)  กําหนดวาผูเชาจะคืนเงินคาเชารายป และ

เงินจายลวงหนาใหแกผู เชา หากแต ในการคืนเงินจาย

ลวงหนานั้นมีการกําหนดเงื่อนไขของการจายคืนเปนอัตรา

รอยละของคาเชาในแตละชวงปการเชา ไมไดกําหนดใหคืน

ตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู (รายละเอียด

ปรากฏตามหัวขอยอย (ข) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนด

และเงื่อนไขตามสัญญาเชาที่โอน) สําหรับสวนที่แตกตาง

จากแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส ของ

โครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 ดังที่จะ

กลาวตอไป) 

 • สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาฉบับที่ 2 ตามขอ 6.2  ดังที่

จะกลาวตอไป)    กําหนดคืนคาเชาจายลวงหนาตาม

ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู แตตองไมเกินกวาจํานวนเงิน

คาทดแทนที่ผูใหเชาไดรับจากหนวยงานภาครัฐ และไมมี

ขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคาเชารายป 
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 กรณีมีขอหามการประกอบธุรกิจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ส่ิงแวดลอมหรือกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือขอบัญญัติใด ๆ หามหรือจํากัดการใชที่ดินหรือ

การประกอบธุ รกิจในพื้ นที่ ซึ่ ง ผู เ ช าประกอบธุ รกิจอยู ซึ่ ง

กระทบกระเทือนตอการดําเนินกิจการของผูเชา จนถึงขนาดที่ 

 ผู เชาเห็นวาไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ผู เชามี สิทธิ 

บอกเลิกสัญญาเชาและผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 

จากผูเชาทั้งส้ิน 

ทั้งนี้ ผูใหเชาตกลงคืนคาเชารายปตามสัดสวนของระยะเวลาการ

เชาที่เหลืออยูของปการเชานั้น ภายใน 30 วัน นับจากวันที ่

ผูเชาบอกเลิกสัญญาเชานี้ 

 หมายเหตุ 

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการคืนเงินคาเชารายปในสัญญาเชาที่โอน

บางสัญญามีขอกําหนดที่แตกตางออกไป  ในกรณีที่ ผู เชา 

ไมสามารถดําเนินกิจการบนที่ดินที่เชาตอไดเนื่องจากมีกฎหมาย

หามการประกอบธุรกิจตามที่กลาวขางตน เชน  

 • สัญญาเชาโครงการพิษณุ โลก  ผู ให เช าตกลงคืนเงิน 

จายลวงหนาใหแกผูเชาดวย (นอกเหนือจากเงินคาเชารายป

ที่ผูใหเชาตกลงคืนใหแกผูเชาตามที่กําหนดไวในแบบสัญญา

เชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

 • สัญญาเชาโครงการอมตะนคร ผูใหเชาตกลงคืนเงินจาย

ลวงหนาและเงินรายปใหแกผูเชา โดยกําหนดเปนจํานวน

เงินแบบเฉพาะเจาะจง (fixed amount) เปนอัตรารายป 

 • สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 

ดังที่จะกลาวตอไป) กําหนดไวอยางชัดเจนวาผูใหเชาไมมี

หนาที่ตองคืนเงินจายลวงหนาใหแกผูเชา 

 • สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 2 ตามขอ 6.2  

ดังที่จะกลาวตอไป) ไมมีขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงิน 

คาเชาจายลวงหนา และเงินคาเชารายป 
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 กรณีผูใหเชาผิดสัญญา 

ในกรณีที่ ผู ให เชาประพฤติ ผิดสัญญาหรือคํารับรองขอใด 

ขอหนึ่งในสัญญาเชา และผู เชาไดแจงใหผูใหเชาทราบเปน 

ลายลักษณอักษรใหแกไขความผิดนั้นภายใน 60 วัน  นับแต 

วันแจงแลว ผูใหเชายังคงประพฤติผิดตอไปอีก ผูเชามีสิทธิบอก

เลิกสัญญาเชา และ/หรือฟองรองบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาได 

และ/หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนใด ๆ ที่เกิดขึ้น  เนื่องจาก

ความผิดหรือการเลิกสัญญาเชานี้ ทั้งนี้ คาสินไหมทดแทน

ดังกลาวรวมถึงมูลคาของสิ่งปลูกสรางในขณะนั้น คารื้อถอน 

ส่ิงปลูกสราง คาขนยายเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ของ

ผูเชา คาทําความสะอาด และคาปรับสภาพบริเวณที่ดินที่เชา 

 ในกรณีดังกลาวขางตนนี้ หากผูเชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูให

เชาตกลงคืนเงินจายลวงหนาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่

เหลืออยูและคาเชารายปตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่

เหลืออยูของปการเชานั้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูเชาแจง

การบอกเลิกสัญญาเปนหนงัสือใหผูเชาทราบ 

 หมายเหตุ 

• สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 

ดังที่จะกลาวตอไป) ไมมีขอกําหนดที่ผูใหเชามีหนาที่ตองคืน

เงินจายลวงหนาและคารายปใหแกผูเชา 

 • สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 2 ตามขอ 6.2 

ดังที่จะกลาวตอไป) ผูใหเชาตกลงคืนเงินคาเชาจายลวงหนา

ใหแกผูเชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู แต

ไมมีขอกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคารายปใหแกผูเชา 

 กรณีผูเชาผิดสัญญา 

ในกรณีที่ผูเชาคางชําระคาเชาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน 

และผูเชาไมปฏิบัติใหถูกตองภายใน 60 วัน  นับจากวันที่ผูเชา

ไดรับหนังสือแจงจากผูใหเชา ผูใหเชามีสิทธิเรียกคาเชาที่ยังคาง

ชําระและดอกเบี้ยสําหรับคาเชาที่ยังคางชําระจากผูเชา  โดย 

ผูใหเชาไมมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนใด ๆ อีก 
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 หมายเหตุ 

สัญญาเชาโครงการเสนา (สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1  ดังที่

จะกลาวตอไป) มีขอกําหนดในกรณีดังกลาวขางตนนี้ตางจาก

แบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส รายละเอียด

ปรากฏตามหัวขอยอย (ข) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและ
เงื่อนไขตามสัญญาเชาที่โอน สําหรับสวนที่แตกตางจากแบบ

สัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส ของโครงการเสนา 

(สัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามขอ 6.1 ดังที่จะกลาวตอไป) 

(ข) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเชาที่โอนของสิทธิการเชากลุมที่ 1 และ
สิทธิการเชากลุมที่ 2 สําหรับสวนที่แตกตางจากแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส
จํานวน 6 แหง (โครงการสมุย โครงการพิษณุโลก โครงการอมตะนคร โครงการเพชรบูรณ 
โครงการลําลูกกา คลอง 6  และโครงการเสนา)  

1. โครงการสมุย 

1.1 สัญญาเชาฉบับที่ 1 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  

รายละเอียดทรัพยสิน โฉนดที่ดินเลขที่ 23103 เลขที่ดิน 10 เนื้อที่ 2 งาน 7.4 ตารางวา 

ตั้งอยูที่ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส)  

ระยะเวลาการเชา 

• 30 ป โดยเริ่มตนหลังจากวันจดทะเบียนการเชา จนถึงวันที่ 29 

สิงหาคม 2578 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชามีสิทธิโอนสิทธิการเชาตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นไดโดย 

ไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน โดยผูใหเชาตกลงจะ

ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก รวมตลอดถึงการทํา

เอกสารใด ๆ ใหแกผูเชา โดยรวดเร็ว 
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 • ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวาผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตนตาม

สัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวนใหแก

บุคคลใด เวนแตไดรับความยินยอมจากผูเชา และในกรณีที่ผูเชา

ไดใหความยินยอมในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาดังกลาว 

ผูใหเชาจะดําเนินการใหผูรับโอนยินยอมปฏิบัติตามคํารับรอง 

สิทธิและหนาที่ของผูใหเชาตามสัญญาเชาทุกประการ  

 การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชามีสิทธิใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดโดยไมตองไดรับความยินยอม

จากผูใหเชา   

 ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอื่น 

ตลอดอายุของสัญญานี้ ผูใหเชายินยอมใหผูเชา พนักงานของผูเชา 

และลูกคา และแขกของผูเชาใชถนนสวนบุคคลซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ

ผูใหเชาที่อยูติดกับที่ดินที่เชา โดยไมคิดคาตอบแทนใด ๆ โดยผูเชามี

หนาที่ในการบํารุงรักษาถนนสวนบุคคลดังกลาวใหอยูในสภาพดี 

และใชงานไดตลอดระยะเวลาการเชาตามสัญญานี้ โดยผู เชา 

เปนผูออกคาใชจายแตเพียงผูเดียว 

 ในกรณีที่ผูใหเชาใหเชาหรือโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งถนนสวนบุคคล 

ผูใหเชาจะดําเนินการใหผู เชา หรือผู รับโอนยินยอมปฏิบัติตาม 

คํารับรองและหนาที่ของผูใหเชาตามขอกําหนดขางตนทุกประการ 

โดยผูใหเชาจะสงมอบหลักฐานการยินยอมปฏิบัติตามคํารับรองของ

ผูรับโอนดังกลาวใหแกผูเชา 

1.2 สัญญาเชาฉบับที่ 2 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  

นางจุรี บรมธนรัตน 

นางสาวดวงฤดี บรมธนรัตน  

รายละเอียด 
ทรัพยสิน 

โฉนดที่ดินเลขที่ 27509 เลขที่ดิน 33 เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 13.6  

ตารางวา ตั้งอยูที่ ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส)  

ระยะเวลาการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือช้ีชวนสรุปขอมูลสําคัญ 

 26 

 

การโอนสิทธิการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอื่น 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน    

1.3 สัญญาเชาฉบับที่ 3 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  

นางจุรี บรมธนรัตน 

นางสาวเมตตา บรมธนรัตน  

รายละเอียดทรัพยสิน โฉนดที่ดินเลขที่ 27510 เลขที่ดิน 34 เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 13.4  

ตารางวา ตั้งอยูที่ ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส)  

ระยะเวลาการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การโอนสิทธิการเชา 

•  ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน  

 การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

 ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคญัอื่น 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน    
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1.4 สัญญาเชาฉบับที่ 4 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  

นางจุรี บรมธนรัตน 

นายวัชรพงษ บรมธนรัตน  

รายละเอียดทรัพยสิน โฉนดที่ดินเลขที่ 27511 เลขที่ดิน 6507 เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 13.4 

ตารางวา ตั้งอยูที่ ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส)  

ระยะเวลาการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การโอนสิทธิการเชา 

•  ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน  

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคญัอื่น 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน    

1.5 สัญญาเชาฉบับที่ 5 

ผูใหเชา  นายการุณ บรมธนรัตน  

นางจุรี บรมธนรัตน 

นายคณิต บรมธนรัตน  

รายละเอียดทรัพยสิน โฉนดที่ดินเลขที่ 27512 เลขที่ดิน 36 เนื้อที่ 3 ไร 2 งาน 13.5  

ตารางวา ตั้งอยูที่ ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

การโอนสิทธิการเชา 

•  ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน  
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 การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคญัอื่น 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน    

1.6 สัญญาเชาฉบับที่ 6 

ผูใหเชา  (1)  นางชอบจิตต ศิวะเดชาเทพ และ 

นายจักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ 

(2)  นางชอบจิตต ศิวะเดชาเทพ และ 

นายฤทธิรงค ศิวะเดชาเทพ  

รายละเอียดทรัพยสิน โฉนดที่ดินเลขที่ 34113 เลขที่ดิน 53 เนื้อที่ 5 ไร 58.3 ตารางวา  

ตั้งอยูที่ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาการเชา 

• 25 ป โดยเริ่มตนหลังจากวันจดทะเบียนการเชาจนถึงวันที ่

29 สิงหาคม 2573 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาตามสัญญานี้ได เวนแตเปนการ

โอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาใหแกบริษัทในเครือตามที่

กํ าหนดไว ใน สัญญาเช านี้  ซึ่ ง ผู เ ช า ไมจํ า เปนตองได รับ 

ความยินยอมจากผูใหเชากอน ทั้งนี้ หากผู เชาจะโอนสิทธ ิ

การเชาตามสัญญาเชาใหแกบุคคลอื่น ผู เชาจะตองได รับ 

ความยินยอมจากผูใหเชากอน 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน

ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน

ใหแกบุคคลใด เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเชา 

หรือเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทางมรดกใหแกทายาท

ของผูใหเชา  

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชามีสิทธิใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดโดยไมตองไดรับความยินยอม

จากผูใหเชา โดยมีเงื่อนไขวาระยะเวลาการเชาชวงจะตอง 

ไมเกินระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาฉบับนี้และใหถือวา 
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การเชาชวงเปนการใชที่ดินโดยผูเชา 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคญัอื่น 

• ในกรณีที่ผูเชาใชที่ดินที่เชา โดยมีวัตถุประสงคหลักอันไมชอบ

ดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน  ผู ให เช ามี สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ ได  โดย 

ไมจําเปนตองคืนเงินคาเชาลวงหนา และเงินคาเชาสวนที่เหลือ 

ที่มีการแบงชําระออกเปน 7 งวด (งวดสุดทายสิ้นสุดในป 2555)  

("เงินคาเชาสวนที่เหลือ") ที่ไดรับชําระแลวจากผูเชา 

• ในกรณีเมื่อเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสราง

ของผูเชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ

เหตุสุดวิสัยใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในปการเชาปที่ 1 ถึง ปที่ 7 

(ปจจุบันอยูในชวงปการเชาปที่ 6) และผูเชาใชสิทธิบอกเลิก

สัญญา ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระเงินคาเชาสวนที่เหลือที่ยัง

ไมไดชําระใหแกผูใหเชา และผูใหเชาตกลงคืนเงินคาเชาสวน 

ที่เหลือที่ผูใหเชาไดรับชําระแลวตามสัดสวนของระยะเวลา 

การเชาที่เหลืออยูในปนั้น ๆ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผูเชา 

ขนยายทรัพยสิน และปรับสภาพที่ดินเปนที่เรียบรอยแลว 

• เหตุสุดวิสัยใด ๆ และผูเชาประสงคที่จะดําเนินธุรกิจในที่ดิน 

ที่เชาตอไป ผูเชาตองรีบดําเนินการปรับปรุงสภาพสิ่งปลูกสราง

ใหแลวเสร็จภายใน 180 วันนับแตวันที่เกิดความสูญหายหรือ

เ สียหายใด  ๆ  กับ ส่ิงปลูกสร างของผู เช า  และหากผู เช า 

ไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูให

เชามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได โดยไมจําเปนตองคืนเงินคาเชา

ลวงหนา และเงินคาเชาสวนที่เหลือที่ผูใหเชาไดรับชําระแลว 

• ในกรณีเมื่อเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสราง

ของผูเชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ 

• ในกรณีเมื่อเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ กับส่ิงปลูกสราง

ของผูเชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือ 

เหตุสุดวิสัยใด ๆ และผูเชาดําเนินการปรับปรุงส่ิงปลูกสราง  

ผูใหเชาตกลงใหตอระยะเวลาการเชาออกไปเทากับระยะเวลาที่

ผูเชาไดใชไปในการปรับปรุงส่ิงปลูกสรางจนแลวเสร็จ โดย 

ไมตองทําสัญญาฉบับใหม ทั้งนี้ ผูเชาจะตองชําระคาเชาใหแก 

ผูใหเชาในอัตราตามที่กําหนดไวในสัญญาเชา โดยกําหนดเปน
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รายวัน และใหใชอัตราคาเชาดังกลาวตลอดระยะเวลาการเชา 

ที่ขยายออกไปดังกลาว 

• ในกรณีที่ที่ดินที่ เชาถูกเวนคืนไมวาทั้ งหมดหรือบางสวน 

ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการคืนเงินคาเชาลวงหนา และคาเชาสวน 

ที่ เหลือเปนขอกําหนดเดียวกันกับ  แบบสัญญาเชาที่ดิน

มาตรฐานของเทสโก โลตัส เวนแตมีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

วา เงินจํานวนที่จะคืนใหดังกลาวจะตองไมมากไปกวาจํานวน

เงินทดแทนที่ผูใหเชาไดรับจากหนวยงานภาครัฐ และกําหนด

เพิ่มเติมวา หากการเวนคืนที่ดินที่เชาเกิดขึ้นภายในปที่ 1 ถึงปที่ 

7 ของระยะเวลาการเชา (ปจจุบันอยูในชวงปการเชาปที่ 6)  

ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระเงินคาเชาสวนที่เหลือทั้งหมดของ 

ที่ดินที่เชา 

• ในกรณีผูเชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาที่ดินไมวาทั้งหมดหรือ

บางสวน (แลวแตกรณีที่ระบุไวในสัญญาเชา) ภายในปที่ 1 ถึง 

ปที่ 7 ของระยะเวลาการเชา (ปจจุบันอยูในชวงปการเชาปที่ 6) 

อันเนื่องมาจากมีกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ส่ิงแวดลอมหรือ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบัญญัติใด ๆ หาม หรือจํากัดการ

ใชที่ดินหรือการประกอบธุรกิจในพื้นที่ซ่ึงผูเชาประกอบธุรกิจอยู 

ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระเงินคาเชาสวนที่เหลือทั้งหมดของที่ดิน

ที่เชา และผูเชาตกลงคืนเงินคาเชาสวนที่เหลือที่ชําระใหแก 

ผูใหเชามาแลวตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูใน 

ปนั้น ๆ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูเชาบอกเลิกสัญญานี้ แต 

ขอสัญญาไมไดกําหนดใหผูใหเชาตองคืนเงินคาเชาลวงหนา 

2. โครงการพิษณุโลก 

ผูใหเชา  นายสุพจน วิจิตรเวียงรัตน 

รายละเอียดทรัพยสิน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 140047 เลขที่ดิน 223 เนื้อที่รวม 2 งาน 

59.5 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก 
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ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตางไป
จากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 

2578 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาสามารถโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาใหแกบุคคลอื่นได

โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน  โดยผูใหเชา 

ตกลงใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก รวมตลอดถึงการ

ทําเอกสารใด ๆ ใหแกผูเชาโดยรวดเร็วสําหรับการดําเนินการ

โอนสิทธิการเชาตามที่ผูเชารองขอ และไมตองเสียคาตอบแทน

ใด ๆ ใหแกผูใหเชา โดยมีเงื่อนไขวา ผูรับโอนสิทธิจะตองไมใช

ที่ดินที่ เช าในลักษณะที่ ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอ 

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไมทํา

ใหธุรกิจของผูใหเชาบนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 56857 ในสวนที่

มิใชที่ดินที่เชาเสียหาย 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน

ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน

ใหแกบุคคลใด และในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชา

ดังกลาวหรือผูเชาไดใหความยินยอมในการโอนกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินที่เชาดังกลาว ผูใหเชาจะดําเนินการใหผูรับโอนยินยอม

ปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิและหนาที่ของผูใหเชาตามสัญญาเชา

ทุกประการ 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผู เ ช าสามารถให เช าช วงที่ ดินที่ เ ช า ได โดยไมตองได รับ 

ความยินยอมจากผูใหเชากอน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอื่น 

- ไมมี - 
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3. โครงการอมตะนคร 

ผูใหเชา บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดทรัพยสิน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 156531 เลขที่ดิน 1855 เนื้อที่รวม 45 ไร  

1 งาน 35.6 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคญั
ในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2552  จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2582
การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาสามารถโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาใหแกบุคคลอื่นได

โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน โดยผูใหเชา 

ตกลงใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก รวมตลอดถึง

การทําเอกสารใด  ๆ  ใหแก ผู เชาโดยรวดเร็วสําหรับการ

ดําเนินการโอนสิทธิการเชาตามที่ผูเชารองขอ และไมตองเสีย

คาตอบแทนใด ๆ ใหแกผูใหเชา 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน

ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน

ใหแกบุคคลใด (ยกเวนเปนการโอนใหแกบริษัทในเครือของ 

ผูใหเชา) เวนแตไดรับความยินยอมจากผูเชากอน และในกรณี

ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาดังกลาวหรือผูเชาไดใหความ

ยินยอมในการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาดังกลาว ผูใหเชา 

จะดําเนินการใหผูรับโอนยินยอมปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิและ

หนาที่ของผูใหเชาตามสัญญาเชาทุกประการ 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชาสามารถใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดไมเกินรอยละ 10 ของที่ดิน

ที่เชาโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคญัอื่น 

• ขอกําหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซื้อที่ดิน

ที่เชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก 

โลตัส เวนแตไมมีขอกําหนดสัญญามาตรฐานที่ระบุวา  "ผูใหเชา

สัญญาวาจะไมขายที่ดินที่เชาใหบุคคลอื่นในราคาต่ํากวาราคา
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ที่ ผู เชาเสนอซื้อและในเงื่อนไขที่ เปนประโยชนแกผูใหเชา 

นอยกวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอซื้อที่ดินที่เชา" 

• ขอกําหนดที่สัญญาเกี่ยวกับหนาที่ของผูเชาในการรื้อถอน 

ส่ิงปลูกสรางเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของ 

เทสโก โลตัส เวนแตขอกําหนดที่เกี่ยวกับความรับผิดของผูเชา

ในกรณีที่การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด ซึ่งในสัญญาเชาฉบับนี้ กําหนดใหผูเชาตองชดใช

คาเสียหายแกผูใหเชาในอัตราวันละสามเทาของอัตราคาเชา

รายวันอัตราสุดทาย 

• ผูเชาตองไมกอสรางอาคารประเภทหองแถวบนที่ดินที่เชา 

• ผูเชาตองชําระคาบริการตาง ๆ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

เรียกจากผูประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตาม

รายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาเชา 

• ผูใหเชาตกลงและยินยอมใหผูเชามีสิทธิกอสรางถนนลงบน

โฉนดที่ดินเลขที่ 31078 และ/หรือ 56383 ตามรายละเอียดของ

ถนนปรากฏตามแผนที่แนบทายสัญญาเชาเพื่อเชื่อมระหวาง

ถนนภายในโครงการอมตะนครของผูเชากับถนนที่ผูเชาจะทํา

การกอสราง โดยผู เชาไมตองเสียคาตอบแทนใด ๆ ใหแก 

ผูใหเชา หากแตผูเชาตองเปนผูเสียคาใชจายในการกอสราง

ถนน ซึ่งผูเชาไดดําเนินการกอสรางถนนดังกลาวเปนที่เรียบรอย

แลว โดยถนนที่กอสรางนี้ ผูใหเชาจะดําเนินการจดทะเบียน

ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย ใหแกกองทุนรวมในวัน 

จดทะเบียนโอนสิทธิการเชา 

4. โครงการเพชรบูรณ 

4.1 สัญญาเชาฉบับที่ 1 

ผูใหเชา  (1) นางสาวพัชราภรณ เพชระบูรณิน  

(2) นายไชยยศ เพชระบูรณิน  

รายละเอียด 
ทรัพยสิน 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 102347 เลขที่ดิน 711 เนื้อที่รวม 30   ไร  

ตั้งอยูที่ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
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ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส)  

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 23  สิงหาคม 2550 จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 

2580 และจะไดรับการตออายุการเชาโดยอัตโนมัติ โดยไมตอง

เขาทําสัญญาเชาใหมจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2581 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาได เวนแตเปนการโอนสิทธิ 

การเชาตามสัญญาเชาใหแกบริษัทในเครือตามที่กําหนดไวใน

สัญญาเชา ทั้งนี้ หากผูเชาจะโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา

ใหแกบุคคลอื่น ผูเชาจะตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน 

 • ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน

ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน

ใหแกบุคคลใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 

ผูเชากอน (ทั้งนี้ ไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาทางมรดก

ใหแกทายาทของผูใหเชา) อยางไรก็ดี ในกรณีที่ มีการโอน

กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชา ผูใหเชาจะดําเนินการใหผูรับโอนยินยอม

ปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิและหนาที่ของผูใหเชาตามสัญญาเชา

ทุกประการ 

 การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผูเชาสามารถใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดไมเกินรอยละ 30 ของพื้นที่

ที่ดินที่เชา โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา โดยผูเชา

ชวงที่ดินที่เชาจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญาเชาที่ดิน 

 ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอื่น 

• ขอกําหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซื้อที่ดิน 

ที่เชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 

เวนแตไมมีขอกําหนดที่ระบุวา  "ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดิน

ที่เชาใหบุคคลอื่นในราคาต่ํากวาราคาที่ผูเชาเสนอซื้อและใน

เงื่อนไขที่เปนประโยชนแกผูใหเชานอยกวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอ

ซ้ือที่ดินที่เชา"  
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 • ขอกําหนดที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูเชาในการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง

เปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 

เวนแตขอกําหนดที่ เกี่ยวกับความรับผิดของผู เชาในกรณีที ่

การรื้อถอนสิ่งปลูกสรางไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ซึ่งในสัญญาเชาฉบับนี้ กําหนดใหผูเชาตองชดใชคาเสียหาย 

แกผูใหเชาในอัตราวันละสองเทาของอัตราคาเชารายวันอัตรา

สุดทาย 

 • สัญญาเชาฉบับนี้ มิไดกําหนดเงื่อนไขที่ใหสิทธิแกผูเชาในการ 

บอกเลิกสัญญาเชาหากทรัพยสินที่เชาไดรับความเสียหาย 

• ขอสัญญาเกี่ยวกับผลของเหตุผิดนัด หรือเหตุแหงการบอกเลิก

สัญญาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก 

โลตัส เวนแตเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินจายลวงหนาที่สัญญาเชา 

ฉบับนี้กําหนดวา ผูใหเชาไมตองคืนเงินจายลวงหนาใหแกผูเชา 

• ขอสัญญาเกี่ยวกับการประพฤติผิดสัญญาเชาของผูใหเชา

เปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส  

เวนแตเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินจายลวงหนาที่สัญญาเชาฉบับนี้

กําหนดวา ผูใหเชาไมตองคืนเงินจายลวงหนาใหแกผูเชา 

4.2 สัญญาเชาฉบับที่ 2 

ผูใหเชา  (1) นางสาวพัชราภรณ เพชระบูรณิน  

(2) นายไชยยศ เพชระบูรณิน  

รายละเอียดทรัพยสิน (1) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2158 เลขที่ดิน 246 เนื้อที่รวม 10 ไร  

14 งาน 50.40 ตารางวา ตั้งอยูที่ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง

เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

(2) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4356 เลขที่ดิน 256 เนื้อที่รวม 2 ไร 

2 งาน 30   ตารางวา ตั้งอยูที่ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง

เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

(3) ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 14849 เลขที่ดิน 221 เนื้อที่รวม 2 งาน 

ตั้งอยูที่ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
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ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป  เ ริ่ มตั้ งแต วันที่  9  กุมภาพันธ  2551 จนถึ งวันที่  8 

กุมภาพันธ 2581 

การโอนสิทธิการเชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

 การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

 ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอื่น 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน และ 

 • ในกรณีที่สัญญาเชาฉบับที่ 1 หรือสัญญาเชาฉบับนี้ถูกบอกเลิก 

ไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ผูใหเชาและผูเชาตกลงใหสัญญาเชา

ฉบับนี้หรือสัญญาเชาฉบับที่ 1  เปนอันยกเลิกทันที 

5. โครงการลําลูกกา คลอง 6 

ผูใหเชา บริษัท ทรัพยนําชัยพัฒนา จํากัด 

รายละเอียดทรัพยสิน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 128806 (บางสวน) เลขที่ดิน 2200 เนื้อที่

รวม 33 ไร 1 งาน ตั้งอยูที่ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่

สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 

ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน

มาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่  15 พฤษภาคม  2550 จนถึงวันที่  14 

พฤษภาคม 2580 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาได เวนแตเปนการโอนสิทธิ 

การเชาตามสัญญาเชาใหแกบริษัทในเครือตามที่กําหนดไวใน

สัญญาเชา  
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 • ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน

ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน

ใหแกบุคคลใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 

ผูเชากอน อยางไรก็ดี กรณีตามที่กลาวขางตน ไมรวมถึงกรณีที่

ผูใหเชาจะโอนสิทธิตามสัญญาเชาใหบริษัทในเครือของผูใหเชา

ตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาเชาที่ดิน หรือเปนการโอนใหแก

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ผูใหเชาเปนผูริเริ่มจัดตั้งขึ้น 

 การใหเชาชวงที่ดิน 

• ผูเชาสามารถใหเชาชวงที่ดินที่เชาไดไมเกินรอยละ 20   ของ 

เนื้อที่ดินที่เชา โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชา โดยมี

เงื่อนไขวา ผูเชาชวงที่ดินที่เชาจะตองใชประโยชนจากที่ดินที่เชา

โดยไมขัดตอวัตถุประสงคของการเชาที่ดินที่เชาตามสัญญาเชา 

และผู เ ช า จะต อ ง เป น ผู รั บ ผิดชอบในค า ใช จ ายในการ

เปล่ียนแปลงทางทะเบียนการเชาที่ดินที่เชา 

ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่น 

• ขอกําหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซื้อที่ดินที่

เชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 

เวนแตไมมีขอกําหนดที่ระบุวา "ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดิน

ที่เชาใหบุคคลอื่นในราคาต่ํากวาราคาที่ผูเชาฯ เสนอซื้อและใน

เงื่อนไขที่เปนประโยชนแกผูใหเชานอยกวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอ

ซื้อที่ดินที่เชา" 

• ผู ให เช าจะไมนํ าที่ ดินที่ เช าทั้ งหมดหรือบางสวนไปเปน

หลักประกันไมวาในทางจํานองหรือภาระผูกพันใด ๆ (ยกเวน

การจํานองที่มีวงเงินไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาของที่ดินที่เชาที่

ประเมินโดยสถาบันการเงินที่รับจํานองในขณะที่มีการจํานอง

นั้น) เวนแตผูเชาจะใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรกอน 
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 ผูใหเชาตกลงที่จะกอสรางถนน ("ถนนตัดใหม") เพื่อเชื่อม

ระหวางที่ดินที่ เชากับถนนลําลูกกา  ตามแบบในเอกสาร 

แนบทายสัญญาเชาที่ดิน โดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย

เองเพื่อใชเปนทางเขา-ออกที่ดินที่ เชา ตามขอกําหนดของ

สัญญาเชา ซึ่งในปจจุบัน การกอสรางถนนตัดใหมดังกลาว

ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีการใชถนนดังกลาวเพื่อ

เปนทางเขา-ออก ซึ่งมิใชทางเขาออกหลักของโครงการลําลูกกา 

คลอง 6 

 ทั้งนี้ ผูใหเชาตกลงใหสิทธิแกผูเชาและลูกคาของผูเชาในการใช

ถนนตัดใหมเปนทางเขา-ออกของที่ดินที่เชา เพื่อใหสิทธิแกผูเชา

และลูกคาของผูเชาในการใชถนนดังกลาวรวมกับบุคคลอื่น

ตลอดอายุสัญญาเชา 

 นอกจากนั้น ยังไดกําหนดใหผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาไฟฟาของ 

ไฟสองสวางบนถนนตัดใหมทั้งหมด ในอัตราที่เรียกเก็บโดย

หนวยงานที่เกี่ยวของในชวงเวลาที่ถนนตัดใหมยังไมมีบุคคลอื่น

ใชประโยชนบนถนนตัดใหม นอกจากผูเชาและลูกคาของผูเชา 

โดยหลังจากที่ผูใหเชาอนุญาตใหบุคคลอื่นเขาใชถนนตัดใหม

แลว  ผูให เชาและผู เชาตกลงรวมรับผิดชอบคาไฟฟาของ 

ไฟสองสวางบนถนนตัดใหมกันฝายละครึ่งหนึ่งของจํานวน 

คาไฟฟาที่เรียกเก็บโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. โครงการเสนา 

6.1 สัญญาเชาฉบับที่ 1 

ผูใหเชา นางสุวิลัย กิตติเรืองทอง 

รายละเอียด 
ทรัพยสิน 

ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 25177 และ 590   เลขที่ดิน 568 และ 

77/237 เนื้อที่รวม 8 ไร 2 งาน 55 ตารางวา ตั้งอยูที่ตําบลบางนมโค 

อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2551 จนถึงวันที่ 3 เมษายน 

2581 

การโอนสิทธิการเชา 

• ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาได เวนแตเปนการโอนสิทธิการ
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เชาตามสัญญาเชาใหแกบริษัทในเครือตามที่กําหนดไวใน

สัญญาเชา ทั้งนี้ หากผูเชาจะโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชา

ใหแกบุคคลอื่น ผูเชาจะตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน

ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน

ใหแกบุคคลใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 

ผูเชากอน (ทั้งนี้ ไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เชาทางมรดก

ใหแกทายาทของผูใหเชาซึ่งไมตองไดรับความยินยอมจากผูเชา

กอน) 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ผู เช าสามารถให เชาชวงที่ดินที่ เชาได  โดยไมตองได รับ 

ความยินยอมจากผูใหเชา 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอื่น 

• ขอกําหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซื้อที่ดิน 

ที่เชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส 

เวนแตไมมีขอกําหนดที่ระบุวา  "ผูใหเชาสัญญาวาจะไมขายที่ดิน

ที่เชาใหบุคคลอื่นในราคาต่ํากวาราคาที่ผูเชาฯ เสนอซื้อและใน

เงื่อนไข ที่เปนประโยชนแกผูใหเชานอยกวาเงื่อนไขที่ผูเชาเสนอ

ซื้อที่ดินที่เชา" 

• ขอกําหนดที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูเชาในการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง

เปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส  

เวนแตขอกําหนดดังตอไปนี ้

(1)  ในการปรับสภาพที่ดินที่เชาเพื่อสงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแก

ผูใหเชา ผูเชาจะตองไมขุดดินออกจากที่ดินที่เชา และ 

(2)  ในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดของผูเชาในกรณีที่การรื้อถอน

ส่ิงปลูกสรางไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งใน

สัญญาเชาฉบับนี้ กําหนดใหผูเชาตองชดใชคาเสียหาย 

และคาทดแทนใด ๆ รวมถึงคาขากประโยชนตาง ๆ นับแต

วันที่สัญญานี้ส้ินสุดลงจนกวาจะดําเนินการตามขอกําหนด

ที่ เกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารจะแลวเสร็จ  โดยไมได มี 

การกําหนดอัตราคาเสียหายเอาไวเปนจํานวนเงินที่ชัดเจน 

หรืออางอิงตามอัตราคาเชาเปนรายวันแตประการใด 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

หนังสือช้ีชวนสรุปขอมูลสําคัญ 

 40 

 

• ขอกําหนดในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินที่เชา และผูเชาบอกเลิก

การเชาเปนไปตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก 

โลตัส เวนแตในเรื่องของการคืนเงินจายลวงหนา ซึ่งขอกําหนด

ในแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส กําหนดให

คืนตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู หากแตสัญญา

เชานี้ กําหนดเงื่อนไขการคืนเงินจายลวงหนาตามเงื่อนไขดังนี้ 

(1)  ปการเชาที่ 1 – 5: คืนเงินจายลวงหนาตามสัดสวนของ

ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

(2)  ปการเชาที่ 6 – 15: คืนเงินจายลวงหนาในอัตรารอยละ 80 

ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

(3)  ปการเชาที่ 16 – 25: คืนเงินจายลวงหนาในอัตรารอยละ 60 

ของระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

(4)  ตั้งแตปการเชาปที่ 26 เปนตนไปจนถึงวันครบกําหนด

ระยะเวลาการเชา: ผูใหเชาไมจําเปนตองคืนเงินจาย

ลวงหนาใหแกผูเชา 

นอกจากนั้น ขอกําหนดเกี่ยวกับกรณีที่ที่ดินที่เชาถูกเวนคืน ยัง

กําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอกําหนดตามแบบสัญญาเชา

ที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส กลาวคือ ในกรณีที่ที่ดินแปลง

ขางเคียงแปลงหนึ่งแปลงใด หรือหลายแปลงถูกเวนคืน และ

กระทบตอการดําเนินกิจการของผูเชาจนผูเชาไมสามารถดําเนิน

กิจการตามวัตถุประสงคของสัญญานี้ได ผูเชามีสิทธิบอกเลิก

สัญญาได 

• ขอสัญญาเกี่ยวกับการประพฤติผิดสัญญาเชาของผูเชาเปนไป 

ตามแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐานของเทสโก โลตัส เวนแต 

มีขอกําหนดเพิ่มเติมที่ตางจากแบบสัญญาเชาที่ดินมาตรฐาน 

ของเทสโก โลตัส โดยกําหนดใหผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญา

และริบเงินจายลวงหนาและคาเชารายปทุกจํานวนที่ผูเชาได

ชําระใหแกผูใหเชาทั้งหมด รวมถึงมีสิทธิฟองรองเพื่อเรียกรอง 

คาเชาที่คางชําระ คาสินไหมทดแทนใด ๆ และคาขาดประโยชน

ตาง ๆ จากผูเชาได 
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6.2 สัญญาเชาฉบับที่ 2 

ผูใหเชา (1) นางบุญรอด สงวนทรัพย 

(2) นางสาวบุญเรือน สิทธิภูมิ 

(3) นางสาวจุรี สิทธิภูมิ 

(4) นายสาโรจน สิทธิภูมิ 

(5) นายโอภาส สิทธิภูมิ 

(6) นางนพมาส กําเหนิดคุณ  

(7) นายวิภาค สิทธิภูมิ 

รายละเอียดทรัพยสิน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 591 เลขที่ดิน 81 เนื้อที่รวม 6 ไร 3 งาน 

71 ตารางวา  ตั้งอยูที่ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา (เสนากลาง) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่
สําคัญในสัญญาเชา (ที่ตาง 
ไปจากแบบสัญญาเชาที่ดิน
มาตรฐานของเทสโก โลตัส) 

ระยะเวลาเชา 

• 30 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2551  จนถึงวันที่ 3 เมษายน 

2581 

การโอนสิทธิการเชา 

• ขอกําหนดในกรณีการโอนสิทธิการเชาของผูเชา เหมือนสัญญา

เชาฉบับที่ 1  ตามที่กลาวขางตน 

• ตามสัญญาเชาหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาทั้งหมดหรือบางสวน

ใหแกบุคคลใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 

ผูเชากอน และในกรณีที่ผูใหเชาไดใหความยินยอมในการโอน

กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เชาดังกลาว ผูใหเชาจะดําเนินการใหผูรับ

โอนยินยอมปฏิบัติตามคํารับรอง สิทธิและหนาที่ของผูใหเชา

ตามสัญญาเชาทุกประการ 

• ผูใหเชาใหคํารับรองแกผูเชาวา ผูใหเชาจะไมโอนสิทธิของตน 

การใหเชาชวงที่ดินที่เชา 

• ขอกําหนดเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1 ตามที่กลาวขางตน 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญอื่น 

• ขอกําหนดในเรื่องของสิทธิในการปฏิเสธกอนสําหรับการซื้อที่ดิน

ที่เชาเหมือนสัญญาเชาฉบับที่ 1  ตามที่กลาวขางตน 
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• ในกรณีที่ ที่ ดิ นแปลงข าง เคี ยงแปลงหนึ่ งแปลงใด  หรือ 

หลายแปลงถูกเวนคืน และกระทบตอการดําเนินกิจการของผูเชา

จนผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสัญญานี้

ได ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 

(ค) สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่โอนโครงการพระราม 1  

เนื่องจาก การโอนสิทธิการเชาของโครงการพระราม 1 นี้ อาจดําเนินการโดยการโอนสิทธิการเชาตาม

สัญญาเชาที่ดินฉบับปจจุบันที่เทสโก โลตัสมีอยูกับผูใหเชาหรือโดยการยกเลิกสัญญาเชาที่ดินฉบับปจจุบัน

ที่เทสโก โลตัส มีอยูกับผูใหเชา และกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาที่ดินฉบับใหมกับผูใหเชา ดังนั้น สรุป

สาระสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาที่ดินของโครงการพระราม 1 ตามที่จะกลาวตอไปนี้ 

เปนขอกําหนดที่บริษัทจัดการคาดวาจะมีสาระสําคัญโดยสวนใหญสอดคลองกับสัญญาเชาที่ดินที่จะโอน

ใหแกกองทุนรวมหรือสัญญาเชาที่ดินฉบับใหมที่กองทุนรวมจะเขาทํากับผูใหเชา (แลวแตกรณี) 

ผูใหเชา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

รายละเอียดทรัพยสิน ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2052 (บางสวน) เลขที่ดิน 543  

เนื้อที่รวม 12 ไร 2 งาน 57.07 ตารางวา ตั้งอยูที่ ตําบลวังใหม 

อําเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ  

ตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2544 ได

กําหนดที่ดินที่เชารวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ 415, 416, 417, 

418 และ 419 เนื่องจากยังไมมีความแนนอนของที่ดินที่เชา 

ณ วันที่ลงนามในสัญญา โดยปจจุบันผูเชาไดจดทะเบียนสิทธิ

การเชาที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2052 (บางสวน) เพียง

แปลงเดียว สวนโฉนดที่ดินเลขที่ 415, 416, 417, 418 และ 

419 ปจจุบันมีสภาพเปนถนนสาธารณะประโยชน โดยผูเชา 

ยังคงใชประโยชนบนที่ดินดังกลาว หากแตไมถือเปนสวนหนึ่ง

ของที่ดินที่เชาอีกตอไป 

ระยะเวลาการเชา 30 ป  เ ริ่ มตั้ งแต วั นที่  12  ธันวาคม  2547   จนถึ งวันที่  

11 ธันวาคม 2577 
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การตออายุสัญญา • ผูใหเชายินยอมใหผูเชาเสนอเชาที่ดินที่เชาตอจาก

กําหนดระยะเวลาการเชากอนบุคคลใด โดยบอกกลาว

ลวงหนาเปนหนังสือให ผู ให เชาทราบไมนอยกวา  

6 เดือนกอนครบกําหนดระยะเวลาเชา โดยผูใหเชาและ

ผูเชาจะตองเจรจาเงื่อนไขการเชากันใหม  

 • ในกรณีที่ ผูใหเชาไมยินยอมใหผู เชาเชาที่ดินตอไป  

ผูใหเชาจะไมตกลงทําสัญญากับบุคคลใดที่ใหขอเสนอ

แกผูใหเชาดอยกวาขอเสนอของผูเชา 

การโอนสิทธิการเชา • ไมมีขอกําหนดในเรื่องของการโอนสิทธิการเชาในกรณี

ปกติ ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

ผูเชาไมสามารถโอนสิทธิการเชาได เวนแตจะไดตกลง

กับผูใหเชาเปนอยางอื่น หรือตองไดรับความยินยอม

จากผูใหเชากอน 

 • อยางไรก็ตาม ขอกําหนดในสัญญากําหนดใหสามารถ

โอนสิทธิการเชาได เฉพาะในกรณีที่เกิดความสูญหาย 

หรือเสียหายใด ๆ กับอาคาร และ/หรือส่ิงปลูกสรางซึ่ง

ตั้ ง อยู บนที่ ดิ นที่ เ ช า  โ ดยกํ าหนด ให ต อ ง ได รั บ 

ความยินยอมจากผูใหเชากอน (รายละเอียดการโอน

สิทธิการเชาปรากฏในหัวขอ  "ความเสียหายตอ

ทรัพยสินการบอกเลิกสัญญาและผลของการบอกเลิก

สัญญา" ตามที่จะกลาวในหัวขอถัดไป) 

การใหเชาชวง • ผูเชามีสิทธินําที่ดินที่เชาออกใหเชาชวงไดไมเกินรอยละ 

30 ของที่ดินที่เชาทั้งหมด และตองอยูภายใตเงื่อนไข

และเงื่ อน เวลาของสัญญาเช านี้  โดยไมตองขอ 

ความยินยอมจากผูใหเชากอน แตตองแจงรายชื่อผูเชา

ชวงใหผูใหเชาทราบพรอมกับสําเนาสัญญาเชาชวง

ใหแกผูใหเชาภายใน 15 วันนับจากวันที่ใหเชาชวง 
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 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอัคคีภัย 

หรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผูเชาอาจนําที่ดินที่เชาออกให 

เชาชวงทั้งหมดได โดยตองไดรับความยินยอมจาก 

ผูใหเชากอน (รายละเอียดการเชาชวงตามเงื่อนไข

ดังกลาวนี้ปรากฏในหัวขอ "ความเสียหายตอทรัพยสิน

การบอกเลิกสัญญาและผลของการบอกเลิกสัญญา" 

ตามที่จะกลาวในหัวขอถัดไป) 

หนาที่ของผูเชา • ผู เชา เปนผู รับผิดชอบบรรดาคาภาษีบํารุ งทองที่  

และ/หรือคาภาษีโรงเรือนที่เปนภาระที่เกิดขึ้น นับตั้งแต 

วัน เริ่ มตนการเช า เปนตนไปและตลอดอายุของ 

สัญญาเชา 

 • ผูเชาจะไมนําสิทธิการเชาตามสัญญานี้ไปเปนประกัน

การชําระหนี้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด  เวนแตได รับ 

ความยินยอมจากผูใหเชากอน โดยผูใหเชาจะไมปฏิเสธ

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 • ผูเชาตองยินยอมใหผูเชาเดิมที่อาศัยอยูบนที่ดินที่ติด

กับที่ดินที่ เชาทางดานทิศเหนือเนื้อที่ประมาณ  60 

ตารางวาและผูอยูอาศัยบนที่ดินฝงตรงขามคลอง

นางหงส ตลอดจนบริวารของผูเชาเดิมและผูอยูอาศัย

ดังกลาว ใชทางเขา-ออกของที่ดินที่เชาเพื่อเปนทางเดิน

สูถนนบรรทัดทอง โดยไมเสียคาตอบแทนใด ๆ 

หนาที่ของผูใหเชา • ผูใหเชาทําใหที่ดินที่เชาปราศจากภาระผูกพัน การ 

รุกลํ้าและการรบกวนการครอบครองใด ๆ (เปนเงื่อนไข

บังคับกอนการจดทะเบียนการเชา) 

 • ในกรณีที่มีบุคคลใดฟองรองเพื่อเรียกรองสิทธิใด ๆ บน

ที่ดินที่ เชา  หรือฟองรองรบกวนการใชสิทธิในการ

ครอบครองที่ดินที่เชา ผูใหเชาจะดําเนินการใหการ

ฟองรองดังกลาวหมดสิ้นไปโดยเร็วดวยคาใชจายของ

ผูใหเชาเอง และในกรณีที่ผูใหเชาไมดําเนินการ หรือไม

สามารถดําเนินการตามขอกําหนดในขอนี้ไดใหถือวา

ผูใหเชาเปนผูผิดสัญญานี้ 
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 • ในระหวางระยะเวลาการเชาจนถึงวันที่สัญญาเชา

ส้ินสุด หากผูใหเชาสามารถดําเนินการใหผูเชาเดิมยาย

ออกจากที่ดินที่ติดกับที่ดินที่เชาได ผูใหเชาตกลงให 

ผูเชาเชาหรือใชที่ดินแปลงดังกลาวไดในฐานะเปน 

สวนหนึ่งของที่ดินที่ เชาจนถึงวันที่ สัญญาเชาที่ดิน

ส้ินสุด โดยผูใหเชาจะไมคิดคาตอบแทนใด ๆ จากผูเชา

อีก 

อาคารและสิ่งปลูกสราง • เมื่อการกอสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว ผูเชาตกลง

ใหอาคารและสิ่งปลูกสรางที่กอสรางขึ้นบนที่ดินที่เชา 

ตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา โดยผูใหเชาไมตองจาย

คาตอบแทนใด ๆ ใหแกผูเชา 

 • ในกรณีที่ ผู เ ช าประสงคที่ จะแก ไข เปลี่ ยนแปลง 

แบบแปลนการกอสรางให ผิดไปจากแบบที่ ได รับ

อนุญาต จะตองไดรับอนุญาตจากผูใหเชากอน โดย 

ผูให เชาจะไมปฏิเสธการใหความยินยอม  และให 

ความยินยอมโดยไมชักช า  ภายใต เ งื่ อนไขที่ ว า 

แบบแปลนที่แกไขดังกลาวไมผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือเทศบัญญัติใด ๆ 

 • เ มื่ อ สั ญญ า เ ช า ส้ิ น สุ ด  ผู เ ช า ต ก ล ง ใ ห ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค ระบบตาง ๆ เครื่องจักร ส่ิงของและ

อุปกรณตามที่ระบุไวในเอกสารแนบสัญญาเชาตกเปน

ของผูใหเชา โดยผูใหเชาไมตองจายคาตอบแทนใด ๆ 

ใหแกผูใหเชา 

 • ผูใหเชาตกลงใหผูเชานําพื้นที่ในอาคารทั้งหมดหรือ

บางสวนออกใหเชาได 

ประกันภัย • ผูเชาตกลงวาตลอดอายุของสัญญาเชานี้ ผูเชาจะจัดให

มีการเอาประกันวินาศภัยสําหรับอาคารและสิ่งกอสราง

ทั้งหมดในวงเงินประกันที่ เหมาะสมกับมูลคาของ

ทรัพยสินที่เอาประกัน หรือเหตุแหงการเอาประกันนั้น 

โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัย และผูใหเชาเปน

ผู รับประโยชน  โดยผู ให เช า เปน ผูกํ าหนดบริษัท

รับประกันภัย เวนแตบริษัทรับประกันภัยที่ผูใหเชาเสนอ
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กําหนดอัตราเบี้ยประกันสูงกวาบริษัทรับประกันภัยที ่

ผูเชาประสงคจะเอาประกันภัย  

• ในกรณีที่ เกิดวินาศภัย  และผู ให เช า ได รับชดใช

คาเสียหายจากบริษัทประกันภัยแลว ผูเชาประสงค 

ที่จะซอมแซม หรือกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางขึ้น

ใหม ผูใหเชาจะสงมอบเงินประกันที่ไดรับจากบริษัท 

รับประกันภัยใหแกผูเชาตามงวดการชําระเงินที่ระบุไว

ในสัญญาจางระหวางผู เชากับผู รับเหมากอสราง

ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผูใหเชาไดรับการทวงถาม

จากผูเชา 

• ในกรณีที่ผูเชาไมประสงคจะประกอบธุรกิจบนที่ดิน 

ที่เชาตอไปภายหลังจากการเกิดวินาศภัยกับอาคารและ 

ส่ิงปลูกสราง ผูใหเชาตกลงมอบเงินประกันที่ไดรับจาก

บริษัทรับประกันภัยใหแก ผู เชา  ตามสัดสวนของ

ระยะเวลาเชาที่ เหลือ  ภายใน  7 วัน  นับจากวันที ่

ผูใหเชาไดรับแจงเปนหนังสือจากผูเชา 

ความเสียหายตอทรัพยสินการบอก
เลิกสัญญาและผลของการบอกเลิก
สัญญา 

• ในกรณีที่มีการกอสรางเพิ่มเติม หรือดัดแปลงตอเติม

อาคารตามสัญญานี้ หากเกิดความเสียหายแกบุคคล

และ/หรือทรัพยสิน และ/หรือทําผิดเทศบัญญัติ อันเปน

เหตุใหตองถูกปรับ หรือบังคับใหตองรื้อถอน ผูเชา 

ตกลงยินยอมรับ ผิดชอบคาใชจ าย  และคาปรับ 

แต เพียงฝายเดียว  และในกรณีที่ ผู ให เชาตองเสีย

คาปรับ หรือเสียคาใชจายในการนี้ เปนเงินจํานวน

เทาใด ผูเชายินยอมชําระคืนใหแกผูใหเชาจนครบถวน 

 • ในกรณีที่เกิดวินาศภัย และผูเชาประสงคจะดําเนิน 

การซอมแซม หรือปลูกสรางอาคารขึ้นใหม หากแต 

ผูเชาไมดําเนินการซอมแซม หรือปลูกสรางอาคาร 

ใหแลวเสร็จภายในเวลาตามสมควรที่ ผู เชาและ 

ผูใหเชาจะไดกําหนดรวมกัน ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิก

สัญญานี้ไดโดยไมตองพิจารณาวาระยะเวลาตาม

สัญญาเชายังคงมีเหลือมากนอยเพียงใด 
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 • ในกรณี เมื่อ เกิดความสูญหายหรือเ สียหายใด  ๆ  

กับอาคาร และ/หรือส่ิงปลูกสรางซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่เชา

ไมวาสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมด อันเนื่องมาจาก

อัคคีภัยหรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผูเชาตองแจงใหผูใหเชา

ทราบวาจะประกอบธุรกิจตอไปหรือไม 

 ในกรณีที่ประสงคจะประกอบธุรกิจตอไป ผูเชาตอง 

รีบดําเนินการเริ่มปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง 

ใหพรอมดําเนินธุรกิจตอไปโดยรวดเร็ว  และตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลาอันควร โดยในกรณีนี ้

ใหขยายระยะเวลาการเชาออกไปเทากับระยะเวลาที่

ใชในการปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสรางตามจริง แต

ไมเกินกวา 12 เดือน 

 ในกรณีที่ผูเชาไมประสงคจะดําเนินธุรกิจของผูเชา

ตอไปอันเนื่องมาจากความเสียหายอันเนื่องมาจาก

อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยใด ๆ ผูเชามีสิทธิดังนี้ 

 (1) โอนสิทธิการเชาตามสัญญานี้ใหแกบุคคล และ/

หรือนิติบุคคลอื่นใด หรือใหเชาชวงที่ดินทั้งแปลง

ได โดยตองไดรับความยินยอมจากผูใหเชากอน 

โดยผูใหเชาจะไมปฏิเสธการใหความยินยอมโดย

ไมมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ

การเชา ผูใหเชาและผูรับโอนสิทธิการเชาจะตอง

ทําสัญญาเชากันใหมแทนสัญญาเชานี้ ตามสิทธิ

และหนาที่ ขอกําหนด และเงื่อนไขที่ผูเชา และ

ผูใหเชามีอยูตามสัญญานี้ โดยไมเสียคาตอบแทน

การโอนสิทธิการเชาจากผูเชา หรือผูรับโอนสิทธิ

การเชาอีก หรือ 
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 (2) ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได โดยบอกกลาว

ลวงหนาใหผูใหเชาทราบไมนอยกวา 30 วัน และ 

ผูเชาไมมีหนาที่ตองชําระคาเชาอีกตอไป และใน

กรณีที่ผูเชาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอกําหนด

นี้ ผูใหเชาตกลงคืนเงินคาเชารายปที่ผูเชาชําระ

ใหแกผูใหเชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชา 

ที่เหลืออยูของปการเชานั้น ภายใน 15 วัน นับจาก

วันที่ผูเชาไดสงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแกผูใหเชา 

 • ในกรณีที่ที่ดินที่เชาถูกเวนคืนไมวาทั้งหมด หรือแต

บางสวน  และการเวนคืนดังกลาวสงผลให ผู เช า 

ไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได ผูเชามีสิทธิบอกเลิก

สัญญาได โดยผูใหเชาจะจายเงินชดเชยคาเสียหาย

จากการเวนคืนสําหรับที่ดินที่เชาตามสูตรการคํานวณ

ตามที่ระบุไวในสัญญาเชานี้ และผูใหเชาตกลงคืนเงิน

คาเชารายปสําหรับปการเชาที่มีการบอกเลิกสัญญาที ่

ผูเชาไดชําระลวงหนาใหแกผูใหเชาตามสัดสวนของ

ระยะเวลาเชาที่เหลืออยูเฉพาะปการเชานั้น 

 ในกรณีที่ที่ดินที่เชาถูกเวนคืนบางสวน ซึ่งไมกระทบตอ

การดําเนินธุรกิจของผูเชาจนถึงขนาดไมสามารถที่จะ

ดําเนินกิจการตอไปได ผูเชาไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ 

สัญญานี้จะยังคงมีผลใชบังคับตอไปเฉพาะในสวนที่

ไมไดมีการเวนคืน  โดยผูให เชาจะจายเงินชดเชย

คาเสียหายจากการเวนคืนใหแกผูเชาตามสูตรการ

คํานวณตามที่ระบุไวในสัญญาเชา และผูใหเชาตกลง

คืนเงินคาเชารายปสําหรับปการเชาที่มีการเวนคืนที่ดิน

ที่เชา ที่ผูเชาชําระใหแกผูใหเชาตามสัดสวนของเนื้อที่

ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามสัดสวนของระยะเวลาการเชา 

ที่เหลืออยู เฉพาะปการเชานั้น และใหอัตราคาเชา

ภายหลังจากที่ถูกเวนคืนลดลงตามสัดสวนของที่ดิน 

ที่เชาที่ถูกเวนคืน 
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 ผูใหเชาจะจายเงินชดเชยคาเสียหายจากการเวนคืนใน

สวนของอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูบนที่ดินที่เชา 

ตามสัดสวนของเวลาการเชาที่เหลืออยู โดยคํานวณ

จากจํานวนเงินทดแทนการเวนคืนที่ผูใหเชาไดรับจาก

หนวยงานภาครัฐ 

 • ในกรณีที่กฎหมายผังเมือง ส่ิงแวดลอม หรือกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ หรือขอบัญญัติใด ๆ ที่ออกแลว หรือที่จะ

ออกเพื่อหาม หรือจํากัดการใชพื้นที่หรือการประกอบ

ธุรกิจในบริเวณที่ดินที่เชาบางสวน หรือทั้งหมด และ

สงผลใหผูเชาไมสามารถดําเนินกิจการเชนที่ทําอยู

ตอไปได ผูเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ 

 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีขอจํากัด หรือขอหามการ

ประกอบธุรกิจตามกฎหมายที่กลาวขางตนในที่ดิน 

ที่เชาบางสวน และผูเชายังคงประสงคที่จะประกอบ

ธุรกิจตอไปในสวนของที่ดินที่เชาที่ไมไดถูกหามหรือ

จํากัด ผูเชามีสิทธิบอกเลิกการเชาที่ดินบางสวนไดโดย

แจงใหผูใหเชาทราบ โดยอัตราคาเชาภายหลังจาก 

การบอกเลิกการเชาดังกลาวใหลดลงตามสัดสวนของ

ที่ดินที่เชาที่ถูกบอกเลิกการเชา 

 • เมื่อสัญญาเชานี้ครบกําหนดระยะเวลาการเชาหรือ

ส้ินสุดลงไมวาดวยเหตุใด ผูเชาตองขนยายเครื่องมือ

เครื่องใช เครื่องจักร หรือส่ิงของใด ๆ บนที่ดินที่เชาออก

จากที่ดินที่เชาและสิ่งปลูกสราง และสงมอบที่ดินที่เชา

พรอมดวยอาคารและสิ่งปลูกสรางใหแก ผู ให เชา 

ภายใน 180 วัน นับแตวันที่สัญญาเชานี้ครบกําหนด

ระยะเวลาการเชาหรือส้ินสุดลง 
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 • ในกรณีที่ผูใหเชาประพฤติผิดสัญญา หรือคํารับรอง 

ขอใดขอหนึ่ง และผูเชาไดแจงใหผูใหเชาทราบเพื่อให

แกไขความผิดนั้นภายใน 60 วัน นับจากวันแจงที่ผูเชา

ไดแจงใหผูใหเชาทราบแลว ผูใหเชายังคงประพฤติผิด

ตอไปอีก ผูเชามีสิทธิเลิกสัญญาและ/หรือฟองรอง

บังคับใหปฏิบัติตามสัญญาได และ /หรือเรียกรอง 

คาสินไหมทดแทนใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิด 

หรือการเลิกสัญญา  รวมทั้งมูลคาส่ิงปลูกสรางใน

ขณะนั้น  คาขนยายเครื่องจักร  เครื่องมือ  ส่ิงของ 

เครื่องใชตาง ๆ ของผูเชาบนที่ดินที่เชา นอกจากนั้น 

ผูใหเชาตกลงคืนเงินจายลวงหนาตามสัดสวนของ

ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยูและเงินคาเชารายปใหแก 

ผูเชาตามสัดสวนของระยะเวลาการเชาที่เหลือของป

การเชานั้นภายใน  15 วัน  นับจากวันที่ ผู เชาแจง 

การบอกเลิกสัญญาใหแกผูใหเชาทราบ 

 • ในกรณีที่ผูเชาประพฤติผิดสัญญา หรือคํารับรองขอใด

ข อหนึ่ ง ต ามที่ กํ าหนด ไ ว ดั ง ต อ ไปนี้  ซึ่ ง ถื อ เป น

สาระสําคัญและอาจทําใหผูใหเชาไดรับความเสียหาย 

และผูใหเชาไดแจงใหผูเชาทราบเพื่อใหแกไขความผิด

นั้นภายใน 60 วันนับจากวันแจงที่ผูใหเชาไดแจงให 

ผูเชาทราบแลว ผูเชายังคงประพฤติผิดตอไปอีก ผูให

เชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายจาก

การประพฤติผิดสัญญาหรือคํารับรองของผูเชาได 

 (1) ผู เ ช า ผิดนัด ไม ชํ า ระค า เช า เป น ระยะ เวลา 

ไมนอยกวา 3 เดือน 

(2) ผูเชาไมชําระเงินคาภาษีอากร หรือเงินใด ๆ ที่ 

ผูเชามีหนาที่ตองชําระใหแกหนวยงานภาครัฐ 

(3) ผูเชาตกเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด และศาลไดมีคําส่ังเห็นชอบดวยกับการ

ประนอมหนี้ หรือไมไดมีคําส่ังใหหลุดพนจากการ

ลมละลาย  หรือเพิกถอนคํา ส่ังพิทักษทรัพย

เด็ดขาดภายใน 1 ป 
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 (4) ทรัพย สินหรือกิจการของผู เชาบนที่ดินที่ เชา 

ถูกศาลมีคําส่ังใหยึดหรืออายัด และไมไดมีคําส่ัง

เพิกถอนการยึดหรืออายัดภายใน 1 ป 

(5) ผูเชาแกไขดัดแปลงอาคารบนที่ดินที่เชาโดยไมได

รับความยินยอมจากผูใหเชา เวนแตกรณีที่ผูให

เชาปฏิเสธการใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผล 

อันสมควร 

3. สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาเชาหลัก  

กองทุนรวม ในฐานะผูใหเชา ตกลงจะใหเทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา เชาทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน โดยขอตกลงใน

สัญญาเชาหลักแตละฉบับจะเหมือนกัน (เวนแตสวนที่มีการแกไขเพื่อใหเปนไปตามขอตกลงของสัญญาเชาที่ดินที่

อาคารตั้งอยู)  

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

ระยะเวลาการเชาและการตออายุ สัญญาเชาหลักมีระยะเวลาการเชา 10 ป (โดยอาจตอสัญญาเชาหลักได  

2 คราว ๆ ละ 10 ป) โดยอัตราคาเชาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ทุก ๆ 3 ป โดย

จะเริ่มมีผลสําหรับคาเชาในปที่ 4 (หลังจากนั้นในปที่ 7 และปที่ 10 และ

ระยะเวลาการเชาที่มีการตออายุในปที่ 3 และปที่ 6 เปนตน)  

 ในกรณีที่กองทุนรวมหรือเทสโก โลตัส เห็นวา (ซึ่งพิจารณาจากการ

ประเมินของผูประเมินอิสระ) อัตราคาเชาดังกลาวไมสอดคลองกับอัตรา 

คาเชาตามราคาตลาดอยางมีนัยสําคัญอีกตอไป กองทุนรวม หรือเทสโก 

โลตัส อาจสงคําบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา  

6 เดือน กอนเริ่มระยะเวลาตออายุสัญญาเชาหลักนั้น ในกรณีดังกลาว

กองทุนรวมกับเทสโก โลตัส จะเจรจาตอรองกันโดยสุจริตเพื่อกําหนดอัตรา

คาเชาสําหรับระยะเวลาตออายุสัญญาเชาหลัก ถากองทุนรวมและเทสโก 

โลตัส ไมสามารถตกลงเรื่องอัตราคาเชาสําหรับระยะตออายุสัญญา 

เชาหลักนั้นไดกอนระยะเวลา 3 เดือน กอนเริ่มระยะเวลาตออายุสัญญา

เชาหลัก ใหสงเรื่องใหผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมินอัตราคาเชาในปแรกของ

การตออายุสัญญา (การประเมินดังกลาวไมมีผลผูกพัน) เมื่อไดรับผล 

การประเมินดังกลาวแลว คูสัญญาจะตองเจรจาตอรองกันโดยสุจริตเพื่อ

กําหนดอัตราคาเชา  แตหากยังไมสามารถตกลงรวมกันไดกอนวันที่การตอ

อายุสัญญาเชาหลักจะเริ่มมีผลใหสัญญาเชาหลักส้ินสุดลง ณ วันครบ

กําหนดระยะเวลาการเชาเดิม  
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คาเชา อัตราคาเชาสําหรับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรกแตละแหง

ใหเปนไปตามที่ระบุในเอกสารแนบทายของสัญญาเชาหลัก (เวนแตจะมี

การพิจารณาอัตราคาเชาใหมสําหรับชวงระยะเวลาตออายุสัญญาเชาหลัก

ตามที่ระบุไวขางตน) 

นอกเหนือจากคาเชาแลว เทสโก โลตัส ตองชําระคาภาษีโรงเรือน ภาษี

ปาย และที่ดินสําหรับทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม 

ขอตกลงของเทสโก โลตัส  เทสโก โลตัส ในฐานะผูเชา ตกลงจะกระทําหรืองดเวนกระทําการอยางใด

อยางหนึ่งอันเกี่ยวกับทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม ขอตกลงดังกลาว

รวมถึงการชําระคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวกับทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม 

การรักษาซอมแซมทรัพยสินที่เชาใหอยูในสภาพดี การปรับปรุงทรัพยสิน 

ที่เชา (ตามที่เทสโก โลตัส เห็นสมควร) ไมทําการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของทรัพยสิน และใชทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมตามวัตถุประสงคที่

ได รับอนุญาตเทานั้น  (รวมถึงการดําเนินธุรกิจโดยเทสโก  โลตัส ) 

ดําเนินการใหทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมเปดทําการในชวงเวลาทําการ

ปกติในปจจุบันของเทสโก โลตัส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ

ตาง ๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับศูนยการคา และตองยายออกจาก

ทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเชาและสงมอบคืน

ทรพัยสินในสภาพเดิมใหกองทุนรวม เปนตน 

ขอตกลงของกองทุนรวม กองทุนรวมตกลงที่จะดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส 

ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนสัญญาเชาหลัก การใหเทสโก โลตัส ไดใช

ประโยชนในทรัพยสินที่เชาดังกลาว ใหความชวยเหลือในการขอรับ

ใบอนุญาต (ดวยคาใชจายของเทสโก โลตัส) ซอมแซมโครงสรางของ

ทรัพยสินที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และ/หรืออสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

จะลงทุนครั้งแรกที่เกี่ยวของ จัดใหมีสถานที่จอดรถ จัดใหมีสถานที่จัดเก็บ

รถเข็น จัดใหมีชองทางเขาออกศูนยการคาและพื้นที่สําหรับรับสงของ จัด

ใหเวลาทําการของศูนยการคาเปนไปตามเวลาทําการของเทสโก โลตัส 

รักษาความหลากหลายของผู เชาในศูนยการคา  ( เวนแตจะได รับ 

ความยินยอมจากเทสโก โลตัส ซึ่งเทสโก โลตัส ตองไมปฏิเสธใหความ

ยินยอมหรือใหความยินยอมลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร) และตองไม

อนุญาตใหมีการดําเนินธุรกิจที่มีลักษณะคลายกับธุรกิจของเทสโก โลตัส 

ในบริเวณพื้นที่สวนกลาง เปนตน 
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สิทธิและหนาที่อื่นของ 

เทสโก โลตัสและกองทุนรวม 

กองทุนรวม และเทสโก โลตัส มีสิทธิและหนาที่อื่น ๆ ตามที่ระบุไวใน

สัญญาเชาหลัก สิทธิดังกลาวรวมถึงการที่เทสโก โลตัส สามารถใชพื้นที่

สวนกลางเพื่อทําการแจกจายใบปลิวประชาสัมพันธและจัดกิจกรรม

สงเสริมการขายในแตละป และกองทุนรวมตองรักษาบริเวณภายนอก

ศูนยการคาและพื้นที่สวนกลางใหอยูในสภาพที่ดี นอกจากนี้ กองทุนรวม

ตองใชความพยายามตามสมควรในการจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคใน

ทรัพยสินที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส และอนุญาตใหเทสโก โลตัส ติดตั้งปาย

ประชาสัมพนัธรอบบริเวณศูนยการคาได 

การโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญาเชา

หลัก 

เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิที่จะโอนสิทธิการเชาหรือใหเชาชวง ตามสัญญาเชา

หลักใหกับบุคคลอื่น แตอาจโอนสิทธิการเชาหรือใหเชาชวงใหแกบริษัทอื่น

ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของเทสโก โลตัส (หรือใหแกบุคคลภายนอกโดยไดรับ

ความยินยอมเปนหนังสือจากกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมตองไมปฏิเสธให

ความยินยอมหรือใหความยินยอมลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร)  

อยางไรก็ตาม เทสโก โลตัส สามารถใหเชาชวง (1) พื้นที่บางสวนของ

ทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมที่สามารถใหเชาชวงไดอยูแลวกอนวันที่ทํา

สัญญาเชาหลัก (2) พื้นที่ซึ่งใหบริษัท เทสโก การด เซอรวิสเซส จํากัด  

เชาชวงอยู และ (3) พื้นที่ใด ๆ ของทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม ซึ่ง

สามารถเขาใชประโยชนแยกตางหากเปนสัดสวนจากสวนอื่นได หรือกรณี

อื่น ๆ ตามที่ไดรับอนุญาตลวงหนาเปนหนังสือจากกองทุนรวม นอกจากนี้ 

เทสโก โลตัส สามารถใหสิทธิแกบุคคลอื่นในการประกอบการใด ๆ ใน

บริเวณทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม ซึ่งการใหสิทธิดังกลาวตองไมเปน

การใหเชา โดยเทสโก โลตัส ตองแจงใหกองทุนรวมทราบเกี่ยวกับ การโอน

สิทธิการเชา หรือการใหเชาชวงทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวม ภายใน  

10 วัน นับจากวันที่มี การโอนสิทธิการเชา หรือการใหเชาชวงดังกลาว 

ประกันภัยและการซอมแซมและ/

หรือปรับปรุงทรัพยสิน 

กองทุนรวมตองจัดใหมีการเอาประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยทุกประเภท 

(All Risks Insurance) และประกันภัยความรับผิดตอสาธารณชน (Public 

Liability Insurance) ในกรณีที่กองทุนรวมไมจัดใหมีการเอาประกันภัย

ดังกลาว เทสโก โลตัส อาจจัดใหมีการเอาประกันภัยดังกลาวและเรียกรอง

ใหกองทุนรวมชําระคาเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่กองทุนรวมไมชําระคาเบี้ย

ประกันภัยดังกลาวภายใน 10 วัน เทสโก โลตัส อาจหักคาเบี้ยประกันภัย

ดังกลาวออกจากคาเชาที่ตองชําระใหแกกองทุนรวมได 

นอกจากนั้น กองทุนรวมตองทําการซอมแซมและ/หรือปรับปรุงทรัพยสินที่

ใหเชาแกเทสโก โลตัส ในบริเวณศูนยการคาซึ่งเสียหายหรือถูกทําลายให
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อยูในสภาพเดิม ทั้งนี้ เทสโก โลตัส อาจไมชําระคาเชาหรือลดคาเชาตาม

สัดสวนของทรัพยสินที่เชาที่ไมสามารถใชประโยชนไดจนกวาจะมีการ

ซอมแซมและ/หรือปรับปรุงจนแลวเสร็จ ในกรณีที่ไมมีการซอมแซมหรือ

ปรับปรุงทรัพยสินที่เชาดังกลาวและ/หรือศูนยการคาภายในระยะเวลา 2 ป 

นับแตเกิดความเสียหายหรือถูกทําลาย เทสโก โลตัส อาจใชสิทธิเลิก

สัญญาเชาหลักได ทั้งนี้ ถากองทุนรวมไมสามารถดําเนินการซอมแซมหรือ

ปรับปรุงทรัพยสินที่เชาหรือศูนยการคาได เนื่องจากความชํารุดบกพรองใน

ทรัพยสินที่เชากอใหเกิดคาใชจายที่สูงเกินกวาที่กองทุนรวมจะยอมรับได 

หรือกองทุนรวมไมสามารถเขาไปยังทรัพยสินที่เชาหรือการซอมแซมหรือ

ปรับปรุงไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากเหตุใด ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือ 

ความควบคุมของกองทุนรวม กองทุนรวมอาจไมซอมแซมหรือปรับปรุง

ทรัพยสินที่เชาหรือศูนยการคา 

นอกจากนี้ หากคาสินไหมทดแทน (จํานวนกอนการหักคาเสียหายสวนแรก 

(deductible) ที่กองทุนรวมตองจาย) ที่กองทุนรวมไดรับ มีจํานวนนอย

กวาคาซอมแซมบูรณะทรัพยสินที่เชา และกองทุนรวมไมมีเงินเพียงพอ

สําหรับเงินจํานวนที่ขาดดังกลาว กองทุนรวมตองใชความพยายามอยางดี

ที่สุดในการหาเงินทุนเพิ่มเติมเทากับจํานวนเงินที่ขาดดังกลาว (ซึ่งรวมถึง

การดําเนินการกูยืมเงินจากธนาคาร และ/หรือเรียกประชุมผูถือหนวย

ลงทุนเพื่อเสนอใหพิจารณาการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน) ในกรณีที่กองทุน

รวมไมสามารถจัดหามาซึ่งเงินทุนดังกลาว กองทุนรวมและเทสโก โลตัส 

จะเจรจาโดยสุจริตเพื่อหาทางออกซึ่งเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย ทั้งนี้ 

เทสโก โลตัส จะไมมีหนาที่ตองจัดหาเงินทุนสําหรับเงินสวนที่ขาดดังกลาว 

หากกองทุนรวมและเทสโก โลตัส ไมสามารถหาทางออกที่ตกลงกันได  

เทสโก โลตัส มีสิทธิเลิกสัญญาเชาหลัก และกองทุนรวมจะไมผิดสัญญา

หากกองทุนรวมไดปฏิบัติหนาที่ภายใตสัญญาเชาหลักแลว 

การเวนคืนทรัพยสิน ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยบางสวนของทรัพยสินที่เชาหรือศูนยการคา 

ถูกเวนคืน และการเวนคืนดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ

ของเทสโก โลตัส อันทําใหเทสโก โลตัส ไมสามารถดําเนินกิจการที่

ทรัพยสินที่เชาจากกองทุนรวมตอไปได เทสโก โลตัส อาจใชสิทธิเลิก

สัญญาเชาหลักได แตในกรณีที่มีการเวนคืนทรัพยสินที่เชาหรือศูนยการคา

เฉพาะบางสวนและการเวนคืนดังกลาวไมกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ

ตอความสามารถของเทสโก โลตัส ในการดําเนินกิจการที่ทรัพยสินที่เชา

ตอไป เทสโก โลตัส ไมมีสิทธิเลิกสัญญาเชาหลัก แตตองมีการลดอัตรา 

คาเชาตามสัดสวนของทรัพยสินที่เชาที่ถูกเวนคืนดังกลาว 
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เหตุผิดนัดและการเลิกสัญญา ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดซึ่งเปนความผิดของเทสโก โลตัส กองทุนรวมอาจ

กลับเขาครอบครองทรัพยสินที่ใหเชาแกเทสโก โลตัส (ทั้งหมดหรือบางสวน

ของทรัพยสินดังกลาว) หรือมีหนังสือบอกกลาวเลิกสัญญาถึงเทสโก โลตัส

ได ซึ่งจะทําใหสัญญาเชาหลักส้ินสุดลง 

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดซึ่งเปนความผิดของกองทุนรวม หรือในกรณีที่ 

เทสโก  โลตั ส  มี สิทธิ ที่ จ ะ เลิ ก สัญญาเช าหลั กภายหลั งจาก เกิ ด 

ความเสียหายตอทรัพยสินที่เชาและ/หรือศูนยการคา หรือทรัพยสินที่เชา

และ/หรือศูนยการคาถูกทําลายหรือถูกเวนคืน เทสโก โลตัส อาจใชสิทธิ

เลิกสัญญาเชาหลักได 

เหตุผิดนัดซึ่งเปนความผิดของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง (“คูสัญญาฝายที ่

ผิดนัด”) หมายถึง 

(ก) คูสัญญาฝายที่ผิดนัดไมชําระเงินจํานวนใด ๆ ตามสัญญาเชาหลักที่

ถึงกําหนดชําระและมีการคางชําระเงินจํานวนดังกลาวเปนระยะเวลา 

25 วันทําการ นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ (ไมวาจะมีการเรียกรองให

ชาํระเงินจํานวนดังกลาวหรือไมก็ตาม) หรือ 

(ข) คู สัญญาฝายที่ ผิดนัดปฏิบัติผิดขอตกลงหรือหนาที่ของตนตาม

สัญญาเชาหลักซึ่งคูสัญญาฝายที่ผิดนัดอาจแกไขไดแตไมทําการ

แกไขภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่ไดมีการระบุไวในหนังสือ 

บอกกลาวจากคู สัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งไดแจงถึงการปฏิบัติผิด

ขอตกลงและเรียกรองใหมีการแกไข หรือ 

(ค) ในกรณีที่คูสัญญาฝายที่ผิดนัดอยูภายใตกระบวนการลมละลาย  

เลิกกิจการ พิทักษทรัพย ฟนฟูกิจการ การจัดการทรัพยสิน ขอตกลง

กับเจาหนี้เกี่ยวกับการจัดการหนี้สิน การหยุดพักชําระหนี้ชั่วคราว 

หรืออยูภายใตวิธีการชั่วคราวของศาลหรือตัวแทนที่ศาลตั้งขึ้น  

ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย ไมวากระบวนการดังกลาวจะมีขึ้นในหรือ

นอกศาล 

ทั้งนี้ การเลิกสัญญาเชาหลักโดยกองทุนรวมหรือโดยเทสโก  โลตัส  

ไมกระทบถึงสิทธิหรือขอเรียกรองใด ๆ ที่มีขึ้นกอนการเลิกสัญญาดังกลาว 

กฎหมายและการระงับขอพิพาท สัญญานี้อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต

สัญญานี้ตองเสนอตออนุญาโตตุลาการภายใตขอบังคับของสํานักงาน 

ศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการแหง 

ประเทศไทย  
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4. สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาการใหบริการระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม  

กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาการใหบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ

ลงทุนแตละแหงกับเทสโก โลตัส โดยกองทุนรวมมีฐานะเปนผูใหบริการ และ เทสโก โลตัส มีฐานะเปนผูรับบริการ 

โดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญ ดังนี้ 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

อายุสัญญา อายุของสัญญาการใหบริการแตละฉบับจะเปนไปตามระยะเวลาการเชา

ของสัญญาเชาหลักที่เกี่ยวของ 

ขอบเขตของการใหบริการ กองทุนรวมจะตองจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อการใช

ประโยชนสวนกลางรวมกัน ซึ่งรวมถึงบริการจัดการงานธุรการที่เกี่ยวของ

กับพื้นที่สวนกลาง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ บริการรักษา 

ความสะอาดและบริการดูแลรักษาทั่วไป 

คาบริการและ 

คาบํารุงรักษา 

คาบริการเปนอัตราที่กําหนดคงที่  และจะตองชําระเปนรายเดือน 

นอกเหนือจากคาบริการแลว เทสโก โลตัส ตองชําระคาบํารุงรักษาเปน

จํานวนรอยละ 70 โดยเปนคาบํารุงรักษาอุปกรณดังตอไปนี้ อุปกรณทํา

ความเย็น เครื่องจําหนายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ตูสวิทชบอรดสําหรับ

ระบบไฟฟา (Main Distribution Board) เครื่องกําจัดน้ําเสีย เครื่องสูบน้ํา 

(CDP, CHP, water booster pump) และ ระบบปองกันอัคคีภัย 

(Fm200/Vesda) 

กฎหมายและการระงับขอพิพาท สัญญานี้อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต

สัญญานี้ตองเสนอตออนุญาโตตุลาการภายใตขอบังคับของสํานักงาน 

ศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการแหง

ประเทศไทย  

5. สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย  

กองทุนรวมจะแตงตั้งเทสโก โลตัส ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมในการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนทุกแหงภายใตสัญญาวาจางบริหาร

อสังหาริมทรัพย  
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คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

การแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย  กองทุนรวมจะแตงตั้งเทสโก โลตัส เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพื่อ

รับผิดชอบในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลทรัพยสินที่กองทุนรวม

ลงทุน รวมตลอดจนการใหบริการดานตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญา

วาจางบริหารอสังหาริมทรัพย การจัดการพื้นที่ใหเชา การบริหารจัดการ

สัญญาเชาและสัญญาบริการในสวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนทั้งหมดหรือแตบางสวนตลอด

อายุของสัญญาและตามขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาวาจางบริหาร

อสังหาริมทรัพย นอกจากนี้ เทสโก โลตัส จะไดรับการแตงตั้งใหเปน

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย สําหรับอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาของสัญญา

วาจางบริหารอสังหาริมทรัพยนี้  

 ในสวนของการใหบริการดานตาง ๆ เทสโก โลตัส อาจเขาทําสัญญากับ 

ผูใหบริการอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ไดรับการตรวจสอบและอนุมัติ

จากกองทุนรวม 

วันเริ่มมีผลใชบังคับ และระยะเวลา

ของสัญญา 

กองทุนรวม  และ เทสโก  โลตัส  จะ เข าทํ า สัญญาว าจ า งบริ หาร

อสังหาริมทรัพย ซึ่งจะมีผลใชบังคับตอเมื่ออสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ 

การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนแตละแหงไดโอนใหกับกองทุน

รวมในฐานะผูซื้ออสังหาริมทรัพยดังกลาวแลวเสร็จสมบูรณ  ตาม

ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทรัพยสินที่เกี่ยวของ โดยสัญญา

วาจางบริหารอสังหาริมทรัพยนี้ จะมีผลใชบังคับเปนระยะเวลา 15 ป และ

จะมีการตออายุสัญญาออกไปโดยอัตโนมัติอีก 15 ป เวนแตคูสัญญาจะ 

ตกลงกันเปนอยางอื่นหรือไดมีการบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดตาม

ขอกําหนดของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยนี้ 

หนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย ตลอดระยะเวลาของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย เทสโก โลตัส 

ตกลงดําเนินการ ดังตอไปนี้  

(ก) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีประสิทธิภาพในนามของผูบ ริหาร

อสังหาริมทรัพย และเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในสวน

ของการจัดการพื้นที่ใหเชา การบริหารจัดการสัญญาเชา สัญญา

อนุญาตใหใชสิทธิ และสัญญาบริการ โดยเทสโก โลตัส จะยึดถือตาม
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แผงผังโครงสรางองคกร และขั้นตอนการรายงานตามสายอํานาจ 

ที่ไดตกลงไวกับกองทุนรวม และจะปฏิบัติตามคําส่ังที่ มีเหตุผล 

อันสมควร ของกองทุนรวมที่อาจมีเปนคราว ๆ ไป 

(ข) ปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และใหคําปรึกษาแกกองทุน

รวมเกี่ยวกับกฎหมายที่กองทุนรวมตองปฏิบัติตามในสวนที่เกี่ยวกับ

สัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยนี้ หรืออสังหาริมทรัพยและสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 

นอกจากหนาที่ในการดําเนินการตาม (ก) และ(ข) ขางตน และอํานาจ

หนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพยตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามวิธี

ปฏิบัติทางการคาในการเปนตัวแทนดําเนินการตาง ๆ ในการจัดการพื้นที่

ให เช า  การบริหารจัดการเกี่ ยวกับ ผู เช า  และการบริหารจัดการ

อสังหาริมทรัพยแลว เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะมี

อํานาจและหนาที่ในเรื่องดังตอไปนี้ การบริหารจัดการสัญญาเชาและ

สัญญาบริการ การจัดการเกี่ยวกับการประเมินตาง ๆ โดยการจัดทํา

งบประมาณ การประมาณการและการวางแผนทางธุรกิจ การสงมอบและ

การรับมอบพื้นที่ เช า  การเข าตกแต งพื้นที่ ของ ผู เช า  การบริหาร

ความสัมพันธกับผูเชา การจัดการซอมบํารุง การบริหารจัดการที่จอดรถ 

การบริหารจัดการสัญญาตาง ๆ การบริหารจัดการงานธุรการทั่วไป  

การดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร การบริหารคาใชจาย

และการบริหารทางการเงิน  การตลาด  การจัดทําแผนธุรกิจ  และ

งบประมาณประจําป การเรียกเก็บคาเชาและคาบริการ การบริหารจัดการ 

บัญชีธนาคาร และหนาที่อื่นที่กองทุนรวมอาจกําหนดเพิ่มเติมเปนคราว ๆ 

โดยมีเหตุผลอันควร 

คาธรรมเนียมของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะไดรับชําระคาธรรมเนียม 

ตาง ๆ ดังนี้  

(ก) คาธรรมเนียมที่ตองชําระเปนประจํา (Recurring Fees)  

(1) คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา ชําระเปนรายเดือนในอัตรา

รอยละ 2 ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพยรายเดือน (Net 

Property Revenue) ("คาธรรมเนียมการเรียกเก็บคาเชา") 

โดย "รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย" หมายถึง รายไดรวม 
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 (2) คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตรารอยละ 0.30 ตอป 

ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมของเดือนกอนหนานั้น 

("คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย") โดยจะชําระเปน

รายเดือน และ 

(3) ค าธ ร รม เนี ยมพิ เ ศษ เพื่ อส ร า งแ ร งจู ง ใจ ในการบริ ห า ร

อสังหาริมทรัพย ชําระเปนรายเดือน ในอัตรารอยละ 1.5 ของ

กําไรสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income)  

("คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจ") 

(ข) ค า ธ ร รม เนี ยมการ เ รี ยก เก็ บค า เ ช า  ค า ธ ร รม เนี ยมบริ ห า ร

อสังหาริมทรัพย และคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจ จะชําระ

ใหแกเทสโก โลตัส ตามขอกําหนดเงื่อนไขการชําระเงินตามที่จะกลาว

ตอไป  ภายใน  30 วัน  นับจากวันสุดทายของแตละเดือนตาม 

ใบแจงหนี้ที่เทสโก โลตัส จะไดสงใหกับกองทุนรวม  

(ค) ค า ธ ร รม เนี ยมการ เ รี ยก เก็ บค า เ ช า  ค า ธ ร รม เนี ยมบริ ห า ร

อสังหาริมทรัพย และคาธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรางแรงจูงใจจะมีการ

พิจารณาทบทวนและทําความตกลงรวมกันระหวางกองทุนรวม และ

เทสโก โลตัส กอนที่จะตออายุสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย

ในแตละครั้ง ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาวาจางบริหาร

อสังหาริมทรัพยหรือกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

(ง) คาธรรมเนียมการควบคุมงาน (overseeing works) ซึ่งจะถือเปน 

คาใชจายในการลงทุนหรือคาใชจายในการรื้อถอน (ไมวาจะมีการ

ชําระคาใชจายในการรื้อถอนดังกลาวเปนเงินสดหรือในรูปแบบ

ทรัพยสินอื่นใด) จะมีคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 2 ของคาใชจายใน

การลงทุนหรือคาใชจายในการรื้อถอน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ไมรวม

คาธรรมเนียมในการออกแบบ คาธรรมเนียมสําหรับที่ปรึกษา และ

คาธรรมเนียมวิชาชีพตาง ๆ  

(จ) คาคอมมิชชั่น (Commission Fee) ในสวนของการจัดหาผูเชา เมื่อมี

การทําสัญญาเชากับผูเชารายใหม หรือมีการตอสัญญาเชา โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

โดยคาคอมมิชชั่นจะคํานวณจากอัตราคาเชาและคาบริการรายเดือน 
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 (1) ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญาเชา 

- ระยะเวลาการเช า เท ากับหรือมากกว า  1  ป  ขึ้นไป  

คาคอมมิชชั่นจะเทากับคาเชาและคาบริการครึ่งเดือน  

แตในกรณีที่ระยะเวลาการเชาไมถึง 1 ป คาคอมมิชชั่น 

จะเทากับคาเชาและคาบริการครึ่งเดือน คูณกับสัดสวนของ

ระยะเวลาการเชาที่ไมถึง 1 ป ดังกลาว 

 (2) ในกรณีทําสัญญาเชากับผูเชารายใหม มี 3 อัตรา ขึ้นอยูกับอายุ

ของสัญญาเชา  

- ระยะเวลาการเชาไมถึง 1 ป คาคอมมิชชั่นจะเทากับคาเชา

และคาบริการครึ่งเดือน คูณกับสัดสวนของระยะเวลา 

การเชาที่ไมถึง 1 ป ดังกลาว 

 - ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 1 ป แตไมถึง 3 ป 

คาคอมมิชชั่นจะเทากับคาเชาและคาบริการ 1 เดือน 

- ระยะเวลาการเชาเทากับหรือมากกวา 3 ป คาคอมมิชชั่น

จะเทากับคาเชาและคาบริการ 1.5 เดือน 

 (3) ในกรณีที่เทสโก โลตัส วาจางบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการ

จัดหาผู เชา  เทสโก  โลตัส จะเปนผู รับผิดชอบในการชําระ

คาธรรมเนียมใหกับบุคคลภายนอก แตเทสโก โลตัสยังคงมีสิทธิ

ไ ด รั บ ชํ า ร ะ ค า ค อมมิ ช ช่ั น ต า มสัญญา ว า จ า ง บ ริ ห า ร

อสังหาริมทรัพย 

 (ฉ) คาคอมมิชชั่น ทั้งกรณีการเขาทําสัญญาเชาใหม และการตออายุ

สัญญาเชา จะชําระใหแกเทสโก โลตัส ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 

เขาทําหรือตออายุสัญญาเชาหรือสัญญาบริการดังกลาวตามจํานวน

ที่ปรากฏในใบแจงหนี้ที่เทสโก โลตัส ไดสงใหกับกองทุนรวม ในกรณ ี

ที่คา เชาหรือคาบริการมีจํานวนไมคงที่  การกําหนดอัตราคา

คอมมิชชั่นกรณีการเขาทําสัญญาเชาใหมหรือการตออายุสัญญาเชา

จะเปนไปตามคาเชา และ/หรือคาบริการรายเดือนเฉลี่ยในชวง 

สามเดือนแรกภายหลังที่ไดมีการเขาทําหรือตอสัญญาเชาหรือสัญญา

บริการดังกลาว โดยจะตองชําระภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการ

กําหนดคาคอมมิชชั่นนั้น ๆ ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระเงิน

คาธรรมเนียม คาบริการและคาใชจายที่จะกลาวขางลางนี้ 
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 (ช) คาธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย ในอัตราดังตอไปนี้ 

- รอยละ  1 .5 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือ สิทธิการเช า

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม 

- รอยละ 0.75 ของมูลคาการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพย 

(ซ) คาธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพยจะชําระใหแกเทสโก 

โลตัส ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดมีการโอนทรัพยสินตามสัญญา 

ซื้อขายทรัพยสินที่เกี่ยวของ โดยเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไข

ของการชําระเงินคาธรรมเนียม คาบริการและคาใชจายที่จะกลาว

ตอไป ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ที่เทสโก โลตัส จะไดสงใหกับ 

กองทุนรวม 

 (ฌ) คูสัญญาตกลงยกเวนคาคอมมิชชั่น ทั้งกรณีการเขาทําสัญญาเชา

ใหม และการตออายุสัญญาเชาซึ่งรวมถึงกรณีที่เทสโก โลตัสวาจาง

บุคคลภายนอกดําเนินการจัดหาผูเชา และคาธรรมเนียมการเรียกเก็บ

คา เชาและคาบริการ  สําหรับพื้นที่ ไฮ เปอรมาร เก็ตและพื้นที่

ศูนยการคา ซึ่งเทสโก โลตัส ชําระใหแกกองทุนรวมจนถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2557 คาธรรมเนียมแตละประเภทภายใตสัญญาวาจาง

บริหารอสังหาริมทรัพยนั้น เปนคาธรรมเนียมที่ยังไมรวมภาษีใด ๆ 

(รวมถึงภาษีมูลคาเพิ่ม) และการกลาวถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ 

ดังกลาวใหหมายความถึงคาธรรมเนียมนั้น ประกอบกับภาษีใด ๆ ที่

คิดบนคาธรรมเนียมดังกลาวดวย 

 การชําระเงินคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจาย 

กองทุนรวมจะเปนผูชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญา

วาจางบริหารอสังหาริมทรัพย รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ของบุคคลภายนอก 

คาใชจายที่ไดสํารองจายไปกอน หรือคาธรรมเนียมวิชาชีพใด ๆ ทั้งหมดที่

เทสโก โลตัส ไดชําระไป 
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สาธารณูปโภค (ก) เพื่อตอบแทนการที่เทสโก โลตัส ตกลงรับผิดชอบชําระคาบริการ

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค อั น ไ ด แ ก  ก า ซ  น้ํ า ป ร ะ ป า  แ ล ะ ไ ฟ ฟ า  

( "สาธารณูปโภค " )  ที่ ใช ในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนใหกับหนวยงานที่ใหบริการ

สาธารณูปโภคดังกลาวแตเพียงผูเดียว กองทุนรวมจึงตกลงใหสิทธิ

เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนผูใหบริการ

สาธารณูปโภคแกผูเชา โดยมีสิทธิและหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (1) จะตองรับผิดชอบชําระคาบริการสาธารณูปโภคทั้งหมดของ

อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุนใหแกหนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภคดังกลาวดวย

ตนเองแตเพียงผูเดียว 

 (2) มีสิทธิเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคที่ใชโดยผูเชาจากผูเชา

ดวยตนเองเพื่อเขาบัญชีของเทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยเอง 

(3) จะตองเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคจากผูเชาตามอัตรา 

ที่เคยมีการเรียกเก็บกอนที่จะมีการทําสัญญาวาจางบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

 (4) จะตองเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคจากกองทุนรวมที่ใชใน

พื้นที่สวนกลางและพื้นที่สวนอื่นของอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนที่ยังไมมีผูใดเขา

ครอบครองในอัตราเดียวกับที่เทสโก โลตัส ในฐานะผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยชําระใหแกหนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภค

ดังกลาว 

 (5) สามารถปรับขึ้นอัตราคาบริการที่จะเรียกเก็บจากผูเชาไดตาม

การปรับขึ้ นอัตราค าบริ การของหน วยงานที่ ใหบ ริการ

สาธารณูปโภคดังกลาว 

 (6) จะตองไมเรียกเก็บคาบริการสาธารณูปโภคจากผูเชารายใหม 

ในอัตราที่สูงเกินเหตุอันควร 
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 (ข) เมื่อสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยครบกําหนดหรือส้ินสุดลง  

เทสโก โลตัส จะตองใชความพยายามตามสมควรเพื่อกระทําการ

ดังตอไปนี้โดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได 

(1) โอนอุปกรณมิเตอรทั้งหมดที่ใชในการใหบริการสาธารณูปโภค

แกผูเชาใหกับกองทุนรวม (หรือบุคคลอื่นใดตามที่กองทุนรวม

จะกําหนด) และ 

(2) โอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาทั้งหมดที่เขาทํากับเชาเกี่ยวกับ

การใหบริการสาธารณูปโภคใหกับกองทุนรวม (หรือบุคคลอื่น

ใดตามที่กองทุนรวมจะกําหนด) 

การโอนสิทธิและเสนอชื่อบุคคลอื่น

เพื่อดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวม หรือเทสโก โลตัส อาจโอนสิทธิ ผลประโยชน สวนไดเสีย หรือ

ภาระหน าที่ ทั้ งหมดหรื อบางส วนภายใต สัญญาว าจ า งบริ หาร

อสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลอื่น เมื่อไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ

อักษรลวงหนาจากคูสัญญาอีกฝาย  

ทั้งนี้ หากเทสโก โลตัส เปนผูโอนสิทธิ ผลประโยชน สวนไดเสีย หรือ

ภาระหนาที่ทั้งหมดภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยใหแก

บริษัทยอยที่เทสโก โลตัส ถือหุนรอยละ 100 (ไมวาโดยตรงหรือโดยออม) 

การโอนดังกลาวไมจําตองไดรับความยินยอมลวงหนาจากกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะตอง

สามารถบริหารจัดการทรัพยสินไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา

วาจางบริหารอสังหาริมทรัพย รวมถึงมีหนาที่ คุณสมบัติและลักษณะ 

รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญ ความนาเชื่อถือ และประสบการณเฉพาะตัวของ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่เปนไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ 

การผิดสัญญาและการเลิกสัญญา (ก) การเลิกสัญญาเนื่องจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ

เชาอสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยเสียหายหรือถูกทําลาย 
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 กรณีที่มีการจําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ทั้งหมดที่กองทุนรวมลงทุน – กองทุนรวมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

วาจางบริหารอสังหาริมทรัพย โดยจะทําการแจงใหเทสโก โลตัส 

ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วันทั้งนี้ ภายใต

เงื่อนไขของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยเทสโก โลตัส จะ 

ไมทําการเรียกรองใด ๆ กับกองทุนรวมอันเนื่องมาจากการบอกเลิก

สัญญาดังกลาว 

 กรณีที่มีการจําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

ที่กองทุนรวมลงทุนแต เพียงบางสวน  หรือสัญญาเชาที่ดินซึ่ ง

อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนตั้งอยูส้ินสุดลงหรือหมดอายุ – 

การดําเนินการตามสัญญาของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เฉพาะใน

สวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จําหนายหรืออสังหาริมทรัพยที่ตั้งอยู

ในพื้นที่ที่ เชาดังกลาว จะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติในวันที่จําหนาย

อสังหาริมทรัพยดังกลาวถูกขายหรือวันที่ สัญญาเชาส้ินสุดหรือ

หมดอายุ (แลวแตกรณี) 

 ในทั้งสองกรณีดังกลาวขางตน หากไมมีขอหามตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ กองทุนรวมจะแจงใหผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ทราบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดวากองทุนรวมไดลงนามใน

สัญญาจําหนายอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแลว 

รวมถึงการแจงวันที่กําหนดเปนวันจําหนายอสังหาริมทรัพย 

 กรณีที่อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม

ลงทุนไดรับความเสียหายหรือถูกทําลายและไมสามารถซอมแซม

แกไขได และคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาเชาได  

การดําเนินการตามสัญญาของผูบริหารอสังหาริมทรัพย เฉพาะใน

สวนที่ เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่ ได รับความเสียหายหรือ 

ถูกทําลายจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเชา

ระหวางกองทุนรวมและผูเชาหลักตามที่ไดกลาวมานั้น 

 (ข) การเลิกสัญญาเนื่องจากการผิดเงื่อนไขในสัญญาหรือการลมละลาย 

สัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยจะส้ินสุดลง เมื่อคู สัญญา 

ฝายหนึ่งไดสงหนังสือบอกกลาวไปยังคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญา หาก

คูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาดังกลาวนั้น 
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 (1) ไมปฏิบัติตามขอสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยในขอที่

เปนสาระสําคัญหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดใด ๆ ในสัญญา

ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และไมไดทําการแกไขใหใหเหตุ

ดังกลาวหมดไป (ในกรณีที่สามารถแกไขได) ภายใน 90 วัน  

นับจากวันที่ไดรับคําบอกกลาวเปนหนังสือจากคูสัญญาอีก 

ฝายหนึ่งใหดําเนินการแกไข 

 (2) ในกรณีที่ 

• เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย และอัตราการเชาพื้นที่ของ

ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนลดลงต่ํากวารอยละ 60 และ 

• รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Revenue) 

ต่ํากวารอยละ 50 ของอัตราที่กําหนดในงบประมาณและ

แผนธุรกิจประจําป 

 เปนเวลามากกวา 3 เดือนติดตอกัน ใหถือวาเทสโก โลตัส  

ในฐานะผูบริหารอสังหาริมทรัพยตกเปนฝายผิดสัญญา ทั้งนี้ 

สัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยไดกําหนดความหมายของ

คําวา "อัตราการเชาพื้นที่" ไวโดยหมายถึง อัตรารอยละของพื้นที่

ที่มีการเชาจริงที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาวที่คํานวณตามพื้นที่ให

เชารวม (ไมรวมถึงพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ต พื้นที่ศูนยอาหารที่ใหเชา

แกเทสโก โลตัส) หารดวยจํานวนพื้นที่ใหเชาแกผูเชาระยะยาว

ของอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน

รวมลงทุน  ยกเวนพื้นที่ที่ ไมอาจใหเชาไดในชวงเวลาหนึ่ง 

เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อยูในระหวางการซอมแซม ปรับปรุง

ตกแตงภายในพื้นที่นั้น ในกรณีที่ไมปรากฏขอผิดพลาดโดย 

ชัดแจง ใหรายงานประจําเดือนที่เกี่ยวกับอัตราการเชาพื้นที่ซึ่ง

จัดเตรียมโดยเทสโก โลตัส ถือเปนขอมูลอัตราการเชาพื้นที ่

ที่เปนที่สุด 
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 (3) เปนผูที่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน  หรือ สํานักงานคณะกรรมการ  ก .ล .ต .  กําหนด  และ 

ไมสามารถแกไขคุณสมบัติดังกลาวใหถูกตองไดภายใน 90 วัน 

นับจากวันที่ ได รับคําบอกกลาวเปนหนังสือจากคู สัญญา 

อีกฝายหนึ่งใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง ทั้งนี้ หากผูละเมิดขอ

สัญญาเปนเทสโก โลตัส เทสโก โลตัส สามารถเสนอบุคคลอื่นที่

มีคุณสมบัติครบถวนและเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ใหดํารงตําแหนงผูบริหารอสังหาริมทรัพยแทนภายใตขอตกลง

และเงื่อนไขของสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่จะไดรับการเสนอชื่อดังกลาว จะตอง

ไดรับความเห็นชอบโดยมติที่ประชุมของผูถือหนวยลงทุน โดย

ภายหลังจากที่เทสโก โลตัส ไดเสนอชื่อบุคคลดังกลาวจะตองจัด

ใหมีการประชุมขึ้นในทันทีที่จะกระทําได และเพื่อเปนการ

หลีกเลี่ยงขอสงสัยที่อาจเกิดขึ้น การประชุมของผูถือหนวยลงทุน

เพื่อเห็นชอบในการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมจําตอง

ไดรับอนุมัติภายใน 120 วัน นับจากวันที่คูสัญญาฝายที่ละเมิด

ขอสัญญาได รับหนังสือบอกกลาวจากคู สัญญาอีกฝายให

ดําเนินการแกไขคุณสมบัติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด ในกรณีเชนวานั้น สัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย

จะยังมีผลใชบังคับตอไป 

 (4) กองทุนรวมหรือเทสโก โลตัส (แลวแตกรณี) ถูกศาลพิพากษาให

ลมละลาย 

(ค) การตกลงเลิกสัญญาโดยคูสัญญา 

คู สัญญาทั้ ง สอ งฝ า ยอ าจตกลง เ ลิ ก สัญญาว า จ า งบ ริ ห า ร

อสังหาริมทรัพยเมื่อใดก็ได โดยทําเปนลายลักษณอักษร 
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 (ง) เงื่อนไขการเลิกสัญญา 

กองทุนรวมจะใชสิทธิเลิกสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยดวย

เหตุภายใตหัวขอ "การเลิกสัญญาเนื่องจากการผิดเงื่อนไขในสัญญา

หรือการลมละลาย" ตามขอ (ข)(1) หรือ (2) ขางตน ไดตอเมื่อผูถือ

หนวยลงทุน มีมติอนุมัติใหยกเลิกการแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

ดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมด 

 ในกรณี (1) ที่เทสโก โลตัส เปนฝายผิดสัญญา ในขอสัญญาอันเปน

สาระสําคัญภายใตสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยและไม

สามารถทําการแกไขเหตุดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และ

การทําผิดขอสัญญานั้นทําใหเกิดผลกระทบตอการบริหารจัดการ

ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือ (2) อัตราการเชา

พื้นที่และรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย (Net Property Revenue) 

ลดลงต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวเปนเวลาเกินกวา 3 เดือนติดตอกัน

และถาเทสโก โลตัส เปนผูถือหนวยลงทุนดวยแลว เทสโก โลตัส ไมมี

สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง ล ง ค ะ แนน ในมติ ใ ห ย ก เ ลิ ก สัญญา ว า จ า ง

อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

 (จ) การเลิกสัญญาเนื่องจากการเลิกกองทุนรวม 

ในกรณีที่กองทุนรวมถูกเลิกตามเงื่อนไขที่กําหนดในโครงการสัญญา

วาจางบริหารอสังหาริมทรัพยจะถูกยกเลิกในทันทีเมื่อเทสโก โลตัส

แจงใหกองทุนทราบเปนหนังสือ ในกรณีที่กองทุนรวมถูกเลิกเนื่องจาก

ความผิดของกองทุนรวมเอง เทสโก โลตัส สงวนสิทธิที่จะดําเนินการ

เรียกรองใหกองทุนรวมชําระเบี้ยปรับตามที่กําหนดในขอ  (ซ)  

ดานลางนี้ 

 (ฉ) ในกรณีที่เทสโก โลตัส ถูกถอดถอนหรือมีการบอกเลิกสัญญาวาจาง

อสังหาริมทรัพย โดยมติของที่ประชุมผูถือหนวยตามที่กําหนดไวในขอ 

(ง) ดังกลาวขางตน โดยเทสโก โลตัส มิไดผิดสัญญาวาจางบริหาร

อสังหาริมทรัพย เทสโก โลตัส จะไดรับเงินชดเชยจากกองทุนรวมและ

กองทุนรวมมีหนาที่ตองชําระเงินชดเชยดังกลาวใหเทสโก โลตัส 

ตามที่กําหนดไวในสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพย 
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 (ช) การเลิกสัญญาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการควบคุมจัดการของ

กองทุนรวม 

ใ น เ วล า ใดก็ ต ามหลั ง จ าก วั นที่ ข อ ง สัญญาว า จ า งบ ริ ห า ร

อสังหาริมทรัพย 

(1) หากบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือบุคคลที่กระทําการรวมกันเขาเปน

เจาของหรือควบคุมไมวาทางตรงหรือทางออมในการถือหนวย

ลงทุนมากกวารอยละ 30 ของสิทธิในการออกเสียงของหนวย

ลงทุนของกองทุนรวม เทสโก โลตัส มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ โดย

การสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา 6 เดือน ไปยังกองทุนรวม หรือ 

 (2) หนวยลงทุนของกองทุนรวมไมไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพยอีกตอไป เทสโก โลตัส มีสิทธิที่จะบอกเลิก

สัญญาฉบับนี้ โดยสงหนังสือบอกกลาวลวงหนา 30 วัน ไปยัง

กองทุนรวม 

 (ซ) ผลของการเลิกสัญญา 

หากกองทุนรวมเปนผูเลิกสัญญาโดยเทสโก โลตัส มิไดเปนผูผิดนัด 

หรือผิดสัญญา กองทุนรวมจะตองรับผิดชอบชําระเบี้ยปรับใหแก 

เทสโก โลตัส เปนจํานวนเทากับคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่กองทุนรวม

ชําระใหแกเทสโก โลตัส ในชวงระยะเวลา 2 ป กอนหนานั้น โดยใน

กรณีดังกลาว จะไมนําขอตกลงยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ตามที่ระบุในขอ (ฌ) ภายใตหัวขอ "คาธรรมเนียมของผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย" ดังกลาวขางตน มาใชบังคับ 

กฎหมายและการระงับขอพิพาท สัญญานี้อยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย ขอพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต

สัญญานี้ตองเสนอตออนุญาโตตุลาการภายใตขอบังคับของสํานักงาน

ศาลยุติธรรมวาดวยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการแหง

ประเทศไทย 

6. สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาการตกลงกระทําการรวมกันระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม 

กองทุนรวม และเทสโก โลตัส ตกลงเขาทําสัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน โดยมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญ 

ดังนี้ 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

อายุสัญญา สัญญาการตกลงกระทําการรวมกัน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่เทสโก โลตัส
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ดําเนินการโอนที่ดิน อาคาร และสิทธิการเชาใหแกกองทุนรวมเสร็จ

สมบูรณ และจะสิ้นสุดลงโดยพลันโดยไมตองบอกกลาวเมื่อสัญญาวาจาง

บริหารอสังหาริมทรัพยครบกําหนดหรือส้ินสุดลง  

คําจํากัดความ ในสัญญาการตกลงกระทําการรวมกันนี้  

"ศูนยการคา" หมายถึง ไฮเปอรมารเก็ต หรือรานคาปลีกประเภทอื่น หรือ

ศูนยการคาที่มีขนาดพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตตั้งแต 3,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

"ศูนยการคาที่แขงขัน" หมายถึง ศูนยการคาที่ตั้งอยูในระยะหางไมเกิน 

500 เมตรจากศูนยการคาอีกแหงหนึ่ง (ในกรณีที่เปนศูนยการคาที่ตั้งอยูใน

กรุงเทพมหานคร) หรือไมเกิน 2 กิโลเมตรจากศูนยการคาอีกแหงหนึ่ง  

(ในกรณีที่เปนศูนยการคาที่ตั้งอยูในจังหวัดอื่นนอกเขตกรุงเทพมหานคร) 

ขอตกลงเรื่อง "สิทธิที่จะปฏิเสธกอน 

(Right of First Refusal)"  

หากกองทุนรวมประสงคที่จะขาย โอนหรือจําหนายกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

กรรมสิทธิ์ในอาคาร หรือโอนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินใหแกบุคคลใด ๆ 

หรือใหเชาที่ดินหรืออาคารแกผูเชาหลักอื่นที่ไมใชเทสโก โลตัส กองทุนรวม

จะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังเทสโก โลตัส โดยระบุขอกําหนด

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวของกองทุนรวม เพื่อใหเทสโก 

โลตัส พิจารณารับขอเสนอดังกลาวกอน ทั้งนี้ กองทุนรวมไมสามารถขาย 

โอน จําหนาย หรือใหเชาที่ดินและอาคารแกผูอื่นโดยเสนอเงื่อนไขที่ดีกวา

เงื่อนไขที่ไดเสนอใหเทสโก โลตัส การดําเนินการตามสิทธิที่จะปฏิเสธกอน

ดังกลาวตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการจําหนาย

ทรัพยสินของกองทุนรวม 

นอกจากนี้ หากเทสโก โลตัส ประสงคที่จะขาย โอน  หรือจําหนาย

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินใหแกบุคคลใด ๆ (ซึ่งเปน

ที่ตั้งของศูนยการคาที่มีขนาดพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตตั้งแต 3,000 ตาราง

เมตรขึ้นไป) เทสโก โลตัส จะตองทําหนังสือแจงเปนคําเสนอไปยังกองทุน

รวม โดยระบุขอกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวเพื่อให

กองทุนรวมพิจารณารับขอเสนอกอน ทั้งนี้ เทสโก โลตัส ไมสามารถขาย 

โอน หรือจําหนายไป หรือใหเชาที่ดิน หรืออาคารบนเงื่อนไขที่ดีกวาที่ไดมี

การเสนอใหแกกองทุนรวม 

ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะตองเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ

เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของ

กองทุนรวม 
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ขอตกลงเรื่อง "ขอหามการลงทุนใน

ทรัพยสินที่มีลักษณะเปนการ

ประกอบธุรกิจแขงขัน" 

เทสโก โลตัส ตกลงวาจะไมกอสรางศูนยการคาที่แขงขันกับศูนยการคา

ของกองทุนรวม เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก

กองทุนรวม  ซึ่ งกองทุนรวมตองไมปฏิ เสธใหความยินยอมหรือให 

ความยินยอมลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร 

กองทุนรวมตกลงวาจะไมลงทุนในศูนยการคาที่แขงขันกับศูนยการคาที่

เทสโก โลตัส เปนเจาของ หรือที่กองทุนรวมเปนเจาของโดยมีเทสโก โลตัส

เปนผูเชาหลัก เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก 

เทสโก โลตัส โดยเทสโก โลตัส ตองไมปฏิเสธใหความยินยอมหรือให 

ความยินยอมลาชาโดยไมมีเหตุผลอันควร 

ขอตกลงเรื่อง "การละเวนไม

ดําเนินการแขงขันในฐานะผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย" 

เทสโก โลตัส ตกลงวาจะไมเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยใหแกกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยอื่นใดที่มีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ/หรือสิทธิ

การเชาอสังหาริมทรัพยที่เปนศูนยการคา และจะดําเนินการมิใหบริษัท

ยอยเขาเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยในลักษณะดังกลาวเชนกัน โดย

ขอตกลงนี้มีผลใชบังคับจนวาสัญญาวาจางบริหารอสังหาริมทรัพยจะครบ

กําหนดหรือส้ินสุด 

ขอตกลงเรื่อง "การหามโอนขาย

หนวยลงทุน" 

เทสโก โลตัส ตกลงวาจะไมขาย โอน หรือจําหนายหนวยลงทุนทั้งหมดหรือ

บางสวนที่เทสโก โลตัส ถืออยู ในชวงระยะเวลา 180 วัน นับแตวันที ่

การโอนตามสัญญาซื้อขายทรัพยสินเสร็จสมบูรณ อยางไรก็ตาม เทสโก 

โลตัส อาจขาย โอน หรือจําหนายหนวยลงทุนไดตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี  

(1) ขาย โอน หรือจําหนายหนวยลงทุนใหแกบริษัทในกลุมของเทสโก 

โลตัส หรือ (2) ไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกองทุนรวม

กอน  

ขอตกลงเรื่อง "การอนุญาตใหใชสิทธิ

เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา 

และเครื่องหมายบริการ"  

เทสโก โลตัสตกลงวาจะใหสิทธิและใหชวงสิทธิโดยมิใชสิทธิขาดแตเพียง 

ผูเดียวแกกองทุนรวมในการใชเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา และ

เครื่องหมายบริการบางเครื่องหมาย ไดแก เครื่องหมาย "เทสโก (Tesco)" 

และ "โลตัส (Lotus)" และ "เทสโก โลตัส (Tesco Lotus)" เครื่องหมาย 

ทั้งสองเพื่อการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทย โดยไมรวมถึง

การใชเครื่องหมายการคาดังกลาวกับศูนยการคาใด ๆ โดยใหเปนไปตาม

ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา 

ที่กองทุนรวมจะเขาทํากับเทสโก โลตัส ทุกประการ 

โปรดพิจารณารายละเอียดในขอ 7. "สรุปสาระสําคัญของรางสัญญา

อนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม"  
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7. สรุปสาระสําคัญของรางสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาระหวางเทสโก โลตัส กับกองทุนรวม  

เทสโก โลตัส ตกลงใหสิทธิและใหชวงสิทธิ (แลวแตกรณี) แกกองทุนรวมเพื่อใชเครื่องหมายการคาชื่อทางการคา และ

เครื่องหมายบริการบางเครื่องหมาย ไดแก เครื่องหมาย "เทสโก (Tesco)" "โลตัส (Lotus)" และ "เทสโก โลตัส 

(Tesco Lotus)" เพื่อการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทย โดยมีขอกาํหนดและเงื่อนไขที่สําคัญ ดังนี้ 

คูสัญญา เทสโก โลตัส และกองทุนรวม 

เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา 

และเครื่องหมายบริการ 

คําวา "เทสโก (Tesco)" "โลตัส (Lotus)" และ "เทสโก โลตัส (Tesco 

Lotus)" 

การอนุญาตใหสิทธิ เทสโก โลตัส ตกลงใหสิทธิและใหชวงสิทธิ (แลวแตกรณี) แกกองทุนรวม 

ในเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา  และเครื่องหมายบริการบาง

เครื่องหมาย ไดแก เครื่องหมาย "เทสโก (Tesco)" "โลตัส (Lotus)" และ 

"เทสโก โลตัส (Tesco Lotus)" เพื่อ 

(1)  เปนชื่อของกองทุนรวม (ซ่ึงรวมถึงการใชในเอกสารอื่นๆ ที่อางถึงหรือ

เกี่ยวของกับกองทุนรวม) และ 

(2)  ใชในการดําเนินกิจการของกองทุนรวมในประเทศไทย ซึ่งไดแก

การเปนเจาของและการจัดการ รวมถึงการใหเชาพื้นที่บางสวน

ศูนยการคา  หรือการใหบ ริการเกี่ ยวกับศูนยการคาดั งกลาว  

(ซึ่งรวมถึงการประชาสัมพันธศูนยการคา) หรือการดําเนินธุรกิจอื่น

ตามที่ระบุในโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. แตไมรวมถึงการนําเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา หรือ 

เครื่องหมายบริการไปใชเปนชื่อศูนยการคา ที่ดิน หรืออาคารใด ๆ ที่

กองทุนรวมเปนเจาของ ผูเชา หรือผูใหเชา 

การเลิกสัญญา สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาจะส้ินสุดเมื่อ (1) สัญญาวาจาง

บริหารอสังหาริมทรัพยครบกําหนดหรือส้ินสุด (2) ในกรณีที่เทสโก โลตัส 

ไมมีสิทธิใชเครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา และเครื่องหมายบริการ  

"เทสโก (Tesco)" อีกตอไป (3) ในกรณีที่เทสโก โลตัส ไมไดเปนผูเชาหลัก

ในศูนยการคาสวนใหญที่กองทุนรวมเปนเจาของ หรือเปนผูใหเชา 

ขอบเขตการอนุญาตใหใช

เครื่องหมายการคา  

และคาสิทธิ 

กองทุนรวมมีสิทธิใชเครื่องหมายการคานี้โดยไมตองชําระคาสิทธิแตเพียง

ในประเทศไทยเทานั้น และการอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคานี้มิไดเปน

การใหอนุญาตใหกองทุนรวมใชสิทธิแตเพียงผูเดียว  
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ภาคผนวก 3 

รายงานสรุปอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีก  
โดยบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 
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รายงานสรุปอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีก  
โดยบริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีก 

ภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ในป 2553 ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงรอยละ 7.8 ซึ่งเปนอัตราการ

เติบโตที่สูงที่สุดนับแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเมื่อป 2540 และในไตรมาสที่ 3 ป 2554 เศรษฐกิจของ

ประเทศไดขยายตัวเทากับรอยละ 3.5 ซึ่งเปนผลมาจากการเจริญเติบโตในภาคการผลิต (ซึ่งกอนหนานี้ไดรับผลกระทบ

จากการขาดแคลนวัตถุดิบจากภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุน) และการเติบโตในภาคการสงออก และการทองเที่ยว   

อยางไรก็ดี การเจริญเติบโตดังกลาวไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมในชวงปลายไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ซึ่ง

กอใหเกิดความเสียหายในวงกวาง จากรายงานของธนาคารโลก “น้ําทวมประเทศไทยป 2554: การประเมินผลอยาง

รวดเร็วและการวางแผนการฟนฟู” ประเมินวามีความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังน้ําทวมกวา 1.36 ลานลานบาท  

นอกจากนี้ เหตุการณน้ําทวมและการปดชั่วคราวของโรงงานตาง ๆ ทําใหเกิดผลกระทบในดานลบตอการจางงานในระยะ

ส้ัน แตอยางไรก็ตาม อัตราการวางงานในระยะยาวยังคงอยูในระดับต่ํา และเพื่อที่จะยกระดับและฟนฟูการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ไดอนุมัติแผนเรงดวน 6 

แผน และแผนปองกันน้ําทวมระยะยาว 2 แผน มูลคารวม 350 ลานบาท โดยงบประมาณประมาณ 300 ลานบาท จะถูก

นําไปใชเพื่อบริหารระบบจัดการน้ําในเขื่อนเจาพระยา และอีก 50 ลานบาทที่เหลือจะถูกนําไปใชสําหรับมาตรการการ

ปองกันในพื้นที่อื่น 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับประมาณการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ป 2554 เหลือเทากับรอยละ 1.8 และคาดวาจะมีการฟนตัวอยางรวดเร็วในป 2555 ดวยอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเทากับรอยละ 4.8 

แผนภูมิที่ 1: อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศที่แทจริงในภูมิภาค(1) 

(รอยละ) 
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2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ไทย มาเลเซยี อินโดนีเซีย เวียดนาม โลก

(2) (2 )

 
ที่มา: (1) ธนาคารโลก (ขอมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2554) 

(2)คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) 
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นอกจากนี้ จํานวนประชากรของประเทศไทยก็มีสวนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการคาปลีก โดยจากขอมูล 

สํามะโนประชากรและเคหะ ป 2553 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาประเทศไทยมีประชากรมากกวา 65 ลานคน ซึ่ง

เปนอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม ทั้งนี้ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดพยากรณจํานวนประชากรในประเทศโดยคาดวาจะมีจํานวน

มากกวา 70 ลานคน ในป 2563 

แผนภูมิที่ 2: การคาดการณจํานวนประชากรของประเทศไทย ป 2554 - ป 2563 

(ลานคน) 
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ที่มา:  การประมาณการจํานวนประชากรของประเทศไทย ป 2543 – 2573  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คาดการณในเดือน มีนาคม ป 2551) 

นอกจากนี้ การใชจายของภาคครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับแตป 2537 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น

ของรายไดของครัวเรือน ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการเติบโตในอุตสาหกรรมการคาปลีก 

แผนภูมิที่ 3: รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนของประเทศไทย ป 2537 - ป 2552 

(บาทตอเดือน) 
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ที่มา:  รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ในป 2553 โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ  

(ขอมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2553) 
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แผนภูมิที่ 4: รายจายเฉลี่ยตอครัวเรือนของประเทศไทย ป 2537 - ป 2553 

(บาทตอเดือน) 
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ที่มา:  รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ในป 2553 โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ  

(ขอมูล ณ วันที่1 ธนัวาคม 2553) 

นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญที่ชวยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการคาปลีกในประเทศ ไดแก การเพิ่มขึ้นของจํานวน

แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม และการประมง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการจางงานในตําแหนงอาวุโส ซึ่งสงผลใหรายได

เฉล่ียตอครัวเรือนสูงขึ้น ประกอบกับจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขนาดครัวเรือนที่เล็กลง 

จากขอมูลของศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย (อางอิงจากบทวิเคราะห "Insight เรื่อง How will the 

Retail Landscape Change? ฉบับเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน ป 2554") ไดคาดการณการเพิ่มขึ้นของกลุม

ผูบริโภคที่มีกําลังการซื้อสูงในอีก 10 ปขางหนา โดยคาดวา (1) จํานวนของผูสูงวัย (อายุมากกวา 60 ป) จะเพิ่มขึ้น 1.5 

เทา จาก 8 ลานคนในป 2552 เปน 12 ลานคนในป 2563 (2) จํานวนประชากรในครัวเรือนขนาดเล็ก ครัวเรือนที่มีสมาชิก

เพียงหนึ่งคน หรือมีสมาชิกเปนคูแตงงานซึ่งไมมีบุตรจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในป 

2552 เปนรอยละ 20 ในป 2563 และ (3) จํานวนผูมีรายไดระดับกลางจนถึงระดับสูง (รายไดตั้งแต 15,000 ตอเดือนขึ้น

ไป) จะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17 ของผูมีรายไดทั้งหมดในป 2552 เปนรอยละ 40 ในป 2563 

ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

ธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยไดมีการพัฒนาจากรูปแบบธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม มาเปนรานคาปลีกขนาดใหญที่ทันสมัย 

เชน ศูนยการคาไฮเปอรมารเก็ต และศูนยการคาชุมชน  ซึ่งนําเสนอความหลากหลายของสินคาและบริการ พรอมทั้งให

ความคุมคาและความสะดวกสบายกับผูบริโภค 

ผลประกอบการของภาคธุรกิจคาปลีกเปนไปในทิศทางที่ดี ประกอบกับดัชนีบงชี้ที่สําคัญตาง ๆ มีแนวโนมเปนไปใน

ทิศทางที่ดีเชนกัน นอกจากนี้ บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด คาดวา ความเชื่อม่ันและการใชจาย 

จะมีลักษณะเปนรูปแบบ วี-เชป (การลดลงและปรับขึ้นอยางรวดเร็ว) ซึ่งการลดลงนั้นจะเปนผลมาจากเหตุการณ 

น้ําทวม ตามดวยการปรับขึ้นอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการใชจายเพื่อการฟนฟู 
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แผนภูมิที่ 5: ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ป 2543 - ไตรมาสที่ 3 ป 2554 (ฐานป 2543 เทากับ 100) 
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(ขอมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2555) 

ในปจจุบัน ธุรกิจพื้นที่คาปลีกในประเทศประกอบไปดวยการเสนอพื้นที่คาปลีกในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  

ซึ่งรวมถึง สยามพารากอน ที่เปนศูนยการคาที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย เทสโก โลตัส ซึ่งเปนศูนยการคา 

ไฮเปอรมารเก็ตที่มีจํานวนสาขากวา 133 แหง และรานสะดวกซื้อขนาดเล็กจํานวนมาก เชน เซเวน อีเลฟเวน จํานวน 

6,100 สาขา นอกจากนั้นยังรวมไปถึงรานขายสินคาเฉพาะทาง เชน โฮมโปร อินเด็กซ และอิเกีย เปนตน ธุรกิจคาปลีก

โดยรวมไดรับผลประโยชนจากปจจัยขางตนอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนในป 2552 ที่มีการปรับตัวลงเล็กนอยจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่ซบเซา 

นอกจากนี้ กอนเหตุการณน้ําทวม ยอดคาปลีกมีแนวโนมจะเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากความเชื่อม่ัน

ของผูบริโภคและทัศนคติในการจับจายใชสอยที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากความมั่นคงทางการเมืองที่มีมากขึ้นภายหลัง

จากเลือกตั้งที่ผานมา อยางไรก็ดี ยอดคาปลีกอาจจะมีการลดลงในชวงเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นอยางเปนลําดับอีกครั้ง

อันเนื่องมาจากผูบริโภคจะเลื่อนการใชจายออกไปเพื่อซอมแซมบานเรือนที่เสียหายจากน้ําทวม 

แผนภูมิที่ 6: ดัชนีการคาปลีกของประเทศไทย ป 2543 - ป 2553 

(ดัชนี) (รอยละ) อัตราการเปลี่ยนแปลง 
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(ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554) 
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ในสวนของศูนยการคาไฮเปอรมารเก็ต การที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บ๊ิกซี”) ไดลงนามในสัญญา

เขาซื้อกิจการของบริษัท เซ็นคาร จํากัด (“คารฟูร”) ในประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป 2553 และไดดําเนินการ

เสร็จส้ินในชวงตนป 2554 จึงทําใหปจจุบันมีผูประกอบการศูนยการคาไฮเปอรมารเก็ตในประเทศไทยเหลือเพียง 3 ราย 

ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี และ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“แม็คโคร”) 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีก - กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานครมีผลประกอบการที่ดีในชวง 9 เดือนแรกของป 2554 เนื่องจากมีการใชจายเพื่อการ

อุปโภคบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกรง ระดับรายไดที่สูงขึ้น และสถานภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ธุรกิจคาปลีกใน

กรุงเทพมหานครมีอุปทานพื้นที่คาปลีกทั้งส้ิน 5,560,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่คาปลีกอีก 790,120 ตารางเมตร ที่

กําลังอยูในระหวางการดําเนินการกอสราง ซึ่งพื้นที่คาปลีกดังกลาวแบงเปนพื้นที่เชาคาปลีกในศูนยการคา (Mall Retail 

Space) รอยละ  55 พื้นที่หางสรรพสินคาจํานวนรอยละ 22 และพื้นที่ไฮเปอรมารเก็ตจํานวนรอยละ 23  

แผนภูมิที่ 7: อุปทานของตลาดพื้นที่คาปลีกแยกตามรูปแบบในกรุงเทพมหานคร ป 2546 - ป 2555  
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(ขอมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2555) 

(ลานตารางเมตร) 
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แผนภูมิที่ 8: อุปทาน และอัตราการเชาพื้นที่คาปลีกในกรุงเทพมหานคร ป 2546 - ไตรมาสที่ 3 ป 2554 

 

0

1

2

3

4

5

6

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

Q
1 

25
54

Q
2 

25
54

Q
3 

25
54

85%

88%

90%

93%

95%

98%

100%

อุปทาน อัตราการเชา
 

 ที่มา:  ฝายวิจัยและพัฒนาที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ ซีบี ริชารด เอลลิส  

(ขอมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2555) 

ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการคาปลีกรายใหญ ไดแก บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด(ผูประกอบการ

ศูนยการคาสยามพารากอน ดิ เอ็มโพเรี่ยม และเดอะมอลล เปนตน) บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด (ผูประกอบการ

ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร และสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร เปนตน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

( ผูประกอบการศูนยการค า เซ็นทรัล เวิลด  และเซ็นทรัลพลาซ า  เปนตน )  ยั ง ไม มีการ เปด โครงการใหม 

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2554 แตจะใหความสําคัญกับในการปรับปรุง ตกแตงใหม และเปดใหบริการหางที่ทําการปด

ปรับปรุงไป ทั้งนี้ ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 ไดมีโครงการขนาดใหญเปดใหบริการทั้งส้ิน 2 โครงการ ไดแก โครงการ

เซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 ซึ่งตั้งอยูบนถนนพระราม 9 มีขนาดพื้นที่ใหเชาเทากับ 90,000 ตารางเมตร และโครงการ

เทอรมินอล 21 ซึ่งตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท บริเวณแยกอโศก มีขนาดพื้นที่ใหเชาเทากับ 40,000 ตารางเมตร 

นอกจากนี้ ในป 2554 เทสโก โลตัส ไดนําเสนอรูปแบบศูนยการคาใหม เรียกวา “เทสโก โลตัส เอ็กซตรา” โดยนําเสนอ

สินคาไฮเอนด/พรีเมี่ยมที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อจับกลุมตลาดของบุคคลและครอบครัวที่มีรายไดระดับกลางจนถึง

ระดับสูง นอกจากนี้ ในชวงตนป 2554 บิ๊กซีไดเสร็จส้ินการเขาซื้อกิจการจากคารฟูรจํานวนทั้งส้ิน 42 สาขา และทําการ

เปล่ียนสาขาเหลานั้นเปน บิ๊กซี เอ็กซตรา 

ในกรุงเทพมหานครมีกระแสการพัฒนาศูนยการคาชุมชน หรือ คอมมิวนิตี้ มอลล โดยผูพัฒนาโครงการรายยอย ในขณะ

ที่ผูพัฒนาโครงการรายใหญมุงเนนไปที่การพัฒนาธุรกิจคาปลีกในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย อาทิเชน บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จํากัด (มหาชน) ไดประกาศแผนที่จะเปดศูนยการคา 4 แหง บริเวณกรงุเทพมหานครรอบนอก 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีก - ภาคเหนือ 

ธุรกิจคาปลีกในภาคเหนือของประเทศไทยสวนมากเปนธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม (traditional trade) โดยมีจังหวัด

เชียงใหมเปนจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย และเปนจังหวัดที่มีธุรกิจคาปลีกมากที่สุด ซึ่งทํา

ใหจังหวัดเชียงใหมถูกใชเปนตัวชี้วัดแนวโนมตลาดคาปลีกในภาคเหนือของประเทศไทย  

(ลานตารางเมตร) 
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ถึงแมวาจังหวัดเชียงใหมจะมีธุรกิจแบบดั้งเดิมอยูมาก แตธุรกิจคาปลีกแบบสมัยใหมทั้งในรูปแบบศูนยการคาที่ไมมีผูเชา

หลัก ศูนยการคา หางสรรพสินคา และศูนยการคาไฮเปอรมารเก็ตไดเติบโตขึ้นอยางมาก โดยผูประกอบการธุรกิจคาปลีก

ขนาดใหญปลีกที่มุงเนนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค เชน เทสโก โลตัส และบิ๊กซี และศูนยการคาเฉพาะทาง เชน  

แม็คโคร มีสาขาหลายแหงในจังหวัดเชียงใหม และพื้นที่อื่น ๆ ในภาคเหนือ  

ทั้งนี้ ธุรกิจคาปลีกแบบสมัยใหมในบริเวณนอกเมืองมีผลประกอบการที่ดีกวา เพราะมีอัตราการเชาพื้นที่และมีราคาเชาที่

สูงกวาบริเวณตัวเมือง เนื่องจากธุรกิจคาปลีกเหลานี้ตั้งอยูใกลกับที่อยูอาศัยของผูบริโภคมากกวา ทําใหการเดินทาง

สะดวก มีที่จอดรถที่กวางขวาง และมีรูปแบบที่ทันสมัยและนําเสนอสินคาที่มีความหลากหลายมากกวา ทั้งนี้จากการ

สํารวจพบวาอัตราการเชาพื้นที่คาปลีกในจังหวัดเชียงใหมอยูในระดับคอนขางสูง โดยมีอัตราการเชาพื้นที่มากกวารอยละ 

90 ณ ไตรมาสที่ 3 ป 2554 

ณ ส้ินป 2554 มีโครงการคาปลีกแบบสมัยใหมซึ่งอยูในระหวางการกอสราง โดยเฉพาะศูนยการคาขนาดใหญสองแหง 

ไดแก (1) โครงการพรอมเมนาดา ซึ่งมีพื้นที่ใหเชามากกวา 50,000 ตารางเมตร และคาดวาจะเปดใหบริการในไตรมาส 2 

ป 2555 และ (2) โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม ซึ่งมีพื้นที่ใหเชารวม 46,500 ตารางเมตร และคาดวาจะเปด

ใหบริการในป 2556 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมั่นใจของผูพัฒนาโครงการที่มีตอตลาดธุรกิจคาปลีกในภาคเหนือ ดังนั้น

ธุรกจิคาปลีกแบบสมัยใหมจะยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และจะแทนที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมในอนาคต  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีก – ภาคใต 

ในภาพรวม ธุรกิจคาปลีกในภาคใตของประเทศไทยยังคงเปนแบบดั้งเดิม  ซึ่งมีลักษณะคลายกับธุรกิจคาปลีกทาง

ภาคเหนือ  โดยจังหวัดสุราษฎรธานี  และอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาเปนพื้นที่ที่มีธุรกิจคาปลีกที่เจริญเติบโตมากที่สุด

ในภูมิภาคซึ่งมีตั้งแตรูปแบบของรานขายของชําขนาดเล็กไปจนถึงผูประกอบการศูนยการคาไฮเปอรมารเก็ตขนาดใหญ 

ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี และ แม็คโคร 

จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรประกอบกับฐานะของผูบริโภคที่ดีขึ้น รูปแบบธุรกิจคาปลีกในภาคใตไดรับการ

พัฒนาใหมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น โดยสวนมากจะเปนศูนยการคา และหางสรรพสินคาซึ่งตั้งอยูใน   2  จังหวัดสําคัญคือ 

จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา 

อยางไรก็ดี รูปแบบรานคาปลีกแบบดั้งเดิมจะยังคงอยู และนาจะใชเวลาอีกระยะหนึ่ง กอนที่รูปแบบรานคาปลีกที่ทันสมัย

จะเขามาครองตลาดการคาปลีกในภาคใตของประเทศไทย  ทั้งนี้ โดยสวนใหญแลวพื้นที่เชาของศูนยการคาสมัยใหมจะ

ถูกจับจองจนเต็ม มีเพียงบางโครงการเทานั้นที่ยังมีพื้นที่วางเหลืออยู 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสทิธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 
 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

101 

ภาคผนวก 4 

รายงานประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปนสวนแบงกําไรตามสมมติฐาน 
โดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 
 

 












































































