
เอกสารชี้แจงนักลงทุน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก ้โลตัส รเีทล โกรท 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ 
บริษัทจัดการ 
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“การท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้เพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ มิได้เป็นการแสดงวา่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขายและมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม 

 
เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนส าหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ก่อนการ
เสนอขาย เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่

ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนท่ีได้ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในสาระส าคัญ  
 

ผู้ลงทุนที่สนใจควรศึกษาข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลใน 
หนังสือชี้ชวนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ได้ที่ บริษัทจัดการ ส านักงานของผู้จัดการ

การจัดจ าหน่าย หรือส านักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
 

ทั้งน้ี การเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนจะกระท าได้ต่อเม่ือ ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ไดใ้ห้ความเห็นชอบการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน การแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม และร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องแล้ว” 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 
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สารบัญ 

ศูนย์การคา้ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

สรุปข้อมูลเกีย่วกับการเพิม่ทุนกองทุนรวม TLGF 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

จุดเด่นเพื่อพจิารณาลงทุน 
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ชื่อกองทุนรวม 

ผู้สนับสนุน (Sponsor) 

ข้อมูลการเพิ่มทุน 

ประมาณการเงินจ่ายคืนต่อ
หน่วย 

บริษัทจัดการ 

 จ านวนเงินเพิ่มทนุ : ไม่เกนิ 7,545 ล้านบาท  
 จ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่เกิน 650 ล้านหน่วย 
 วันประกาศจ านวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขาย ราคาเสนอขาย และอัตราส่วนหน่วยลงทุนเดิมต่อหน่วยลงทุนใหม่: 23 พฤศจิกายน 2555  
 วันจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ: 26 ถึง 28 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลาเปิดท าการถึงเวลาปิดท าการของ

บริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขาย และ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนนุการขายจนถึง 
เวลา 12.00 น.  

 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มสีิทธิจองซื้อมอบอ านาจ ให้ผูร้บัฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนนิการจองซื้อแทนสามารถ
จองซื้อได้จนตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตามวิธีที่ผู้สนับสนนุการขายหน่วยลงทุน
ก าหนด 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (“TLGF” หรือ “กองทุนรวม”) 

 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (“เทสโก้ โลตัส”) 

 โปรดศึกษารายละเอียดในหน้า 17-19 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนกองทุนรวม TLGF 

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในศนูย์การค้าคุณภาพสูงซึ่งจะมีเทสโก้ โลตัส เป็นผู้เช่าหลักทัง้สิ้น 5 แห่ง โดยศูนย์การค้าทั้ง 5 แห่ง ตั้งอยู่ใน
ท าเลดีทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, ศาลายา, รังสิต – นครนายก และ บางปู 
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โครงสร้างกองทุนรวม TLGF 

 
 

(ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์) 

ผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่น 

ถือหน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 25 ถือหน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 75 

 
 

(ในฐานะบริษัทจัดการ) 

สัญญาแต่งตั้ง 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

โครงการจัดการ 
และหนังสือชี้ชวน 

อสังหาริมทรัพย์ 
โครงการเดิม 17 โครงการ 

อสังหาริมทรัพย์ 
โครงการใหม่ 5 โครงการ 
1. ภูเก็ต 
2. นครศรีธรรมราช 
3. ศาลายา 
4. รังสิต-นครนายก 
5. บางป ู

คณะกรรมการลงทนุ 

TLGF 
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สารบัญ 

ศูนย์การคา้ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

สรุปข้อมูลเกีย่วกับการเพิม่ทุนกองทุนรวม TLGF 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

จุดเด่นเพื่อพจิารณาลงทุน 
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โครงสร้างรายไดข้อง TLGF มีความโดดเด่นด้วยส่วนค่าเช่าคงที่ที่
มั่นคง และโอกาสเติบโตจากส่วนค่าเช่าแปรผัน 

อัตราผลก าไรที่สูงจากผู้เช่าชัว่คราว 

รายได้มีความมั่นคงจากการมีเทสโก้ โลตัสเป็นผู้เช่าหลัก รายได้ค่าเช่าคงที่ที่มั่นคง 
และคา่เช่าแปรผันจากผู้เช่าระยะยาวที่มีชื่อเสียง 

 สัญญาเช่าระยะยาวรวมท้ังหมด 30 ปี โดยการ
เช่าเป็นแบบ 10 ปี ต่อสัญญาเช่าอัตโนมัติได้ 2 
คร้ัง ครั้งละ 10 ปี 

 ฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งของเทสโก้ โลตัส 

 ขจัดความเส่ียงจากอัตราเงินเฟ้อ 
► อัตราค่าเช่าปรับเพ่ิมร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ป ี
► พิจารณาทบทวนคา่เช่าเม่ือครบ 10 ปี 

เพ่ือให้เป็นไปตามอัตราตลาด  

 สัญญาบริการอายุ น้อยกว่า 1 ปี และก าหนด
ค่าบริการอัตราคงที่ 

 ความยืดหยุ่นสูงในการปรับค่าบริการ และผู้เช่า
พื้นท่ีท่ีเหมาะสม 

 อัตราค่าบริการ และผลก าไรดี เพราะระยะเวลา
เช่าท่ีส้ันและพื้นที่เช่าท่ีมีขนาดเล็ก 

 สัญญาเช่า 1 ปี ข้ึนไป 

 อัตราค่าเช่าคงที่มีการปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 

 ผลประโยชน์ของรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากอัตราค่า
เช่าแปรผันตามรายได้ผู้เช่า 

 ผู้เช่าคุณภาพสูง เป็นผู้ประกอบการท่ีมีช่ือเสียง
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

หมายเหต:ุ ประมาณการโครงสร้างรายได้ส าหรับรอบปีสิ้นสดุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

Permanent Fixed 

ตัวอย่างผู้เชา่ระยะยาว 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต  
และศูนย์อาหาร 

33% 

ผู้เช่าระยะยาวที่ 
ค่าเช่าคงที่ 

33% 

ผู้เช่าระยะยาวที่ค่าเช่า
แปรผันตามยอดขาย 

19% 

อ่ืนๆ 
1% 

ผู้เช่าชั่วคราว 
14% 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต  
และศูนย์อาหาร 

33% 

ผู้เช่าระยะยาวที่ 
ค่าเช่าคงที่ 

33% 

ผู้เช่าระยะยาวที่ค่าเช่า
แปรผันตามยอดขาย 

19% 

อ่ืนๆ 
1% 

ผู้เช่าชั่วคราว 
14% 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต  
และศูนย์อาหาร 

33% 

ผู้เช่าระยะยาวที่ 
ค่าเช่าคงที่ 

33% 

ผู้เช่าระยะยาวที่ค่าเช่า
แปรผันตามยอดขาย 

19% 

อ่ืนๆ 
1% 

ผู้เช่าชั่วคราว 
14% 

ประมาณการโครงสรา้งรายได ้

ประมาณการโครงสรา้งรายได ้

ประมาณการโครงสรา้งรายได ้
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-2.5% 

0.0% 

2.5% 

5.0% 

7.5% 

10.0% 

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

ไทย มาเลเซีย อินโดนนีเซีย เวียดนาม ทั่วโลก 

อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจสูง(1) ประชากรที่เพ่ิมขึ้น(2) 

การบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น(3) 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประเทศไทย 
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น 

รายได้ปรับตัวสูงขึ้น(3) 
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ท่ีมา:  
(1) ธนาคารโลก และธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2555) 
(2) ประมาณการประชากรไทยส าหรับช่วงปีระหว่าง 2543 – 2573, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2555) 
(3) ส ามะโนประชากรและเคหะ, ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2555) 

ธุรกิจค้าปลีกที่เกี่ยวกับสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคมีความผันผวนต่ า 
และมีโอกาสขยายตัวไปตามศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 0.3% 

6,000 

9,000 

12,000 

15,000 

18,000 

21,000 

24,000 

2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 
6,000 

9,000 

12,000 

15,000 

18,000 

2543 2545 2547 2549 2550 2552 2553 2554 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประเทศไทย 

อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี : 6.3 % อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี : 5.3% 

บา
ทต

่อเ
ดือ

น 1 
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บริหารโดยเทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจค้าปลีกและ 
การบริหารศูนย์การค้าของประเทศไทยมากว่า 18 ปี  

เทสโก้ โลตัส เป็นผู้น าในธุรกิจคา้ปลีกและการบริหารศูนย์การค้าชั้นน าของประเทศไทย 

สินค้าที่หลากหลาย 3 

 สินค้าอุปโภคและบริโภคพื้นฐานนานัปการ 

 สินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าพร้อมบริการท่ียอดเยี่ยม  

 ดึงดูดผู้บริโภคทุกประเภทและประชากรทุกกลุ่ม 

คลับการ์ด 2 

 สมาชิก "คลับการ์ด" มากกว่า 9 ล้านคน 

            ระบบกระจายสินค้าที่ทันสมัย 4 

ศูนย์กระจายสินค้าวังนอ้ย 

ศูนย์กระจายสินค้าล าลูกกา 

ศูนย์กระจายสินค้าสามโคก 

และจะเปิดในภูมิภาคตา่งๆอีกสามแห่ง 

 มุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับชมุชนท่ีเทสโก้ โลตัส
ประกอบธุรกิจ 

 สนับสนุนการพัฒนาของชุมชนดา้นต่างๆ อาทิ โครงการ
ส่งเสริมสุขอนามัย การศึกษา และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน 5 

 บริหารโดยเทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจคา้ปลีก
และการบริหารศูนย์การค้าของประเทศไทยมากว่า 18 
ปี ด้วยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 6 

รูปแบบร้านคา้ปลกีที่หลากหลาย 1 

7 8 

http://tescolotus.com/place.php?menu=location_en&lang=en&type=Plus Shopping Mall
http://tescolotus.com/place.php?menu=location_en&lang=en&type=@Oasis
http://tescolotus.com/place.php?menu=location_en&lang=en&type=Hypermarket
http://tescolotus.com/place.php?menu=location_en&lang=en&type=Express
http://tescolotus.com/place.php?menu=location_en&lang=en&type=Talad
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 98% 
92% 

100% 100% 100% 100% 99% 

ศูนย์การค้าคุณภาพสูงกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยบนท าเลที่ดีเยี่ยม 

ศูนย์การค้าคุณภาพสูงและมีผลการด าเนินงานที่พิสูจน์แล้ว โดยมีอายุการด าเนินการเฉลี่ย 8 ปี มีลูกค้ามาใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ 3.1 ล้านคน และมีอัตรา
การเช่าพื้นที่เฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 99 ทั้งนี้ กองทุนรวมจะเป็นเจ้าของศูนย์การค้าส่วนใหญ่ที่เข้าลงทุน 

อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดส าหรับ 6 เดือน ปี 2555/56(1) 
เฉลี่ย 22 สาขา: 99% 

(1) อัตราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ียส าหรับพื้นท่ีให้เช่าท้ังหมด ส าหรับระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 
(2) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 

การสิ้นสุดระยะเวลาเช่าของผู้เช่าระยะยาว(2) 

ระยะเวลา 

จ านวนสัญญาเช่าที่
จะครบก าหนดอายุ 

(ฉบับ) 

พื้นที่ให้เช่าที่จะ
ครบก าหนดอายุ  
(ตารางเมตร) 

พื้นที่เช่าที่จะครบ
ก าหนดอายุเทียบกับ
พื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่า

ระยะยาว 

พื้นที่เช่าที่จะครบ
ก าหนดอายุเทียบ
กับพื้นที่ให้เช่า

ทั้งหมด 
ปีสิ้นสุดวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2556 383 18,163 15.0% 5.8% 
ปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 392 24,761 20.4% 7.9% 
ปีสิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 415 29,420 24.2% 9.4% 
ภายหลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 174 47,300 39.0% 15.2% 
สัญญาเช่าหลักกับเทสโก้ โลตัส 22 190,238 - 61.0% 
พื้นท่ีว่าง 55 1,774 1.5% 0.6% 

รวม 1,441 311,657 100.0% 100.0% 
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ศูนย์การค้าท่ีมีอยู่เดิม 

ศูนย์การค้าแห่งใหม ่

14 10 7 5 6 9 4 15 1 2 11 8 3 13 12 17 16 20 19 18 21 22 

ศรีนครินทร์ 
กระบี่ 
ประชาช่ืน 
รังสิต คลอง 7 
ทุ่งสง 
สิงห์บุรี 
ปราณบุรี 
มหาชัย 
แม่สาย 
ระนอง 
สมุย 
พิษณุโลก 
อมตะนคร 
เพชรบูรณ์ 
ล าลูกกา คลอง 6 
เสนา 
พระราม 1 

ภูเก็ต 
ศาลายา 
นครศรีธรรมราช  
รังสิต-นครนายก 
บางปู 
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การเติบโตของกองทุนรวม TLGF ในอนาคตชัดเจนจากการได้รับ
สิทธิเข้าซื้อศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัสเพิ่มเติม 

(1) ท่ีมา: เทสโก้ โลตัส (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2555) 

ไฮเปอร์มาร์เก็ตและศนูย์การคา้แต่ละภูมภิาค(1) 

ไฮเปอร์มาร์เก็ต
และศูนย์การค้า 

กรุงเทพ 36 

ภาคกลาง 41 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 

ภาคใต้ 18 

ภาคเหนือ 16 

รวม 138 

 TLGF ได้รับสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Rights of First Refusal)  ในศูนย์การค้าที่มี
ขนาดพื้นที่ไฮเปอร์ มาร์เก็ตต้ังแต่ 3,000 ตารางเมตรขึ้นไป ในประเทศไทยของเทส
โก้ โลตัส ท้ังที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะสร้างขึ้นในอนาคต 

 บริษัทจัดการมีความตั้งใจจะใช้สิทธิดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเติบโตของกองทุนรวม
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การลงทุน 

 ในปัจจุบันเทสโก้ โลตัส มีไฮเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้าทั้งสิ้นกว่า 138 แห่ง และ
ด าเนินกิจการร้านค้าปลีกในรูปแบบต่างๆ รวมกันกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศไทย 
ให้บริการลูกค้าจ านวนมากกว่า 11 ล้านคน ต่อสัปดาห์ 

การลงทุนในศูนย์การค้าของเทสโก้ โลตัส 

ไฮเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้าของ 
เทสโก้ โลตัส 

9 10 
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ได้ประโยชน์จากประสบการณ์และความสามารถของผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย ์

คณะท างานท่ีเข้าบริหารอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (เทสโก้ โลตัส) 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีทั้งความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการอสังหาริมทรัพย์  

ประธานกรรมการบริหาร 

ผู้อ านวยการฝ่าย
อสังหาริมทรัพย์ 

คณะสนับสนุน 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า
และสื่อโฆษณา 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด - 
บริหารพื้นที่เช่าและสื่อโฆษณา 

ผู้จัดการอาวุโสกิจการบรรษัท – 
การสื่อสาร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายการเงินและการบัญช ี

ผู้จัดการพืน้ที่เช่าและการ
ด าเนนิงาน ในพืน้ที่เชา่ 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารอาคาร 
และสินทรัพย์ และบริหาร 

ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 

หัวหน้าฝ่ายบริหารอาคาร 
เครื่องจักรกลและพลังงาน 

ผู้จัดการฝ่ายการเงนิ 

ผู้จัดการฝ่ายจดัการ
ทรัพย์สิน  

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
อสังหาริมทรัพย์  

11 11 
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สารบัญ 

ศูนย์การคา้ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

สรุปข้อมูลเกีย่วกับการเพิม่ทุนกองทุนรวม TLGF 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

จุดเด่นเพื่อพจิารณาลงทุน 

12 
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เกณฑ์ในการเลือกศูนย์การค้าเข้ากองทุนรวมฯ 

13 

1.  ตั้งอยู่ในท าเลที่ดี สามารถเข้าถึงการเติบโตในหลากหลายภูมิภาคทั่ว
ประเทศไทย  

2.  ศูนย์การค้าผ่านการพิสูจน์ด้านผลประกอบการแล้ว มีความผันผวนต่ า 
และมีความมั่นคงของรายได้ค่าเช่า  

3.  อัตราการเช่าพืน้ทีเ่ฉลี่ยสูง โดยมีรายได้ที่แนน่อนจากผู้เช่าที่มีชื่อเสียงทั้ง
ในประเทศและสากล 

4.  ศูนย์การค้ากระจายตัวอยู่ในท าเลที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการ
กระจายความเสี่ยงของกองทุนรวมฯ 
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สรุปข้อมูลศูนย์การค้าใหม ่

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2555 
(1) อัตราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ียส าหรับพื้นท่ีให้เช่าท้ังหมด ส าหรับระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 
(2) “พื้นท่ีอาคารรวม" หมายถึง พื้นท่ีท้ังหมดภายในอาคารศูนย์การค้า ซึ่งรวมถึงพื้นท่ีไฮเปอร์มาร์เก็ต พื้นท่ีศูนย์อาหาร พื้นท่ีให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวภายในอาคาร พื้นท่ีส่วนกลาง พื้นท่ีบริการ และพื้นท่ีลานจอดรถภายในอาคาร  
(3) “พื้นท่ีให้เช่าท้ังหมด" หมายถึง พื้นท่ีไฮเปอร์มาร์เก็ต พื้นท่ีศูนย์อาหาร และพื้นท่ีให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวท่ีไม่ใชเ่ทสโก้ โลตัส 
(4) มูลค่าการประเมินท่ีจัดท าโดยบรษิัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด (“CBRE”) ณ วันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 และบรษิัท 15 ท่ีปรกึษาธุรกิจ จ ากัด (“15 BIZ”) ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 
(5)    มูลค่าการประเมินสุดท้ายค านวณจากผลรวมของราคาประเมินจากผู้ประเมินท้ัง 2 รายที่น้อยกว่าของแต่ละศูนย์การค้า 

ชื่อศูนย์การค้า 
การถือครองใน
ที่ดินของกองทุน

รวม 

ปีท่ี 
ศูนย์การค้าก่อสร้าง

เสร็จ (พ.ศ.) 

อัตราการเช่า
พื้นที่เฉลี่ย(1) 

เน้ือที่ดิน 

(ไร)่ 

พื้นที่อาคาร
รวม 

(ตร.ม.)(2) 

พื้นที่ให้เช่า
ทั้งหมด 

(ตร.ม.)(3) 

ราคาประเมิน  
(ล้านบาท) (4) 

CBRE / 15 BIZ 

ภูเก็ต เจ้าของกรรมสิทธิ์ 2542 99.2% 44-2-0 31,262 22,299 2,718 / 2,613 

ศาลายา เจ้าของกรรมสิทธิ์ 2551 100.0% 38-3-99 25,765 17,471 1,776 / 1,615 

นครศรีธรรมราช เจ้าของกรรมสิทธิ์ 2540 100.0% 26-0-33.6 21,225 15,106 1,069 / 1,075 

รังสิต-นครนายก สิทธิการเช่า 2548 99.9% 33-2-0 22,586 12,137 593 / 638 

บางป ู สิทธิการเช่า 2550 99.6% 55-0-80 18,429 12,531 585 / 644 

อัตราเฉลี่ย/รวม: 99.7% 198-1-12.6 119,268 79,546 6,475(5) 

14 
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ที่ตั้งของศูนย์การค้าทั้งหมด 

ศูนย์การค้าใหม่ที่จะลงทุนเพิ่มเติม มีคุณภาพสูง และภายหลังการลงทุน กองทุนรวมจะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธกิาร
เช่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

21 
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ศูนย์การคา้ทั้งหมด 22 สาขาภายหลงัการลงทุนเพิ่มเติม 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

 6 โครงการเดิม: ล าลกูกาคลอง 6 มหาชัย ประชาชื่น พระราม 1  
รังสิตคลอง 7 และศรนีครินทร์  

 3 โครงการใหม่: บางปู รังสิต-นครนายก และศาลายา 
 ได้รับประโยชน์จากฐานลูกค้าที่มั่นคงและมอี านาจในการซื้อสูง 

สถานที่
ท่องเที่ยว 

 3 โครงการเดิม: กระบี่ ปราณบุรี และสมุย 
 1โครงการใหม่: ภูเก็ต 
 ได้รับประโยชน์จากการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม 

หัวเมือง
จังหวัดที่
ส าคัญ 

 8 โครงการเดิม: แม่สาย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สิงห์บุรี ทุ่งสง ระนอง อมตะ
นคร และเสนา 

 1 โครงการใหม่: นครศรีธรรมราช 
 ได้รับประโยชน์จากอตัราการเติบโตของรายได้ผู้บริโภค โดย Growth 

Provincial Product (เฉลี่ย 5 ปี) ส าหรับภาคเหนือ และภาคใต้เพิม่ขึ้นร้อยละ 
9.3 และ 6.2 ตามล าดับ 
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427,001 427,001 

119,268 

0 

200,000 

400,000 
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พื้นที่อาคารรวมใน
ปัจจุบัน 

พื้นที่อาคารรวมภายหลัง
การลงทนุเพิ่มเติม 

พื้นที่อาคารรวม และพื้นที่ให้เช่าทัง้หมดของศนูย์การคา้ 

232,111 232,111 

79,546 

0 

100,000 

200,000 

300,000 

พื้นที่ให้เช่าทัง้หมดใน
ปัจจุบัน 

พื้นที่ให้เช่าทัง้หมด
ภายหลังการลงทนุเพิ่มเติม 

ตร.ม. 

พื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนของศูนย์การค้าที่กองทุนรวม 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพิม่ขึ้น 

พื้นที่อาคารรวม(1) (ตารางเมตร) พื้นที่ให้เช่าทั้งหมด(2) (ตารางเมตร) 

ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2555 
(1) "พื้นที่อาคารรวม" หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารศูนย์การค้า ซึ่งรวมถึงพื้นที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พื้นทีศู่นย์อาหาร พื้นที่ให้เช่าแกผู่้เช่าระยะยาวภายในอาคาร พ้ืนที่สว่นกลาง พืน้ที่บริการ และพื้นที่ลานจอดรถภายในอาคาร  
(2) "พ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมด" หมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พ้ืนที่ศนูย์อาหาร และพ้ืนที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวที่ไม่ใชเ่ทสโก ้โลตัส  

การเพิ่มสัดส่วนของศูนย์การคา้ที่กองทนุรวม เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ์
ศูนย์การค้าที่ลงทุนในปัจจุบัน ศูนย์การค้าที่ลงทุนในปัจจุบันและที่ลงทุนเพิ่มเติม 

17,175 ล้านบาท 23,650 ล้านบาท ราคาประเมิน 

73% 

27% 

75% 

25% 

เจ้าของกรรมสิทธิ์         สิทธิการเช่า 
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สารบัญ 

ศูนย์การคา้ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

สรุปข้อมูลเกีย่วกับการเพิม่ทุนกองทุนรวม TLGF 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

จุดเด่นเพื่อพจิารณาลงทุน 

16 
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จ านวนศูนย์การค้า 

ประมาณการเงินจา่ยคืนสทุธสิ าหรับ 
ผู้ถือหนว่ยลงทุน (ล้านบาท)(1) 

ประมาณการเงินจา่ยคืนสทุธิ 
ต่อหนว่ยลงทุน (บาท)(1) 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินจา่ยคืนสุทธติ่อหน่วย 

ราคาประเมินของศูนย์การค้า (ล้านบาท) 

17 5 22 

1,242.9 1,716.0 473.2 

0.702 (2)(3)(4) 0.759(2)(3)(5) 

17,175 23,650 6,475 

8.1% 

ศูนยก์ารค้าที่ลงทนุในปัจจุบนั 

(1) เงินจ่ายคืนสุทธิประกอบด้วยเงินปันผลจากก าไรสุทธิ และเงินลดทุนท่ีจ่ายออก 
(2) จากข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่นหลายกองทุนท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินท้ังหมดส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ น้ันๆ ลงทุน พบว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบจากการท่ีมูลค่าสิทธิการเช่าลดลงตามอายุสัญญาสิทธิการเช่า เน่ืองจากราคาประเมินของ

สิทธิการเช่าสิ้นงวดไม่น้อยกว่ามูลค่าสิทธิการเช่าต้นงวด ท าให้กองทุนรวมไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่าสิทธิการเช่าลดลงจากการประเมินค่าทรัพย์สิน (unrealized loss)   

 เพื่อให้เห็นตัวอย่างผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจึงทดลองค านวณก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรในประมาณการงบก าไรขาดทุนของ TLGF ส าหรับงวดวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในกรณีสมมติ ท่ีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ้นงวดลดลงแบบเส้นตรงตามอายุสัญญาสิทธิ
การเช่า (มีการรับรู้ unrealized loss ในทางสมมติ) ก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทุนจะลดลงจากสมมติฐานเดิมเหลือ 0.53 บาทต่อหน่วย ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่เดิม และ 0.58 บาทตอ่หน่วย ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมด อย่างไรก็ดี unrealized loss จากกรณีสมมติดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
ท่ีมีการจ่ายเป็นเงินสด ท าให้ TLGF ยังคงมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีสามารถจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยการลดเงินทุนจดทะเบียน ซึ่งจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินจากการปันส่วนแบ่งก าไรและจากการลดเงินทุนจดทะเบียน รวมเป็น 0.70 บาทต่อหน่วย ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่เดิม และ 0.76 บาทต่อหน่วย 
ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมด ตามสมมติฐานเดิม 

 ตามหลักการทางบัญชีและในทางปฏิบตัิ มูลค่าสิทธิการเช่าปลายงวดจะขึ้นกับราคาประเมินท่ีจัดท าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน จึงอาจไม่เกิด unrealized loss เช่นเดียวกันกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ตามท่ีกล่าวมาเบื้องต้น การทดลองค านวณ unrealized loss ด้วยวิธีเส้นตรงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงในการ
แสดงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเท่าน้ัน 

(3)    อัตราเงินจ่ายคืนสุทธิดังกล่าวค านวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ณ ราคาท่ี 14.0 บาท และจากอัตราการให้เช่าพื้นท่ี ท่ีร้อยละ 99 ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 และไม่อาจรับรองผลได ้
(4)    ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทุนจ านวน 0.64 บาท และส่วนท่ีเป็นสภาพคล่องส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 0.06 บาท 
(5)    ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทุนจ านวน 0.68 บาท และส่วนท่ีเป็นสภาพคล่องส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 0.08 บาท 

สรุปข้อมูลส าคัญจากการเข้าลงทุนในศูนย์การค้าใหม่ 

N/A 

จ านวนหน่วยลงทนุ (ล้านหนว่ย) 1,770.0 2,261.8 491.8 

17 

ศูนยก์ารค้าที่จะลงทุนเพิ่มเติม ศูนยก์ารค้าทัง้หมด 

ประมาณการเงินจ่ายคืนสุทธิต่อหน่วยที่แสดงด้านล่างเป็นประมาณการตามสมมติฐานดังต่อไปนี้ (1) ราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ท่ีกองทุนรวมจะเข้าซื้อที่ร้อยละ 100 ของราคา
ประเมินต่่าสุด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเท่ากับการเพิ่มทุนจ่านวน 6,885 ล้านบาท (2) ราคาเสนอขายสุดท้ายส่าหรับหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเท่ากับ 14.0 บาท เท่ากับมีการเพิ่มหน่วยลงทุน
จ่านวน 491.8 ล้านหน่วย ทั้งนี้หากรายละเอียดของการเพิ่มทุนมีการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ทางด้านบนจะเปลี่ยนแปลงซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้า 18  

รายได้รวม (ลา้นบาท) 1,742.6 2,371.8 629.2 
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ประมาณการเงินจา่ยคืนสทุธ ิ
ต่อหนว่ยลงทุน (บาท)(1) 

อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินจ่ายคืนสุทธิต่อหน่วย 

0.702 (2)(3) 0.759(2)(3) 

8.1% 

ศูนยก์ารค้าที่ลงทนุในปัจจุบนั 

(1) เงินจ่ายคืนสุทธิประกอบด้วยประมาณการก าไรสุทธิ และประมาณการเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกิน 
(2) จากข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่นหลายกองทุนท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าท่ีดินท้ังหมดส าหรับทรัพย์สนิท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ น้ันๆ ลงทุน พบว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบจากการท่ีมูลค่าสิทธิการเช่าลดลงตามอายุสัญญาสิทธิการเช่า เน่ืองจากราคาประเมินของ

สิทธิการเช่าสิ้นงวดไม่น้อยกว่ามูลค่าสิทธิการเช่าต้นงวด ท าให้กองทุนรวมไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากมูลค่าสิทธิการเช่าลดลงจากการประเมินค่าทรัพย์สิน (unrealized loss)   

 เพื่อให้เห็นตัวอย่างผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจึงทดลองค านวณก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรในประมาณการงบก าไรขาดทุนของ TLGF ส าหรับงวดวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในกรณีสมมติ ท่ีราคาประเมินของสิทธิการเช่าสิ้นงวดลดลงแบบเส้นตรงตามอายุสัญญาสิทธิ
การเช่า (มีการรับรู้ unrealized loss ในทางสมมติ) ก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทุนจะลดลงจากสมมติฐานเดิมเหลือ 0.53 บาทต่อหน่วย ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่เดิม และ 0.58 บาทตอ่หน่วย ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมด อย่างไรก็ดี unrealized loss จากกรณีสมมติดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
ท่ีมีการจ่ายเป็นเงินสด ท าให้ TLGF ยังคงมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีสามารถจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยการลดเงินทุนจดทะเบียน ซึ่งจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินจากการปันส่วนแบ่งก าไรและจากการลดเงินทุนจดทะเบียน รวมเป็น 0.70 บาทต่อหน่วย ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอยู่เดิม และ 0.76 บาทต่อหน่วย 
ส าหรับอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมด ตามสมมติฐานเดิม 

 ตามหลักการทางบัญชีและในทางปฏิบตัิ มูลค่าสิทธิการเช่าปลายงวดจะขึ้นกับราคาประเมินท่ีจัดท าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน จึงอาจไม่เกิด unrealized loss เช่นเดียวกันกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ตามท่ีกล่าวมาเบื้องต้น การทดลองค านวณ unrealized loss ด้วยวิธีเส้นตรงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงในการ
แสดงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเท่าน้ัน 

(3)    อัตราเงินจ่ายคืนสุทธิดังกล่าวค านวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ณ ราคาท่ี 14.0 บาท และจากอัตราการให้เช่าพื้นท่ี ท่ีร้อยละ 99 ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับหน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557 และไม่อาจรับรองผลได ้

สรุปข้อมูลส าคัญจากการเข้าลงทุนในศูนย์การค้าใหม่ (ต่อ) 

N/A 

ประมาณการเงินจา่ยคืนสทุธ ิ
ส าหรับผู้ถือหนว่ยลงทุน (ล้านบาท)(1) 1,242.9 1,716.0 473.2 

ศูนยก์ารค้าที่จะลงทุนเพิ่มเติม ศูนยก์ารค้าทัง้หมด 

ประมาณการเงินจ่ายคืนสุทธิต่อหน่วยที่แสดงด้านล่างเป็นประมาณการตามสมมติฐานดังต่อไปนี้ (1) ราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ท่ีกองทุนรวมจะเข้าซื้อที่ร้อยละ 100 ของราคา
ประเมินต่่าสุด ซึ่งเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายต่างๆ จะเท่ากับการเพิ่มทุนจ่านวน 6,885 ล้านบาท (2) ราคาเสนอขายสุดท้ายส่าหรับหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเท่ากับ 14.0 บาท เท่ากับมีการเพิ่มหน่วยลงทุน
จ่านวน 491.8 ล้านหน่วย ทั้งนี้หากรายละเอียดของการเพิ่มทุนมีการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ทางด้านบนจะเปลี่ยนแปลงซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้า 18  

ประมาณการก าไรสุทธ ิ
ส าหรับผู้ถือหนว่ยลงทุน (ล้านบาท) 1,127.9 1,536.7 408.9 

ประมาณการเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกนิ 
ส าหรับผู้ถือหนว่ยลงทุน (ล้านบาท) 115.0 179.3 64.3 

ประมาณการเงินปนัผลสุทธ ิ
ต่อหนว่ยลงทุน (บาท) 0.637 (2)(3) 0.679(2)(3) N/A 

ประมาณการเงินลดทุนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกนิ 
ต่อหนว่ยลงทุน (บาท) 0.065 (3) 0.079(3) N/A 
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ประมาณการเงินจ่ายคืนต่อหน่วย  
และการเพิ่มขึ้นของเงินจ่ายคืนต่อหน่วย 

0.702 

0.50 

0.55 

0.60 

0.65 

0.70 

0.75 

0.80 

เงินจ่ายคืนนักลงทุนส าหรับปี
ประมาณการ 2556/57 

อัตราส่วนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่
กองทนุรวมจะเข้าลงทุนต่อราคาประเมิน(1)(2) (ร้อยละ) 

100  102  104  106  108  110  

รา
คา
เส
นอ

ขา
ยห

น่ว
ยล

งท
ุนเ
พิ่ม

ทุน
 

(บ
าท

ต่อ
หน

่วย
)(1

) 

12.00 0.732 0.729 0.725 0.721 0.718 0.714 
12.20 0.735 0.732 0.728 0.724 0.721 0.717 
12.40 0.738 0.734 0.731 0.727 0.724 0.720 
12.60 0.741 0.737 0.734 0.730 0.727 0.723 
12.80 0.744 0.740 0.737 0.733 0.730 0.726 
13.00 0.746 0.743 0.739 0.736 0.732 0.729 
13.20 0.749 0.745 0.742 0.739 0.735 0.732 
13.40 0.751 0.748 0.745 0.741 0.738 0.735 
13.60 0.754 0.750 0.747 0.744 0.740 0.737 
13.80 0.756 0.753 0.750 0.746 0.743 0.740 
14.00 0.759 0.755 0.752 0.749 0.745 0.742 
14.20 0.761 0.758 0.754 0.751 0.748 0.745 
14.40 0.763 0.760 0.757 0.753 0.750 0.747 

)1(  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และอัตราส่วนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ต่อราคาประเมินดังกล่าวเป็นตัวเลขอ้างอิงเพื่อใช้ในการค านวณเท่าน้ัน ท้ังน้ี ราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนท่ีเพิ่ม และอัตราส่วนของราคาซื้อ
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่สุดท้ายซึ่งเป็นร้อยละต่อราคาประเมินอาจมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนหรือราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังท่ีแสดงในตารางข้างต้น 

)2(  ราคาประเมิน หมายถึง ราคาประเมินต่ าสุดของอสังหาริมทรัพย์โครงการใหมแ่ต่ละโครงการท่ีได้รบัจากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอิสระสองราย ได้แก่ บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท 15 ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด  
(3)  ประมาณการเงินจ่ายคืนต่อหน่วยรวมท้ังก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทุนและการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียน 
(4)  อัตราเงินจ่ายคืนสุทธิดังกล่าวค านวณจากอัตราการให้เช่าพื้นท่ี ท่ีร้อยละ 99 ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 28 กมุภาพันธ์ 2557 และไม่อาจรับรองผลได้ 

อัตราส่วนของราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ที่
กองทนุรวมจะเข้าลงทุนต่อราคาประเมิน(1)(2) (ร้อยละ) 

100  102  104  106  108  110  

รา
คา
เส
นอ

ขา
ยห

น่ว
ยล

งท
ุนเ
พิ่ม

ทุน
  

(บ
าท

ต่อ
หน

่วย
)(1

) 

12.00 4.27  3.76  3.25  2.74  2.24  1.74  
12.20 4.69  4.18  3.67  3.17 2.67  2.18  
12.40 5.10  4.59  4.09  3.59  3.10  2.61  
12.60 5.50  5.00  4.50  4.00  3.51  3.03  
12.80 5.89  5.39  4.90  4.40  3.92  3.43  
13.00 6.27  5.78  5.28  4.80  4.31  3.83  
13.20 6.65  6.15  5.66  5.18  4.70  4.22  
13.40 7.01  6.52  6.03  5.55  5.08  4.61  
13.60 7.36  6.88  6.40  5.92  5.45  4.98  
13.80 7.71  7.23  6.75  6.28  5.81  5.34  
14.00 8.05  7.57  7.10  6.63  6.16  5.70  
14.20 8.38  7.91  7.44  6.97  6.51  6.05  
14.40 8.71  8.24  7.77  7.30  6.84  6.39  

การวิเคราะห์การประมาณการเงินจ่ายคืนต่อหน่วยในกรณีที่ลงทนุในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ 

ประมาณการเงินจา่ยคืนต่อหน่วย (บาท)(3)(4) ประมาณการการเพิ่มขึน้ของเงินจา่ยคืนต่อหน่วย (ร้อยละ)(3)(4) 

บาทต่อหน่วย 

ในกรณีทีไ่ม่มีการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่ 

ประมาณการเงินจา่ยคืนต่อหน่วย(3)(4) 

18 
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ประมาณการรายได้ส าหรับปี 2556/2557 

หมายเหต:ุ ข้อมูลพ้ืนที่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ปีการเงินของกองทุนรวม สิ้นสุดวนัสดุทา้ยของเดือนกุมภาพันธ์  
      ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต 

(1)  “พ้ืนที่ใหเ้ช่าทั้งหมด" หมายถึง พ้ืนที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต พ้ืนที่ศนูย์อาหาร และพื้นที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าระยะยาวที่ไม่ใช่เทสโก้ โลตสั 
(2) ศูนย์การค้าอมตะเปิดท าการในไตรมาสทีส่ามของปีการเงิน 2552/2553 

(3) อัตราการเติบโตไม่รวมศูนย์กาค้าอมตะซึ่งเปิดท าการในไตรมาสทีส่ามของปีการเงิน 2552/2553 
(4) รายได้อื่นๆ รวมรายได้จากผู้เช่าป้ายและสื่อโฆษณา 
(5)  ประมาณการส าหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

เอบีเอเอล จ ากัด 

ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดค่าเช่าแบบคงที่ 

ผู้เช่าชั่วคราว 

ไฮเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์อาหาร 

ผู้เช่าระยะยาวที่ก าหนดค่าเช่าแบบผันแปร 

 สัญญาเช่าระยะยาวรวมท้ังหมด 30 ปี โดยการเช่าเป็นแบบ 10 ปี 
ต่อสัญญาเช่าอัตโนมัติได้ 2 คราวๆ ละ 10 ปี 

 อัตราค่าเช่าและค่าบริการปรับเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี 
 พื้นท่ีไฮเปอร์มาร์เก็ตและพื้นท่ีศูนย์อาหาร รวม 190,238 ตาราง

เมตร (ร้อยละ 61 ของพื้นท่ีให้เช่าท้ังหมด(1)) 

  พื้นท่ี 61,767 ตารางเมตร (ร้อยละ 20 ของพื้นท่ีให้เช่าท้ังหมด(1)) 
  รายได้และอัตราการเติบโตของรายได้ปี 2553/54 และปี 2554/55 
เป็นดังน้ี 

581 655 711 

ปี 52/53 ปี 53/54 ปี 54/55 

9% 

  พื้นท่ี 57,877 ตารางเมตร (ร้อยละ 19 ของพื้นท่ีให้เช่าท้ังหมด(1)) 

  รายได้และอัตราการเติบโตของรายได้ปี 2553/54 และปี 2554/55   
เป็นดังน้ี 

  พื้นท่ี 11,590 ตารางเมตร (ไม่เป็นส่วนของพื้นท่ีให้เช่าท้ังหมด(1)) 
  รายได้และอัตราการเติบโตของรายได้ปี 2553/54 และปี 2554/55  
เป็นดังน้ี 

รายได้รวม(5):  
2,372 ล้านบาท 

2 

4 

1 

3 

6%(3) 

299 
342 

385 

ปี 52/53 ปี 53/54 ปี 54/55 

217 247 267 

ปี 52/53 ปี 53/54 ปี 54/55 

อัตราการเติบโตในอดีต 

(2) 

หน่วย: ล้านบาท 

หน่วย: ล้านบาท 
13% 

9%(3) 

(2) 

อัตราการเติบโตในอดีต 

รายได้จากไฮเปอร์มาร์
เก็ตและศูนย์อาหาร 

32.7% 

รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการผู้เช่าระยะยาว
ที่ก าหนดค่าเช่าแบบคงที่ 

33.4% 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ผู้เช่าระยะยาวท่ีก าหนดค่า

เช่าแบบผันแปร 
19.0% 

รายได้ค่าบริการผู้
เช่าช่ัวคราว 

13.6% 

รายได้อื่นๆ(4) 

1.2% 

หน่วย: ล้านบาท 
อัตราการเติบโตในอดีต 

13% 
10%(3) 

(2) 

19 
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สารบัญ 

ศูนย์การคา้ที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 

สรุปข้อมูลเกีย่วกับการเพิม่ทุนกองทุนรวม TLGF 

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

จุดเด่นเพื่อพจิารณาลงทุน 

20 
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สรุปข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุน(1) 

จ านวนหน่วยลงทนุที่เสนอขาย 
 หน่วยลงทุนจ านวนไม่เกิน 650 ล้านหน่วย  
 จ านวนหน่วยลงทุนสุดทา้ยที่จะเสนอขายจะก าหนดและประกาศให้ทราบในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 

ราคาเสนอขายสุดทา้ย 
 ราคาเสนอขายจะถูกก าหนดโดยอ้างองิจากราคาตลาดของหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม ท่ีท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และการส ารวจ

ความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) 
 คาดว่าจะมีการก าหนด และประกาศให้ทราบในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 

 เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชือ่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 
 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทุนเพิ่มเติม 
 ค่าใชจ้่ายในการจัดตัง้กองทุนรวมและจดทะเบียนหน่วยลงทุน 
 เงินทุนส ารองส าหรับเงินทุนหมุนเวียน และคา่ใช้จ่ายในการลงทุน 

ระยะเวลาที่ห้ามจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุภายหลังการเสนอขายคร้ังนี้ 

 180 วันส าหรับเทสโก้ โลตัส (ทัง้ในส่วนของหนว่ยลงทุนที่มีอยู่เดิมและหน่วยลงทุนที่จะได้รับจัดสรรในการเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้) 

(1) ส าหรับรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุน โปรดดูข้อ 22 การเสนอขายหน่วยลงทุน และข้อ 23 การจัดสรรหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ 

ประมาณการเงินจา่ยคืนต่อหน่วย  โปรดศึกษารายละเอียดในหนา้ 17-19 

อัตราส่วนหน่วยลงทนุเดิม 
ต่อหนว่ยลงทุนเพิ่มทนุ  จะก าหนดและประกาศในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 

การเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 

21 

สถานที่ขอข้อมูลและ 
ขอหนงัสือชี้ชวน 

 เว็บไซต์กองทุนรวม TLGF www.tlgf-fund.com   
 บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 02-670-4900 # 9 หรือ www.ktam.co.th   
 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาชาทัว่ประเทศ 
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สรุปข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุน(1)(ต่อ) 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หน่วยลงทุน 

 ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ 

ระยะเวลา 
การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 ตั้งแต่วันท่ี 26 พฤศจกิายน ถงึวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลาท าการของ บลจ. กรุงไทย และส านักงานใหญ่และแต่ละสาขาของธนาคารกรุงไทย 
และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของ บลจ. กรุงไทย และส านักงานใหญแ่ละแตล่ะสาขาของธนาคาร กรุงไทย และ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึงเวลา 12.00 น.  

 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซือ้มอบอ านาจ ให้ผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซื้อแทนสามารถจองซื้อได้จนตั้งแต่
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 29 พฤศจกิายน 2555 ตามวิธีที่ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนก าหนด 

การจองซื้อ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อหนว่ยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งนี้เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนท่ีต้องการจองซือ้ในวันที่จองซือ้  โดยจะต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทุนตามราคาเสนอสุดท้าย และมีวิธีการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร ดังนี้ 

 ช าระเป็นเงินสด หรือ เงินโอน (รบัเฉพาะเงินโอนจากบัญชีที่เปิดกบัธนาคาร กรุงไทย และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย) ได้ตั้งแตว่ันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2555 ถงึ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 

 ช าระเป็น เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คโดย 
 ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชจีองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รเีทล โกรท” 
 การลงวันท่ีตามหน้าเช็คจะต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ีจอง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าจองซื้อดว้ยวิธีนี้ได้ ตั้งแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2555 ถงึ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 โดยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คดังกลา่วต้องสามารถเรียกเก็บจากส านกัหัก
บัญชีเดียวกันได้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันท าการถดัไป 

 ช าระค่าจองซื้อดว้ย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หน่ึงฉบับต่อใบจองซื้อหนึง่ใบ ต่อหนึ่งหมายเลขแจ้งสิทธิเท่านั้น 
 โอนเงินในรูป BAHTNET (เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซือ้มอบอ านาจ ให้ผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เป็น

ผู้ด าเนินการจองซื้อแทน) ตามวิธกีารท่ีผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเป็นผู้ก าหนด ตัง้แตว่ันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ถึง 17.00 น. ของวันท่ี 29 
พฤศจิกายน  2555 

(1) ส าหรับรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุน โปรดดูข้อ 22 การเสนอขายหน่วยลงทุน และข้อ 23 การจัดสรรหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ 22 
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สรุปข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุน(1)(ต่อ) 

วิธีการจัดสรร 
หน่วยลงทุน 

 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อแต่ละรายถืออยู่ ในอัตราสว่นหน่วยลง
ทุนเดิมต่อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหน่วยลงทุนให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 

 ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทนุเดิมที่มีสิทธิจองซื้อตามสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทีม่ีสิทธิจองซื้อที่จองซื้อ
เกินสิทธิ ตามสัดสว่นการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยแต่ละราย จนกว่าหน่วยลงทุนท่ีเหลือดังกลา่วจะหมด หรือจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ
ทุกรายได้รับการจัดสรรครบจ านวน 

การประกาศผลการจัดสรร 

 คาดว่าจะสามารถประกาศใหผู้้จองซื้อทราบในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ทาง 
 www.tlgf-fund.com  
 www.ktam.co.th หรือสอบถามที่  0 2670 4900 # 9  
  www.ktb.co.th หรือสอบถามได้ที่ KTB Call Center 1551 
  www.cimbthai.com หรือสอบถามได้ที่  CIMB Thai Care Center 0 2626 7777 
และสาขาทั่วประเทศของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

การคืนเงิน 
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

 ผู้จองซื้อทัว่ไปจะได้รับเงินคืนในกรณี (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มสิีทธิจองซื้อถูกปฏิเสธการจองซื้อ (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธจิองซื้อ ในส่วนท่ีไม่ได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุน 

 คืนเงินภายใน 14 วันนับแตว่ันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน 
 วิธีการคืนเงินจะเป็นไปตามที่ผู้จองซื้อได้ระบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยลงทุน ได้แก่ (1) โอนเขา้บัญชีธนาคารท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณชิย์ในประเทศไทย หรือ (2) 

เช็ค หรือแคชเชียร์เช็คสัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 

เอกสารประกอบ 
การจองซื้อ 

 ใบจองซื้อหน่วยลงทุน 
 แบบประเมินความเส่ียง 
 หนังสือยืนยันสิทธิในการจองซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มทุน ซึง่บริษัทจัดการได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ีสิทธิจองซื้อ (ถ้าม)ี 
 เอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามที่ก าหนด 

(1) ส าหรับรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุน โปรดดูข้อ 22 การเสนอขายหน่วยลงทุน และข้อ 23 การจัดสรรหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนข้อมูลโครงการ 23 
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ระยะเวลาจองซื้อส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ 

วันที่คาดว่าจะก าหนดและประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย 
และอัตราส่วนหน่วยลงทุนเดิมต่อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

 23 พฤศจิกายน 

 26 ถึง 29 พฤศจิกายน 

วันจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนกับส านักงาน ก.ล.ต. 

 3 ธันวาคม หรอื 
 11 ธันวาคม (ในกรณีทีม่หีน่วยลงทุน

เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิธิจองซื้อ) 

กองทุนรวมลงทุนในศูนย์การค้าใหม่ของเทสโก้ โลตัส 5 แห่ง 

 4 ธันวาคม หรอื 
 12 ธันวาคม (ในกรณีทีม่หีน่วยลงทุน

เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิธิจองซื้อ) 

พฤศจิกายน 2555 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 
        1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30   

หน่วยลงทุนเพิ่มทุนเริ่มท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 11 ธันวาคม หรอื 
 17 ธันวาคม (ในกรณีทีม่หีน่วยลงทุน

เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสทิธิจองซื้อ) 

ธันวาคม 2555 

อา จ อ พ พฤ ศ ส 
1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

วันหยุดราชการ 

วันจองซื้อ 

ตารางเวลาเบื้องต้นในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 

วันที่คาดว่าจะประกาศผลการจดัสรรหน่วยลงทุน  30 พฤศจิกายน 

24 
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ตวัอย่างการค านวณจ านวนเงินสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเตรียม
เพื่อจองซื้อตามสิทธิ 

หน่วยลงทุนที่ถือ 10,000 หน่วย 

การค านวณนี้เป็นเพยีงตัวอย่างเพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุที่มีสทิธิจองซื้อสามารถค านวณได้ว่าหากท่านจะจองซื้อหน่วย
ลงทุนเพิ่มทนุตามสทิธิ จะต้องเตรียมเงนิเพื่อการจองซื้อจ านวนสงูสุดเทา่ไร ซึง่ขึ้นอยู่กับจ านวนหนว่ยลงทนุเดิมทีท่่านถอื
อยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนควรศึกษาข้อมลูจ านวนหน่วยลงทนุเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย ราคาเสนอขายสุดท้าย และอัตราส่วน
หน่วยลงทนุเดิมต่อหน่วยลงทนุเพิ่มทนุ ทีค่าดว่าจะก าหนดและประกาศใหท้ราบโดยทั่วกันประมาณวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2555 เพื่อค านวณจ านวนเงนิทีท่่านจะต้องเตรียมเพื่อซื้อหน่วยลงทนุตามสทิธิ และเพื่อเป็นปัจจัยหนึง่ที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทนุ 

จ านวนเงินเพิ่มทุน ไม่เกิน 7,545 ล้านบาท 

หากนักลงทนุจะจองซื้อหน่วยลงทนุตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน (ตามสทิธิ) จะต้องเตรียมเงนิทัง้หมดไม่เกิน 
  
 

10,000

1,770,000,000
 × 7,545,000,000 =42,627 บาท 

25 


