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เรือง

แจ้ งมติทีประชุมผู้ถอื หน่ วยลงทุนครังที 1/2556

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25 กรกฎาคม 2556

ด้ วยที(ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท (“กองทุนรวม”) ครัง: ที(
1/2556 ซึ(งประชุมเมื(อวันที( 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.19 น. ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม บี-ซี ชันล็
: อบบี : โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมาประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
ทังสิ
: :น 635 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันทังหมดจํ
:
านวน 922,167,154 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 56.36 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
:
(1,636,326,700 หน่วย) ได้ มีมติที(สาํ คัญสรุปได้ ดงั ต่อไปนี :
1.
อนุ มัติการลงทุนในโครงการเซ็นทรั ลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และอนุ มัติการเพิมเงินทุนของกองทุน
รวม จํานวนหน่ วยลงทุนทีจะออกและเสนอขายเพิมเติม และวิธีกําหนดราคาของหน่ วยลงทุนทีจะออกและเสนอ
ขายเพิมเติม
ที(ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 529,679,180 หน่วย จากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
:
้ ถือหน่วย
ลงทุนที(เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงจํานวน 536,010,432 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 98.82 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมดของผู
:
้ ถือหน่วยลงทุนที(เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยการลงมติในวาระนี : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทย
พาณิชย์ จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ไม่นบั คะแนนเสียงของบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึง( เป็ นบุคคลที(มีความสัมพันธ์
ในลักษณะกลุม่ บุคคลเดียวกันกับบุคคลที(เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที(กองทุนรวม
จะลงทุน เพิ( มเติม และคะแนนเสีย งของผู้ถื อหน่ว ยลงทุนที( มี ส่ว นได้ เ สีย ในการลงทุนในอสัง หาริ ม ทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหน่วยลงทุนจํานวน 454,928,022 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 27.80
ของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
:
นรวม (ในวาระนี : มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที(ออกเสียงไม่เห็นชอบจํานวน
1,004,152 หน่วย งดออกเสียงจํานวน 5,327,100 หน่วย และมีบตั รเสียจํานวน 0 หน่วย) โดยมีรายละเอียดดังนี :
1.1
อนุมตั ิให้ กองทุนรวมลงทุนเพิ(มเติมในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต โดยการ
(1) เช่าอาคารศูนย์การค้ า (บางส่วน) และอาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทังที
: (จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้ งานของพื :นที(อาคารศูนย์การค้ าและอาคารอเนกประสงค์ที(กองทุนรวมจะลงทุน) (2) เช่า
และ/หรื อรั บ โอนกรรมสิ ท ธิY ใ นงานระบบและทรั พ ย์ สิ น อื( น ที( เ กี( ย วข้ องกั บ โครงการเซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม่
แอร์ พอร์ ต และ (3) เช่าที(ดินที(เป็ นที(ตงของอาคารศู
ั:
นย์การค้ า อาคารอเนกประสงค์ ที(จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนน
รอบโครงการและทางเข้ าออก (บางส่วน) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ดังกล่าวจากบริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา
เชียงใหม่ จํากัด ซึง( เป็ นบริ ษัทย่อยที(บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที(

1

จําหน่ายได้ แล้ วทัง: หมดของบริ ษัทดังกล่าว โดยให้ กองทุนรวมพิจารณาลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ โครงการเซ็นทรั ลพลาซา
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต ตาม (1) – (3) ดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 30 ปี
อย่างไรก็ดี ก่อนการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ(มเติมดังกล่าว กองทุนรวมได้ จดั ให้ มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ 2
ราย เพื(อประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึง( บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี( จํากัด
และบริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด ได้ ประเมินราคาอสังหาริ มทรั พย์ที(กองทุนรวมจะลงทุนไว้ ณ วันที( 10
มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 และวันที( 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ตามลําดับ ทังนี
: : ในราคาดังต่อไปนี :
(1)

ราคาประเมินโดยบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี( จํากัด จํานวน 10,346,000,000 บาท

(2)

ราคาประเมินโดยบริ ษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จํากัด จํานวน 10,325,000,000 บาท

ทังนี
: : ในกรณีที(การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ(มเติมไม่เกิดขึ :นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวันที(ผ้ ปู ระเมิน
ราคาอิสระข้ างต้ นได้ ทําการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ให้ กองทุนรวมทําการจัดจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรื อ
รายใหม่เพื(อทําการประเมินมูลค่า อสังหาริ มทรั พย์ ที( กองทุนรวมจะลงทุนเพิ(มเติมอีกครั ง: เพื(อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที(
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) กําหนด
อนึ(ง ให้ มลู ค่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ(มเติมในครัง: นี :มีมลู ค่าไม่เกิน 12,600,000,000 บาท ซึ(งอาจ
เป็ นราคาที(สูงกว่าราคาที(ได้ จากรายงานการประเมินตํ(าสุดเกินร้ อยละ 10 ของราคาที(ได้ จากรายงานการประเมินค่าของผู้
ประเมินราคาอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ(งเป็ นราคาประมาณร้ อยละ 122
ของราคาที(ได้ จากรายงานการประเมินตํ(าสุด) เนื(องจากการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่
แอร์ พอร์ ต ในครัง: นี : เป็ นการเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ าที(มีทําเลที(ตงที
ั : (ดีและมีผลการดําเนินงานที(ดีมาโดย
ตลอด นอกจากนี : ยังมีผ้ เู ช่าหลากหลาย มีอตั ราการเช่าพื :นที(สงู รวมถึงมีความหลากหลายของแหล่งที(มาของรายได้ ทําให้ การที(
กองทุนรวมจะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวน่าจะสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที(ดีให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยได้ ใน
ระยะยาว โดยราคาที(กองทุนรวมจะใช้ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต นี :ให้
กําหนดโดยจํานวนเงินเพิ(มทุนของกองทุนรวมที(ได้ จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ(มเติมในครัง: นี : และ/หรื อการกู้ยืม
เงิน (ถ้ ามี) หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที(เกี(ยวเนื(องกับการเพิ(มเงินทุนและการลงทุนเพิ(มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
: : ให้
ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที(ปรากฏในหนังสือชีช: วนเสนอขายหน่วยลงทุนเพื(อการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวมในครัง: นี : เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ที(กองทุนรวมจะลงทุนเพิ(มเติม
ทัง: นี : ให้ กองทุนรวมลงทุนในอสัง หาริ มทรั พย์ ดังกล่า วข้ า งต้ น ได้ ก็ ต่อ เมื(อ บริ ษั ท เซ็น ทรั ล พัฒนา จํ ากัด
(มหาชน) ได้ รับแต่งตังจากกองทุ
:
นรวมให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมสําหรับทรัพย์สินที(กองทุนรวมจะลงทุน
เพิ(มเติมในครัง: นี :

2

จํานวนเงิ นทุนที(กองทุนรวมจะได้ รับจากการเพิ(มเงิ นทุนในครัง: นี : และ/หรื อการกู้ยืมเงิ น (ถ้ ามี) หักด้ วย
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที(เกี(ยวเนื(องกับการเพิ(มเงินทุนและการลงทุนเพิ(มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ ให้ ถือเป็ นราคาที(กองทุนรวมจะ
ใช้ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ซึง( ราคาดังกล่าวอาจเป็ นราคาที(สงู กว่าราคาที(ได้ จากรายงานการประเมินตํ(าสุดเกิน
ร้ อยละ 10 ของราคาที(ได้ จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระดังที(กล่าวไว้ ข้างต้ น
1.2
อนุมตั ิการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวมจํานวนไม่เกิน 12,600,000,000 บาท จากเงินทุนของกองทุนรวมเดิม
จํานวน 15,763,957,630 บาท เป็ นเงินทุนใหม่จํานวนทังสิ
: :นไม่เกิน 28,363,957,630 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิ(มเติม ในจํานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย และในราคาหน่วยลงทุนตามที(คณะกรรมการลงทุนจะได้ กําหนดต่อไป
ทังนี
: : จํานวนหน่วยลงทุนที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครัง: นี :ต้ องไม่ทําให้ ประมาณการเงินปั นผลต่อหน่วยที(คาดว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้ รับภายหลังจากการลงทุนเพิ(มเติมของกองทุนรวมตํ(ากว่าประมาณการเงินปั นผลต่อหน่วยที(คาดว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้ รับจากอสังหาริ มทรัพย์เดิมที(กองทุนรวมลงทุนในช่วงเวลาประมาณการระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30
กันยายน พ.ศ. 2557 นอกจากนี : มูลค่าการเพิ(มเงินทุนสุดท้ ายของกองทุนรวม และ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนสุดท้ ายที(จะออก
และเสนอขายเพิ(มเติมในครัง: นี : อาจจะตํ(ากว่ามูลค่าการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวมและจํานวนหน่วยลงทุนที(จะออกและเสนอ
ขายเพิ(มเติมที(กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยให้ บริ ษัทจัดการกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที(จะออกและเสนอขายในครัง: นี :โดยให้ สะท้ อน
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที(เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ยอมรับได้ โดยการพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น
-

ราคาซื :อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที(มีการ
ออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ(มเติม
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที(ได้ จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
สภาวะตลาดโดยรวม
ปริ มาณความสนใจของผู้ลงทุน
ผลตอบแทนที(กองทุนรวมคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

นอกจากนี : เพื(อประโยชน์ในการลงทุนเพิ(มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้
กองทุนรวมกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศในจํานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมภาย
หลังจากการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวมในครัง: นี : ทังนี
: : จํานวนเงินที(กองทุนรวมจะกู้ยืมสุดท้ ายให้ ถกู กําหนดโดยบริ ษัทจัดการซึ(ง
ให้ พิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินที(กองทุน
รวมจะดําเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ รวมถึงให้ มีอํานาจในการกําหนดอัตราดอกเบี :ย ระยะเวลาการชําระเงิน
รวมถึงเงื(อนไขใดๆ ตลอดจนการ เจรจา เข้ าทํา ลงนาม จัดส่ง เอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว รวมถึงการ
แต่งตัง: และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่ว งในการดํ าเนินการดังกล่าวข้ า งต้ น เพื(อให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบ
ผลสําเร็ จ
ทังนี
: :ให้ กําหนดราคาที(กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวจากจํานวนเงินทุนที(กองทุนรวมจะได้
จากการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวม และ/หรื อการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) หักด้ วยประมาณการค่าใช้ จ่ายที(เกี(ยวเนื(องกับการเพิ(มเงินทุน
และการลงทุนเพิ(มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ วัตถุประสงค์ของการเพิ(มเงินทุนและการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) เพื(อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
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เพิ(มเติม ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
เพื(อมุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ(มเติมในครัง: นี :
คาดว่ า จะทํ า ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน มี โ อกาสได้ รั บ ผลตอบแทนจากการลงทุน ในระดับ ที( ดี ใ นระยะยาวจากการลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที(มีคณ
ุ ภาพดี และยังเป็ นการช่วยกระจายแหล่งที(มาของรายได้ ของกองทุนรวม
นอกจากนี : ให้ ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที(สอดคล้ องกับสภาวะตลาดของอสังหาริ มทรัพย์ เมื(อประเมินตาม
กลไกตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในขณะที(ลงทุน โดยให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจในการพิจารณาลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ(มเติม
รวมถึงการกําหนดจํานวนเงินทุนที(จะเพิ(ม จํานวนและราคาหน่วยลงทุนที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติม และ/หรื อการกู้ยืมเงิน
(ถ้ ามี) ได้ หากราคาที(จะลงทุนเพิ(มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวไม่สงู กว่าราคาที(ได้ รับอนุมตั ิจากที(ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมในครัง: ที( 1/2556 นี :
ในการนี : ที(ประชุมยังได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี :
(1) กํ า หนดรายละเอีย ดทรั พ ย์ สิน และราคาที( เ หมาะสมในการลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พย์ ที( จ ะลงทุน
เพิ(มเติมในครัง: นี : กําหนดจํานวนเงินทุนที(จะเพิ(ม กําหนดจํานวนหน่วยลงทุนที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติม กําหนดราคาหน่วย
ลงทุนที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติม รวมถึงกําหนดรายละเอียดของการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) โดยให้ สอดคล้ องกับวิธีการที(กําหนด
ไว้ ข้างต้ นซึง( ได้ รับอนุมตั ิจากที(ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(2) เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อแก้ ไขสัญญาหรื อข้ อผูกพันที(แสดงถึงสิทธิ ที(จะซื :อหรื อเช่า
อสังหาริ มทรั พย์ และ/หรื อสัญญาเช่าทรัพย์ สิน และ/หรื อสัญญา และ/หรื อเอกสารต่างๆ ที(เกี( ยวข้ อง เมื(อได้ รับอนุมัติจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ดําเนินการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวม รวมทังดํ
: าเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หน่วยราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื(อการดังกล่าว เป็ นต้ น
(3) ดําเนินการอื(นใดอันจําเป็ นหรื อเกี(ยวเนื(องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื(อให้ การดําเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง: และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวตาม (1) และ (2)
ข้ างต้ น เพื(อให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ
ทังนี
: : ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการขอความเห็นชอบการเพิ(มเงินทุน และขอแก้ ไขเพิ(มเติมโครงการจัดการ
ลงทุนของกองทุนรวมในประเด็นที(เกี(ยวข้ องกับการเพิ(มเงินทุนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
2.
อนุ มัติวิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่ วยลงทุนทีออกและเสนอขายเพิมเติม และการนําหน่ วยลงทุน
ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ที(ประชุมมีมติอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมและการนําหน่วยลงทุน
ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 984,543,754 หน่วย
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จากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
:
้ ถือหน่วยลงทุนที(เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงจํานวน 990,988,454 หน่วย หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 99.35 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
:
้ ถือหน่วยลงทุนที(เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยการลงมติใน
วาระนี : บริ ษัทจัดการไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที(มีสว่ นได้ เสีย โดยในวาระนี : ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดที(มีสว่ น
ได้ เสียในการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในครัง: นี : (ในวาระนี : มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที(ออกเสียงไม่เห็นชอบจํานวน 1,315,300
หน่วย งดออกเสียงจํานวน 5,129,400 หน่วย และมีบตั รเสียจํานวน 0 หน่วย) โดยมีรายละเอียดดังนี :
หน่วยลงทุนที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครัง: นี : จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย ให้ เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมที(มีรายชื(อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights Offering) โดยให้ คํานวณ
อัตราส่วนการเสนอขายดังกล่าวจากจํานวนหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายแล้ วทังหมดก่
:
อนการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวม
หารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติม ในราคาต่อหน่วยตามที(คณะกรรมการลงทุนจะได้ กําหนดตามวิธีการที(
ระบุไว้ ตอ่ ไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมอาจแสดงความจํานงที(จะซื :อหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครัง: นี :ตามสิทธิที(
ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิ ที(ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที(ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื :อหน่วยลงทุนที(เสนอขาย
เพิ(มเติมในครัง: นี :ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที(กําหนดทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมรายใดได้ รับสิทธิจองซื :อหน่วยลงทุนที(ออก
และเสนอขายเพิ(มเติมเป็ นจํานวนที(มีเศษหน่วยลงทุนที(ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดลงเป็ นจํานวนเต็ม
หน่วยที(ใกล้ เคียงที(สดุ โดยให้ บริ ษัทจัดการนําหน่วยลงทุนที(เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวไปรวมกับหน่วยลงทุนที(มิได้ รับการจอง
ซื :อเนื(องจากผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสละสิทธิหรื อไม่จองซื :อภายในระยะเวลาที(กําหนดหรื อจองซื :อไม่เต็มสิทธิหรื อเหตุอื(นใดก็ตาม
มาเสนอขายและจัดสรรให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที(แสดงความประสงค์จะจองซื :อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อเสนอขาย
ให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที(เป็ นผู้จองซื :อพิเศษที(มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที(ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ตามขันตอนและวิ
:
ธีการที(บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี :
(1) ในกรณีที(หน่วยลงทุนที(เหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน
เพียงพอที(จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิมที(ประสงค์จะจองซื :อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ ของตน และ/หรื อบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ได้ ครบทุกราย ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที(เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที(แสดงความประสงค์จะจองซื :อ
หน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวแต่ละรายตามจํานวนหน่วยลงทุนที(ผ้ จู องซื :อ
หน่วยลงทุนรายดังกล่าวแสดงความจํานงไว้ หรื อ
(2) ในกรณีที(หน่วยลงทุนที(เหลือจากการจัดสรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน
ไม่เพียงพอที(จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที(ประสงค์จะจองซื :อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตน และ/หรื อบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ได้ ครบทุกราย ให้ จดั สรรหน่วยลงทุนที(เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมที(แสดงความประสงค์จะจองซื :อ
หน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรื อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวแต่ละรายตามขันตอนและวิ
:
ธีการที(บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร
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อย่างไรก็ดี ราคาของหน่วยลงทุนที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติมที(จะจัดสรรให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมและจัดสรร
ให้ กบั ผู้ลงทุนประเภทอื(นใดในครัง: นี :ให้ มีราคาเท่ากัน
ในการนี : ให้ กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื(อกําหนดสิทธิในการจองซื :อหน่วยลงทุนที(ออกและ
เสนอขายเพิ(มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมภายหลังจากที(สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวมตามที(ได้
เสนอข้ างต้ น โดยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนรวมได้ รับสิทธิในการจองซื :อหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมใน
ครัง: นี :ภายหลังจากที(สาํ นักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวมแล้ ว โดยให้ บริ ษัทจัดการแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียน
อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว และวันจองซื :อหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
อนึง( การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวของบริ ษัทจัดการต้ องไม่ทําให้ ผ้ ลู งทุนรายใด หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดๆ เป็ นผู้
ถือหน่วยลงทุนที(ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าสัดส่วนที(กฎหมายที(เกี(ยวข้ องกําหนดอนุญาต
ทังนี
: : ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการยื(นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื(อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนเพิ(มทุน
ของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
นอกจากนี : ที(ประชุมยังได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการให้ มีอํานาจดําเนินการดังต่อไปนี :
(1) กําหนดวันจองซื :อ วิธีการจองซื :อ และการชําระค่าจองซื :อหน่วยลงทุน ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน
ก.ล.ต. รวมถึงกําหนดจํานวนและวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครัง: นี :ได้ ตามที(เสนอทุกประการ
(2) กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื(อกําหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการจองซื :อ
หน่วยลงทุน (Rights Offering) ที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครัง: นี : ภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิการเพิ(มเงินทุน
ของกองทุนรวมในครัง: นี :
(3) ใช้ ดุล พิ นิ จ ในการจัด สรรหน่ว ยลงทุน ที( อ อกและเสนอขายเพิ( ม เติ ม ให้ กับ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน เดิ ม (Rights
Offering) และ/หรื อให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที(มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที(ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
โดยให้ สอดคล้ องกับวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนที(เสนอต่อที(ประชุมข้ างต้ น
(4) กําหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครั ง: นีแ: ละยื(นคําขอต่อตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เพื(อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนเพิ(มทุนของกองทุนรวมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(5) ดําเนินการอื(นใดอันจําเป็ นหรื อเกี(ยวเนื(องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื(อให้ การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง: และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวตาม (1) ถึง (4) ข้ างต้ น
เพื(อให้ การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ
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3.
อนุ มัติการแก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมเงินทุนของ
กองทุนรวม
ที(ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ(มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื(อให้ สอดคล้ องกับการเพิ(มเงินทุนของ
กองทุนรวม ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 985,247,054 หน่วย จากจํ านวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้ แล้ วทัง: หมดจํ านวน
990,988,454 หน่วย หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 60.21 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
:
โดยการลงมติในวาระนี :
บริ ษัทจัดการไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที(มีสว่ นได้ เสีย โดยในวาระนี : ไม่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดที(มีสว่ นได้ เสียใน
การแก้ ไขโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมในครัง: นี : (ในวาระนี : มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที(ออกเสียงไม่เห็นชอบจํานวน 612,000
หน่วย งดออกเสียงจํานวน 5,129,400 หน่วย และมีบตั รเสียจํานวน 0 หน่วย) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี :
ทังนี
: : เพื(อให้ สอดคล้ องกับการเพิ(มเงินทุนของกองทุนรวมและการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ(มเติมตามที(ได้ ระบุไว้ ใน
ข้ อ 1 ข้ างต้ น ในส่วนที(เกี(ยวเนื(องกับจํานวนเงินทุน และประเภททรัพย์สินที(กองทุนรวมได้ ลงทุน เพื(อให้ สอดคล้ องกับการออก
และเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ(มเติมในครัง: นี : และการนําเงินที(ได้ รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ(มเติม และ/หรื อการ
กู้ยืม (ถ้ ามี) ไปลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์เพิ(มเติม และ/หรื อทรั พย์ สินอื(นที(เกี( ยวข้ องกับอสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าว การแก้ ไข
โครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมสําหรับกรณีดงั กล่าวมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี :
1. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุน
ทีจะออกและเสนอขาย และมูลค่ าขั&น ตําของการจองซื&อ รวมทั&งวิธีการออกและเสนอขายและการจัดสรรหน่ วย
ลงทุน
ให้ แก้ ไขจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม รวมทังแก้
: ไขจํานวนหน่วยลงทุน ราคาของหน่วยลงทุน
ที(จะออกและเสนอขาย และมูลค่าขันตํ
: (าของการจองซื :อ รวมทังวิ
: ธีการออกและเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุน เพื(อให้
สอดคล้ องกับจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมทีเ( พิ(มขึ :นในครัง: นี :
2.

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

ให้ เพิ(มเติมข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที(เกี(ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ที(กองทุนรวมจะลงทุนเพิ(มเติม โดยใช้
เงินที(ได้ รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ(มเติมในครัง: นี : และ/หรื อการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) ได้ แก่ การระบุรายละเอียดของ
อสังหาริ มทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต รวมทังทรั
: พย์สนิ อื(นที(เกี(ยวข้ อง
3.

ข้ อมูลเพิมเติมทีเกียวกับอสังหาริมทรั พย์ ทีกองทุนรวมจะลงทุน

ให้ แก้ ไขเพิ(มเติม และ/หรื อปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั ซึ(งข้ อมูลต่างๆ ที(เกี(ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที(กองทุนรวมจะ
ลงทุนเพิ(มเติมในครัง: นี : เช่น ข้ อมูลภาวะอุตสาหกรรมของอสังหาริ มทรัพย์ ข้ อมูลผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ อัตราค่าธรรมเนียมใน
การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ปั จจัยความสําเร็ จของกองทุนรวม และปั จจัยความเสีย( งจากการลงทุนในกองทุนรวม เป็ นต้ น
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นอกจากนี : ที(ประชุมยังได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทจัดการมีอํานาจดําเนินการดังต่อไปนี :
(1) ดําเนินการแก้ ไขเพิ(มเติมคําหรื อข้ อความในโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมตามที(จําเป็ นและเกี(ยวข้ อง
เพื(อประโยชน์ในการเพิ(มเงินทุน และ/หรื อการกู้ยืมเงิน (ถ้ ามี) เพื(อการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิ(มเติมของกองทุนรวมดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
: : เท่าที(ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที(ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อการแก้ ไขเพิ(มเติมถ้ อยคําในโครงการจัดการกองทุนรวม
ตามคําสัง( หรื อคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานอื(นใดที(เกี(ยวข้ อง
รวมทังดํ
: าเนินการติดต่อกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ
เพื(อการดังกล่าว เป็ นต้ น
(2) ดําเนินการอื(นใดอันจําเป็ นหรื อเกี(ยวเนื(องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื(อให้ การดําเนินการดังกล่าว
ประสบผลสําเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง: และ/หรื อถอดถอนผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวตาม (1) ข้ างต้ น เพื(อให้
การดําเนินการดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ

จึงเรียนมาเพื(อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด

(นายเมธี วินิชบุตร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํ นวยการ กลุม่ กองทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื :นฐาน
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