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จท.11- 560085                     25 กรกฎาคม 2556 
 
เรื�อง แจ้งมติที�ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนครั�งที� 1/2556 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ด้วยที(ประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) ครั :งที( 
1/2556 ซึ(งประชุมเมื(อวนัที( 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.19 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี-ซี ชั :นล็อบบี : โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม
ทั :งสิ :น 635 ราย ถือหน่วยลงทนุรวมกนัทั :งหมดจํานวน 922,167,154 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 56.36 ของจํานวนหน่วยลงทนุที(
จําหนา่ยได้แล้วทั :งหมด (1,636,326,700 หนว่ย) ได้มีมติที(สาํคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี :  
 
1. อนุมัติการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และอนุมัติการเพิ�มเงินทุนของกองทุน
รวม จํานวนหน่วยลงทุนที�จะออกและเสนอขายเพิ�มเติม และวิธีกําหนดราคาของหน่วยลงทุนที�จะออกและเสนอ
ขายเพิ�มเติม   

 
  ที(ประชุมมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 529,679,180 หน่วย จากจํานวนหน่วยลงทนุทั :งหมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที(เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงจํานวน 536,010,432 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.82 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทั :งหมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยการลงมติในวาระนี : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทย
พาณิชย์ จํากดั (“บริษัทจัดการ”) ไมน่บัคะแนนเสยีงของบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ซึ(งเป็นบคุคลที(มีความสมัพนัธ์
ในลกัษณะกลุม่บคุคลเดียวกนักบับคุคลที(เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวม
จะลงทุนเพิ(มเติม และคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนที(มีส่วนได้เสียในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ถือหนว่ยลงทนุจํานวน 454,928,022 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 27.80 
ของจํานวนหน่วยลงทนุที(จําหน่ายได้แล้วทั :งหมดของกองทนุรวม (ในวาระนี : มีผู้ ถือหน่วยลงทนุที(ออกเสียงไม่เห็นชอบจํานวน 
1,004,152 หนว่ย งดออกเสยีงจํานวน 5,327,100 หนว่ย และมีบตัรเสยีจํานวน 0 หนว่ย) โดยมีรายละเอียดดงันี : 

 
1.1 อนมุตัิให้กองทนุรวมลงทนุเพิ(มเติมในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต โดยการ 

(1) เช่าอาคารศนูย์การค้า (บางสว่น) และอาคารอเนกประสงค์ (Multipurpose Hall) จํานวน 1 อาคาร รวมทั :งที(จอดรถยนต์
ภายในอาคาร (ตามสดัสว่นการใช้งานของพื :นที(อาคารศนูย์การค้าและอาคารอเนกประสงค์ที(กองทุนรวมจะลงทนุ) (2) เช่า 
และ /ห รือ รับโอนกรรมสิท ธิY ในงานระบบและท รัพย์สิน อื(น ที( เ กี( ยว ข้องกับโครงการเซ็นทรัลพลาซา เ ชียง ใหม ่ 
แอร์พอร์ต และ (3) เช่าที(ดินที(เป็นที(ตั :งของอาคารศนูย์การค้า อาคารอเนกประสงค์ ที(จอดรถยนต์ภายในอาคาร รวมถึงถนน
รอบโครงการและทางเข้าออก (บางสว่น) ของโครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ดงักลา่วจากบริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
เชียงใหม ่จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยที(บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นที(
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จําหน่ายได้แล้วทั :งหมดของบริษัทดังกล่าว โดยให้กองทุนรวมพิจารณาลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม ่แอร์พอร์ต ตาม (1) – (3) ดงักลา่ว เป็นระยะเวลา 30 ปี  

 
อยา่งไรก็ดี ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติมดงักลา่ว กองทนุรวมได้จดัให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ 2 

ราย เพื(อประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วด้วยวิธีรายได้  (Income Approach) ซึ(งบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี( จํากดั 
และบริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จํากัด ได้ประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทุนรวมจะลงทุนไว้ ณ วันที( 10 
มิถนุายน พ.ศ. 2556 และวนัที( 21 มิถนุายน พ.ศ. 2556 ตามลาํดบั ทั :งนี : ในราคาดงัตอ่ไปนี :  

 
(1) ราคาประเมินโดยบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี( จํากดั  จํานวน 10,346,000,000 บาท  
 
(2)  ราคาประเมินโดยบริษัท ไทยประเมินราคา ลนิน์ ฟิลลปิส์ จํากดั จํานวน 10,325,000,000 บาท 

 
ทั :งนี : ในกรณีที(การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติมไม่เกิดขึ :นภายในระยะเวลา 6 เดือนจากวนัที(ผู้ประเมิน

ราคาอิสระข้างต้นได้ทําการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ให้กองทนุรวมทําการจดัจ้างผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรือ
รายใหม่เพื(อทําการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทุนรวมจะลงทุนเพิ(มเติมอีกครั :ง เพื(อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) กําหนด 

 
อนึ(ง ให้มลูค่าการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติมในครั :งนี :มีมลูค่าไม่เกิน 12,600,000,000 บาท ซึ(งอาจ

เป็นราคาที(สูงกว่าราคาที(ได้จากรายงานการประเมินตํ(าสดุเกินร้อยละ 10 ของราคาที(ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้
ประเมินราคาอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ซึ(งเป็นราคาประมาณร้อยละ 122 
ของราคาที(ได้จากรายงานการประเมินตํ(าสดุ) เนื(องจากการเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่ 
แอร์พอร์ต ในครั :งนี : เป็นการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าที(มีทําเลที(ตั :งที(ดีและมีผลการดําเนินงานที(ดีมาโดย
ตลอด นอกจากนี : ยงัมีผู้ เช่าหลากหลาย มีอตัราการเช่าพื :นที(สงู รวมถึงมีความหลากหลายของแหลง่ที(มาของรายได้ ทําให้การที(
กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วน่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัที(ดีให้แก่ผู้ ถือหน่วยได้ใน
ระยะยาว โดยราคาที(กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นี :ให้
กําหนดโดยจํานวนเงินเพิ(มทนุของกองทนุรวมที(ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ(มเติมในครั :งนี : และ/หรือการกู้ยืม
เงิน (ถ้ามี) หกัด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที(เกี(ยวเนื(องกับการเพิ(มเงินทนุและการลงทุนเพิ(มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ ทั :งนี : ให้
ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที(ปรากฏในหนงัสือชี :ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพื(อการเพิ(มเงินทุนของกองทนุรวมในครั :งนี : เป็น
อสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุเพิ(มเติม 

 
ทั :งนี : ให้กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้ก็ต่อเมื(อบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน) ได้รับแต่งตั :งจากกองทนุรวมให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมสําหรับทรัพย์สินที(กองทนุรวมจะลงทนุ
เพิ(มเติมในครั :งนี : 
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จํานวนเงินทุนที(กองทุนรวมจะได้รับจากการเพิ(มเงินทุนในครั :งนี : และ/หรือการกู้ ยืมเงิน (ถ้ามี) หกัด้วย
ประมาณการคา่ใช้จ่ายที(เกี(ยวเนื(องกบัการเพิ(มเงินทนุและการลงทนุเพิ(มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ ให้ถือเป็นราคาที(กองทนุรวมจะ
ใช้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว ซึ(งราคาดงักลา่วอาจเป็นราคาที(สงูกวา่ราคาที(ได้จากรายงานการประเมินตํ(าสดุเกิน
ร้อยละ 10 ของราคาที(ได้จากรายงานการประเมินคา่ของผู้ประเมินราคาอิสระดงัที(กลา่วไว้ข้างต้น 

 
1.2 อนมุตัิการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวมจํานวนไม่เกิน 12,600,000,000 บาท จากเงินทนุของกองทนุรวมเดิม 

จํานวน 15,763,957,630 บาท เป็นเงินทนุใหม่จํานวนทั :งสิ :นไม่เกิน 28,363,957,630 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทนุเพิ(มเติม ในจํานวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย และในราคาหน่วยลงทนุตามที(คณะกรรมการลงทนุจะได้กําหนดต่อไป 
ทั :งนี : จํานวนหน่วยลงทนุที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครั :งนี :ต้องไม่ทําให้ประมาณการเงินปันผลต่อหน่วยที(คาดว่าผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจะได้รับภายหลงัจากการลงทนุเพิ(มเติมของกองทนุรวมตํ(ากวา่ประมาณการเงินปันผลตอ่หนว่ยที(คาดวา่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนจะได้รับจากอสงัหาริมทรัพย์เดิมที(กองทุนรวมลงทุนในช่วงเวลาประมาณการระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 
กนัยายน พ.ศ. 2557 นอกจากนี : มลูค่าการเพิ(มเงินทนุสดุท้ายของกองทนุรวม และ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุสดุท้ายที(จะออก
และเสนอขายเพิ(มเติมในครั :งนี : อาจจะตํ(ากว่ามลูค่าการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวมและจํานวนหน่วยลงทนุที(จะออกและเสนอ
ขายเพิ(มเติมที(กลา่วไว้ข้างต้น โดยให้บริษัทจดัการกําหนดราคาของหน่วยลงทนุที(จะออกและเสนอขายในครั :งนี :โดยให้สะท้อน
มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ที(เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ยอมรับได้ โดยการพิจารณาปัจจยัตา่งๆ เช่น 

 
- ราคาซื :อขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลาที(มีการ

ออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ(มเติม 
- มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์ที(ได้จากการประเมินคา่โดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
- สภาวะตลาดโดยรวม  
- ปริมาณความสนใจของผู้ลงทนุ 
- ผลตอบแทนที(กองทนุรวมคาดวา่จะได้รับจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

 
นอกจากนี : เพื(อประโยชน์ในการลงทนุเพิ(มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้

กองทุนรวมกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศในจํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมภาย
หลงัจากการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวมในครั :งนี : ทั :งนี : จํานวนเงินที(กองทนุรวมจะกู้ยืมสดุท้ายให้ถกูกําหนดโดยบริษัทจดัการซึ(ง
ให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และให้บริษัทจดัการมีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินที(กองทุน
รวมจะดําเนินการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินในประเทศ รวมถึงให้มีอํานาจในการกําหนดอตัราดอกเบี :ย ระยะเวลาการชําระเงิน 
รวมถึงเงื(อนไขใดๆ ตลอดจนการ เจรจา เข้าทํา ลงนาม จัดสง่ เอกสารใดๆ ที(เกี(ยวข้องกบัการกู้ ยืมเงินดงักล่าว รวมถึงการ
แต่งตั :ง และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื(อให้การดําเนินการดังกล่าวประสบ
ผลสาํเร็จ 

 
ทั :งนี : ให้กําหนดราคาที(กองทนุรวมจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วจากจํานวนเงินทนุที(กองทนุรวมจะได้

จากการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวม และ/หรือการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) หกัด้วยประมาณการคา่ใช้จ่ายที(เกี(ยวเนื(องกบัการเพิ(มเงินทนุ
และการลงทนุเพิ(มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ วตัถปุระสงค์ของการเพิ(มเงินทนุและการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) เพื(อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
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เพิ(มเติม ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 
เพื(อมุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติมในครั :งนี :
คาดว่าจะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที(ดีในระยะยาวจากการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ที(มีคณุภาพดี และยงัเป็นการช่วยกระจายแหลง่ที(มาของรายได้ของกองทนุรวม  

 
นอกจากนี : ให้ราคาดงักลา่วเป็นราคาที(สอดคล้องกับสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ เมื(อประเมินตาม

กลไกตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในขณะที(ลงทนุ โดยให้บริษัทจดัการมีอํานาจในการพิจารณาลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติม 
รวมถึงการกําหนดจํานวนเงินทนุที(จะเพิ(ม จํานวนและราคาหน่วยลงทนุที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติม และ/หรือการกู้ยืมเงิน 
(ถ้ามี) ได้หากราคาที(จะลงทนุเพิ(มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วไม่สงูกว่าราคาที(ได้รับอนมุตัิจากที(ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมในครั :งที( 1/2556 นี : 

 
ในการนี : ที(ประชมุยงัได้อนมุตัิให้บริษัทจดัการมีอํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี : 
 
(1) กําหนดรายละเอียดทรัพย์สินและราคาที(เหมาะสมในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที(จะลงทุน

เพิ(มเติมในครั :งนี : กําหนดจํานวนเงินทนุที(จะเพิ(ม กําหนดจํานวนหนว่ยลงทนุที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติม กําหนดราคาหนว่ย
ลงทนุที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติม รวมถึงกําหนดรายละเอียดของการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) โดยให้สอดคล้องกบัวิธีการที(กําหนด
ไว้ข้างต้นซึ(งได้รับอนมุตัิจากที(ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

 
(2) เจรจา จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสญัญาหรือข้อผูกพนัที(แสดงถึงสิทธิที(จะซื :อหรือเช่า

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือสญัญาเช่าทรัพย์สิน และ/หรือสญัญา และ/หรือเอกสารต่างๆ ที(เกี(ยวข้อง เมื(อได้รับอนุมัติจาก 
สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ดําเนินการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวม รวมทั :งดําเนินการติดตอ่กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื(อการดงักลา่ว เป็นต้น 

 
(3) ดําเนินการอื(นใดอนัจําเป็นหรือเกี(ยวเนื(องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการเพื(อให้การดําเนินการ

ดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแตง่ตั :ง และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักลา่วตาม (1) และ (2) 
ข้างต้น เพื(อให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 

 
ทั :งนี : ให้บริษัทจัดการดําเนินการขอความเห็นชอบการเพิ(มเงินทุน และขอแก้ไขเพิ(มเติมโครงการจัดการ

ลงทนุของกองทนุรวมในประเด็นที(เกี(ยวข้องกบัการเพิ(มเงินทนุตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป  
  
2. อนุมัติวิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที�ออกและเสนอขายเพิ�มเติม และการนําหน่วยลงทุน
ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
  ที(ประชมุมีมติอนมุตัิวิธีการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยลงทนุที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมและการนําหน่วยลงทนุ
ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 984,543,754 หน่วย 
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จากจํานวนหนว่ยลงทนุทั :งหมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงจํานวน 990,988,454 หน่วย หรือคิด
เป็นร้อยละ 99.35 ของจํานวนหนว่ยลงทนุทั :งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุที(เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยการลงมติใน
วาระนี : บริษัทจดัการไมน่บัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุที(มีสว่นได้เสีย โดยในวาระนี : ไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดที(มีสว่น
ได้เสยีในการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุในครั :งนี : (ในวาระนี : มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(ออกเสียงไม่เห็นชอบจํานวน 1,315,300 
หนว่ย งดออกเสยีงจํานวน 5,129,400 หนว่ย และมีบตัรเสยีจํานวน 0 หนว่ย) โดยมีรายละเอียดดงันี : 

 
หนว่ยลงทนุที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครั :งนี : จํานวนไมเ่กิน 800,000,000 หนว่ย ให้เสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุเดิมที(มีรายชื(อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ (Rights Offering) โดยให้คํานวณ
อตัราสว่นการเสนอขายดงักลา่วจากจํานวนหน่วยลงทนุที(ออกและเสนอขายแล้วทั :งหมดก่อนการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวม 
หารด้วยจํานวนหนว่ยลงทนุที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติม ในราคาตอ่หนว่ยตามที(คณะกรรมการลงทนุจะได้กําหนดตามวธีิการที(
ระบไุว้ตอ่ไป โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมอาจแสดงความจํานงที(จะซื :อหนว่ยลงทนุที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครั :งนี :ตามสิทธิที(
ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที(ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที(ได้รับจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื :อหน่วยลงทนุที(เสนอขาย
เพิ(มเติมในครั :งนี :ก็ได้ 

 
ในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราสว่นที(กําหนดทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมรายใดได้รับสิทธิจองซื :อหน่วยลงทนุที(ออก

และเสนอขายเพิ(มเติมเป็นจํานวนที(มีเศษหน่วยลงทนุที(ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดลงเป็นจํานวนเต็ม
หนว่ยที(ใกล้เคียงที(สดุ โดยให้บริษัทจดัการนําหนว่ยลงทนุที(เหลอืจากการจดัสรรดงักลา่วไปรวมกบัหนว่ยลงทนุที(มิได้รับการจอง
ซื :อเนื(องจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมสละสทิธิหรือไมจ่องซื :อภายในระยะเวลาที(กําหนดหรือจองซื :อไม่เต็มสิทธิหรือเหตอืุ(นใดก็ตาม 
มาเสนอขายและจัดสรรให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที(แสดงความประสงค์จะจองซื :อหน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือเสนอขาย
ให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ที(เป็นผู้จองซื :อพิเศษที(มีคณุสมบตัิตรงตามที(ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด
ตามขั :นตอนและวิธีการที(บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดงันี : 

 
(1) ในกรณีที(หนว่ยลงทนุที(เหลือจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน

เพียงพอที(จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมที(ประสงค์จะจองซื :อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตน และ/หรือบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ได้ครบทกุราย ให้จดัสรรหน่วยลงทนุที(เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที(แสดงความประสงค์จะจองซื :อ
หน่วยลงทนุเกินสิทธิ และ/หรือบคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงักลา่วแต่ละรายตามจํานวนหน่วยลงทนุที(ผู้จองซื :อ
หนว่ยลงทนุรายดงักลา่วแสดงความจํานงไว้ หรือ 

 
(2) ในกรณีที(หนว่ยลงทนุที(เหลือจากการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมตามสิทธิ (Rights Offering) มีจํานวน

ไมเ่พียงพอที(จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที(ประสงค์จะจองซื :อหน่วยลงทนุเกินสิทธิของตน และ/หรือบคุคลในวงจํากดั 
(Private Placement) ได้ครบทกุราย ให้จดัสรรหน่วยลงทนุที(เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที(แสดงความประสงค์จะจองซื :อ
หน่วยลงทุนเกินสิทธิ และ/หรือบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดงักล่าวแต่ละรายตามขั :นตอนและวิธีการที(บริษัท
จดัการเห็นสมควร 
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อย่างไรก็ดี ราคาของหน่วยลงทุนที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติมที(จะจัดสรรให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมและจดัสรร
ให้กบัผู้ลงทนุประเภทอื(นใดในครั :งนี :ให้มีราคาเทา่กนั  

 
ในการนี : ให้กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุเพื(อกําหนดสิทธิในการจองซื :อหน่วยลงทนุที(ออกและ

เสนอขายเพิ(มเติมของผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมภายหลงัจากที(สํานกังาน ก.ล.ต. ได้อนมุตัิการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวมตามที(ได้
เสนอข้างต้น โดยให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมของกองทนุรวมได้รับสิทธิในการจองซื :อหน่วยลงทนุที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมใน
ครั :งนี :ภายหลงัจากที(สาํนกังาน ก.ล.ต. ได้อนมุตัิการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว โดยให้บริษัทจดัการแจ้งวนัปิดสมดุทะเบียน 
อตัราสว่นในการจดัสรรหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และวนัจองซื :อหนว่ยลงทนุตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 

 
อนึ(ง การจดัสรรหนว่ยลงทนุดงักลา่วของบริษัทจดัการต้องไม่ทําให้ผู้ลงทนุรายใด หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดๆ เป็นผู้

ถือหนว่ยลงทนุที(ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่สดัสว่นที(กฎหมายที(เกี(ยวข้องกําหนดอนญุาต  
 

ทั :งนี : ให้บริษัทจดัการดําเนินการยื(นคําขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื(อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทนุเพิ(มทนุ
ของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

   
นอกจากนี : ที(ประชมุยงัได้อนมุตัิให้บริษัทจดัการให้มีอํานาจดําเนินการดงัตอ่ไปนี : 
 
(1) กําหนดวนัจองซื :อ วิธีการจองซื :อ และการชําระคา่จองซื :อหนว่ยลงทนุ ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากสํานกังาน 

ก.ล.ต. รวมถึงกําหนดจํานวนและวิธีการจดัสรรหนว่ยลงทนุที(จะออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครั :งนี :ได้ตามที(เสนอทกุประการ 
 
(2) กําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื(อกําหนดสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมในการจองซื :อ

หนว่ยลงทนุ (Rights Offering) ที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครั :งนี : ภายหลงัจากสํานกังาน ก.ล.ต. ได้อนมุตัิการเพิ(มเงินทนุ
ของกองทนุรวมในครั :งนี : 

 
(3) ใช้ดุลพินิจในการจัดสรรหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights 

Offering) และ/หรือให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ที(มีคณุสมบตัิตรงตามที(ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด
โดยให้สอดคล้องกบัวิธีการเสนอขายหนว่ยลงทนุที(เสนอตอ่ที(ประชมุข้างต้น 

 
(4) กําหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที(ออกและเสนอขายเพิ(มเติมในครั :งนี :และยื(นคําขอต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื(อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนเพิ(มทุนของกองทุนรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
(5) ดําเนินการอื(นใดอนัจําเป็นหรือเกี(ยวเนื(องกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพื(อให้การดําเนินการดงักล่าว

ประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตั :ง และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักลา่วตาม (1) ถึง (4) ข้างต้น 
เพื(อให้การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 
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3. อนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมเพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มเงินทุนของ
กองทุนรวม  
 
  ที(ประชมุมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ(มเติมโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวมเพื(อให้สอดคล้องกบัการเพิ(มเงินทนุของ
กองทุนรวม ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 985,247,054 หน่วย จากจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้แล้วทั :งหมดจํานวน 
990,988,454 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 60.21 ของจํานวนหน่วยลงทุนที(จําหน่ายได้แล้วทั :งหมด โดยการลงมติในวาระนี : 
บริษัทจดัการไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที(มีสว่นได้เสยี โดยในวาระนี : ไมม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใดที(มีสว่นได้เสียใน
การแก้ไขโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวมในครั :งนี : (ในวาระนี : มีผู้ ถือหน่วยลงทนุที(ออกเสียงไม่เห็นชอบจํานวน 612,000 
หนว่ย งดออกเสยีงจํานวน 5,129,400 หนว่ย และมีบตัรเสยีจํานวน 0 หนว่ย) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี : 
 
 ทั :งนี : เพื(อให้สอดคล้องกบัการเพิ(มเงินทนุของกองทนุรวมและการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติมตามที(ได้ระบไุว้ใน
ข้อ 1 ข้างต้น ในสว่นที(เกี(ยวเนื(องกบัจํานวนเงินทนุ และประเภททรัพย์สินที(กองทนุรวมได้ลงทนุ เพื(อให้สอดคล้องกบัการออก
และเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ(มเติมในครั :งนี : และการนําเงินที(ได้รับจากการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ(มเติม และ/หรือการ
กู้ ยืม (ถ้ามี) ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ(มเติม และ/หรือทรัพย์สินอื(นที(เกี(ยวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว การแก้ไข
โครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวมสาํหรับกรณีดงักลา่วมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี : 
 

1. จํานวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที�ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที�จะออกและเสนอขาย และมูลค่าขั&นตํ�าของการจองซื&อ รวมทั&งวิธีการออกและเสนอขายและการจัดสรรหน่วย
ลงทุน 

 
 ให้แก้ไขจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม รวมทั :งแก้ไขจํานวนหนว่ยลงทนุ ราคาของหนว่ยลงทนุ

ที(จะออกและเสนอขาย และมลูคา่ขั :นตํ(าของการจองซื :อ รวมทั :งวิธีการออกและเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยลงทนุ เพื(อให้
สอดคล้องกบัจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวมที(เพิ(มขึ :นในครั :งนี :  
 

2. รายละเอียดนโยบายการลงทุน  
 
ให้เพิ(มเติมข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ ที(เกี(ยวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะลงทนุเพิ(มเติม โดยใช้

เงินที(ได้รับจากการออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ(มเติมในครั :งนี : และ/หรือการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) ได้แก่ การระบรุายละเอียดของ
อสงัหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่แอร์พอร์ต รวมทั :งทรัพย์สนิอื(นที(เกี(ยวข้อง 

 
3. ข้อมูลเพิ�มเติมที�เกี�ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที�กองทุนรวมจะลงทุน  
  
 ให้แก้ไขเพิ(มเติม และ/หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ซึ(งข้อมลูต่างๆ ที(เกี(ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที(กองทนุรวมจะ

ลงทนุเพิ(มเติมในครั :งนี : เช่น ข้อมลูภาวะอตุสาหกรรมของอสงัหาริมทรัพย์ ข้อมลูผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อตัราคา่ธรรมเนียมใน
การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจยัความสาํเร็จของกองทนุรวม และปัจจยัความเสี(ยงจากการลงทนุในกองทนุรวม เป็นต้น 
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นอกจากนี : ที(ประชมุยงัได้อนมุตัิให้บริษัทจดัการมีอํานาจดําเนินการดงัตอ่ไปนี : 

 
(1) ดําเนินการแก้ไขเพิ(มเติมคําหรือข้อความในโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวมตามที(จําเป็นและเกี(ยวข้อง 

เพื(อประโยชน์ในการเพิ(มเงินทนุ และ/หรือการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) เพื(อการลงทนุในทรัพย์สนิเพิ(มเติมของกองทนุรวมดงักลา่วข้างต้น 
ทั :งนี : เทา่ที(ไมข่ดัหรือแย้งกบัมติของที(ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือการแก้ไขเพิ(มเติมถ้อยคําในโครงการจดัการกองทนุรวม
ตามคําสั(งหรือคําแนะนําของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานอื(นใดที(เกี(ยวข้อง 
รวมทั :งดําเนินการติดตอ่กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ 
เพื(อการดงักลา่ว เป็นต้น 

 
(2) ดําเนินการอื(นใดอนัจําเป็นหรือเกี(ยวเนื(องกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพื(อให้การดําเนินการดงักล่าว

ประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแตง่ตั :ง และ/หรือถอดถอนผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักลา่วตาม (1) ข้างต้น เพื(อให้
การดําเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเร็จ 
 
 

จึงเรียนมาเพื(อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 
โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุไทยพาณิชย์ จํากดั 

 
 

(นายเมธี วินิชบตุร) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ กลุม่กองทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื :นฐาน 

 


