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วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง

แจงขอมูลที่ปรากฏเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหนวยทรัสต

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนรวมสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CPNRF”) ขอแจงวา ตามที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (“กองทรัสต CPNREIT”) ซึ่งไดยื่นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไปแลวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยไดมีผลนับ 1 แลวใน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นั้น ไดปรากฏขอมูลเพิ่มเติมซึ่งบริษัทจัดการประสงคจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบดังตอไปนี้
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประมาณการอัตราเงินจาย อัตราผลตอบแทนสุทธิและอัตราเงินกูยืมตอทรัพยสินรวมกรณีสมมติวาหากกองทรัสต
CPNREIT ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผานการระดมทุนโดยการเสนอขายหนวยทรัสตทั้งจํานวน
ประมาณการอัตราเงินจายผูถือหนวยและอัตราผลตอบแทนสุทธิที่จะไดรับภายหลังการแปลงสภาพกองทุนรวม
CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT และการลงทุนในโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน (“ทรัพยสินที่จะ
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ครั้ งที่ 1”) ตามประมาณการงบกํา ไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอีย ดรายได จากการลงทุน สุท ธิต าม
สมมติฐานสําหรับ ชวงเวลาประมาณการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทากับรอยละ 9.05 และ 5.73
ตามลําดับ (อางอิงจากราคาหนวยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ที่ราคาหนวยละ 18.5 บาท ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560) ทั้งนี้ ผู
ถือหนวยทรัสตจะไดประโยชนจากการที่กองทรัสต CPNREIT ใชแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินทั้งจํานวนในการเขาลงทุนใน
ทรัพยสินหลักในครั้งนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมต่ํากวาประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิ โดยคาดวาภายหลังจาก
ที่กองทรัสต CPNREIT เขาลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กองทรัสต CPNREIT จะมีอัตราเงินกูยืมตอทรัพยสิน
รวมที่ประมาณรอยละ 33.8 (ณ สิ้นวันของวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชาเพื่อลงทุนในทรัพยสินที่จะรับโอนจากการแปลง
สภาพกองทุ นรวม CPNRF และเขาลงทุนในทรัพ ยสินที่จะลงทุน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 รวมถึงเงิน กูยืมสําหรับโครงการปรับ ปรุง
อสังหาริมทรัพย โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3) ทั้งนี้ โครงสรางทางการเงินดังกลาวเปนโครงสรางทางการเงินภายหลัง
การแปลงสภาพเปนกองทรัสต CPNREIT ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยครั้งที่ 1/2560
อนึ่ง ในกรณีไมใชแผนดําเนินงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนโดยสมมติวาหากกองทรัสต CPNREIT
ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผานการระดมทุนโดยการเสนอขายหนวยทรัสตมูลคา 12,570 ลานบาทเพียง
อยางเดียว โดยเสนอขายที่หนวยละ 18.5 บาทตอหนวย (คํานวณจากสมมติฐานราคาหนวยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ที่ราคา
18.5 บาทตอหนวย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560) จํานวนประมาณ 679,459,459 หนวย โดยไมมีการกูยืม และใชสมมติฐานการ
ดําเนิน งานเดียวกันกับที่ ใชจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนและงบประกอบรายละเอียดรายไดจากการลงทุน สุทธิตาม
สมมติฐานสําหรับ ชวงเวลาประมาณการตั้งแต วัน ที่ 1 มกราคม ถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมถึงสมมติฐานอื่น เพิ่ มเติม
ผูจัดการกองทรัสตและที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาอัตราเงินจายผูถือหนวยและอัตราผลตอบแทนสุทธิจะเทากับรอยละ 7.54
และ 4.22 ตามลําดับ โดยกองทรัสต CPNREIT จะมีอัตราเงินกูยืมตอทรัพยสินรวมที่ประมาณรอยละ 6.4 (ณ สิ้นวันของวันที่มี

การจดทะเบี ยนสิ ท ธิการเชาเพื่ อลงทุ น ในทรัพ ยสิน ที่จะรับโอนจากการแปลงสภาพกองทุ น รวม CPNRF และเขาลงทุน ใน
ทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รวมถึงเงินกูยืมสําหรับโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม
3) อยางไรก็ดี ประมาณในกรณีสมมติดังกลาว
1. ไมไดสะทอนถึงสถานะที่แทจริงของการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เปนกองทรัสต CPNREIT และการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งนี้ เนื่องจากตามแผนการแปลงสภาพและลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหนวยครั้งที่ 1/2560 การลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้จะลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยการใช
เงินจากการกูยืมทั้งจํานวน และไมมีการเสนอขายหนวยทรัสตเพิ่มเติม และ
2. อาจไมไดสะทอนถึงโครงสรางทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจากการใชแหลงเงินกูที่มีตนทุนทางการเงินที่ถูกกวา
3. อาจมีสมมติฐานที่ใชบางประการที่เกิดจากการประมาณการโดยไมมีขอมูลจริงในการอางอิงมารองรับเนื่องจากเปน
กรณีที่ไมไดสะทอนแผนดําเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง เชน ตนทุนการกูยืมและการชําระคืนเงินตนของเงินกูยืมสวนที่โอน
มาจากกองทุนรวม CPNRF ราคาและจํานวนหนวยทรัสตที่จะเสนอขาย รวมถึงยังไมไดมีการคํานึงถึงคาใชจายที่
เกี่ยวของกับการเสนอขายหนวยทรัสต เปนตน
โดยประมาณการอัตราเงินจายกรณีสมมติวาหากกองทรัสต CPNREIT ลงทุนในทรัพยสินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผาน
การระดมทุนโดยการเสนอขายหนวยทรัสตทั้งจํานวนตามสมมติฐานดังกลาวขางตน (กรณีสมมติ) สําหรับชวงเวลาประมาณ
การตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปไดดังนี้

(หนวย: รอยละ)

ทรัพยสินที่มีอยู
เดิมภายใต
กองทุนรวม
CPNRF (1)

ทรัพยสินทั้งหมดหลังการ
ลงทุนเพิ่มเติมภายใต
กองทรัสต CPNREIT
(ลงทุนในทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
โดยการกูยืมทัง้ จํานวน)(1)

ทรัพยสินทั้งหมดหลังการ
ลงทุนเพิ่มเติมภายใต
กองทรัสต CPNREIT
(ลงทุนในทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
โดยการเสนอขาย
หนวยทรัสตทั้งจํานวน)(2)

ประมาณการอัตราเงิน
จายผูถือหนวย(3)

7.42

9.05

7.54

อัตราผลตอบแทน
สุทธิ(3)

3.93

5.73

4.22

อัตราเงินกูยืมตอ
ทรัพยสินรวม(4)

8.0

33.8

6.4

หมายเหตุ:
(1)
อางอิงจากประมาณการงบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดรายไดจากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐานสําหรับชวงเวลา
ประมาณการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(2)
กรณีที่ไมใชแผนดําเนินงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนโดยสมมติวากองทรัสต CPNREIT ลงทุนในทรัพยสินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผานการระดมทุนโดยการเสนอขายหนวยทรัสตมูลคา 12,570 ลานบาทเพียงอยางเดียวโดยอางอิงสมมติฐาน
ที่กลาวขางตน

2

(3)
(4)

อัตราผลตอบแทนดังกลาว อางอิงจากราคาหนวยลงทุนกองทุนรวม CPNRF ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคาหนวยละ 18.5 บาท
ประมาณการสําหรับ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ทั้งนี้ หากสมมติฐานที่ใชในการจัดทําประมาณการเปลี่ยนแปลงไป อาจมีผลใหประมาณการอัตราผลตอบแทนใน
กรณีระดมทุนโดยการเสนอขายหนวยทรัสตเพียงอยางเดียวขางตนเปลี่ยนแปลงไปอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งไมไดถูกคํานึงถึงใน
การประเมินครั้งนี้
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายการลงทุนอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพื้นฐาน
โทร. 02-9491627 หรือ 02-9491642 ในระหวางเวลา 8.30 น. – 17.00 น. ของทุกวันทําการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
กลุมการลงทุนอสังหาริมทรัพยและโครงสรางพื้นฐาน

