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ส่ วนที 1
สรุปข้ อมูลสําคัญของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุ ปข้ อมูลสํ าคัญนีเ% ป็ นส่ วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และหนังสื อชี%ชวน ซึงเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ปเกีย วกับ
การเสนอขาย ลักษณะและความเสี ยงของกองทรัสต์ ดังนั%น ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสื อ
ชี%ชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้ จากผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ และผู้ก่อตั%งทรัสต์ /ผู้จัดการกองทรัสต์ หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดง
รายการข้ อมูลและหนังสื อชี%ชวนทีบริษัทยืน ต่ อสํ านักงาน ก.ล.ต. ได้ ที website ของสํ านักงาน ก.ล.ต.

กองทรัสต์ เพือ การลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้ อปปิ% ง เซ็นเตอร์
( LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust: LHSC)
ผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ ผู้ก่อตั%งทรัสต์ และผู้จดั การกองทรัสต์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ทรัสตี
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
1. สาระสําคัญของกองทรัสต์
ชือกองทรัสต์ (ไทย)
ชือกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชือย่ อ
ผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager)
ทรัสตี (Trustee)
ทีป รึกษาทางการเงิน
1.1

กองทรั สต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล
เอช ช้อปปิ ง เซ็นเตอร์
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
LHSC
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลเกีย วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครั%งนี%
จํานวนหน่วยทีเสนอขาย
ไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย
มูลค่าเสนอขายรวมทังสิน
ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย
ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
ไม่เกิน [•] ([•]) บาท
ลักษณะการเสนอขาย
เสนอขายผ่านผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ โดยแบ่งหน่ วยทรั สต์
ทังหมดเป็ นจํานวนไม่เกิ น [•] ([•]) หน่ วยที จะเสนอขายในการ
เสนอขายครังนี
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) และ [•]
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1.2

นโยบายการลงทุน
กองทรั ส ต์จ ะมุ่ ง เน้น การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที มี คุ ณ ภาพสู ง เช่ น
ทรัพย์สินเพือการพาณิ ชย์ ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าเฉพาะอย่าง ศูนย์กระจายสิ นค้าขนาดใหญ่
อาคารสํานักงาน ที พักอาศัยให้เช่ า อาคารพักอาศัยรวม โรงแรม และเซอร์ วิสอพาร์ ตเม้นต์ เป็ นต้น เพือเป็ น
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และมุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์ในรู ปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ หรื อ
รายได้อืนใดในทํานองเดียวกัน โดยมุ่งหวังทีจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื องในระยะ
ยาว อีกทังกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายทีจะลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมเพือการเติบโตอย่างต่อเนื องของฐานรายได้
ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอืน และ/หรื อ หลักทรัพย์อืน และ/หรื อ การหาดอกผลอืนโดยวิธี
อืนใด ตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืนใดทีเกียวข้องกําหนด
โครงสร้างของกองทรัสต์ภายหลังจากการก่อตังกองทรัสต์ เป็ นไปตามแผนภาพ ดังนี

1.3

วัตถุประสงค์ ของการระดมทุนในครั%งนี%
กองทรัสต์จะลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21
จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต ี จํากัด เป็ นระยะเวลาประมาณ 26 ปี โดยสิ ทธิ การเช่ าดังกล่าวจะ
หมดอายุลงในวันที 31 สิ งหาคม 2583 โดยมีพืนทีรวมประมาณ 97,905 ตารางเมตร ประกอบด้วยสิ ทธิ การเช่า
อาคารสิ งปลูกสร้าง พืนทีจอดรถและส่วนควบของอาคารสิ งปลูกสร้างทีเป็ นงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ที เกี ยวข้อ งกับ กิ จ การศู น ย์ก ารค้า รวมถึ ง สิ งอํา นวยความสะดวกต่ า งๆ ที เกี ยวเนื องกับ ศู น ย์ก ารค้า และ
เฟอร์นิเจอร์ เครื องมือ เครื องใช้ อุปกรณ์ตกแต่งทีติดตรึ งตราและไม่ติดตรึ งตราถาวร รวมทังอุปกรณ์อืนใดทีใช้
เพื อวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการประดับ ตกแต่ ง หรื อ อํา นวยความสะดวกให้กับ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารโครงการศู น ย์ก ารค้า
เทอร์มินอล 21 รวมถึงสิ ทธิใดๆ ทีเกียวกับหรื อเกียวเนื องกับทรัพย์สินดังกล่าว และกองทรัสต์จะได้รับสิ ทธิ ใน
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การใช้พืนที ส่ วนเชือมต่อระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพมหานครบริ เวณรถไฟฟ้ า BTS สถานี อโศก และรวมถึง
พืนทีใช้ร่วมกันกับโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินลั 21
ในการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครั งนี กองทรัสต์จ ะนําเงิ นที ได้มาจากการระดมทุ นจํานวนไม่เกิ น
5,300 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท มาใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ทังนี
การกูย้ มื เงินจะช่วยให้กองทรัสต์มีโครงสร้างการบริ หารเงินทีมีประสิ ทธิภาพมากขึน และมีตน้ ทุนในการลงทุน
ตําลงเมือเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เต็มมูลค่าการลงทุน ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดีข ึน
ทังนี บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงการบริ หารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทรัสต์ดว้ ย
ศัพท์ ทใี ช้ ในการอ้ างถึงทรัพย์ สินทีเ ข้ าลงทุนครั%งนีไ% ด้ นิยามไว้ ด้านล่ างนี%
“พืนทีให้เช่า” หมายถึง พืนทีทีรวมถึงพืนทีศูนย์อาหาร และพืนทีว่างให้เช่าสําหรับผูเ้ ช่าพืนทีห้องถาวร และผูเ้ ช่า
พืนทีเปิ ด ทีมีลกั ษณะ (1) เป็ นห้องเช่าทีมีลกั ษณะเป็ นพืนทีมีขอบเขตจํากัดสําหรับร้านค้า ร้านค้าขนาดเล็ก และผู ้
เช่ าพืนที หลักสําหรั บโครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 หรื อ (2) เป็ นพืนที เปิ ด สําหรับแผงขายของ พืนที
จําหน่ายสิ นค้าริ มทางเดิ น บูทส์จาํ หน่ ายอาหารและขนมเพือนํากลับบ้านและตูเ้ อที เอ็ม พืนทีให้เช่าไม่รวมถึง
พืนทีส่งเสริ มการขาย
“พืนทีห้องถาวร” หมายถึง พืนทีในทรัพย์สินหลักซึ งมีขอบเขตทีมีลกั ษณะปิ ดและโดยปกติจะมีระยะเวลาการ
เช่า 1 ปี หรื อมากกว่า
“พืนทีส่วนกลาง” หมายถึง พืนทีทีผูเ้ ช่าและลูกค้าในโครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 สามารถใช้ประโยชน์
ได้โดยทัวไป รวมถึงพืนทีทีเป็ นทางเดิน พืนทีห้องนํา พืนทีทีสามารถให้เช่า และ/หรื อ ใช้เพือให้บริ การแก่ผูเ้ ช่า
พืนที เช่น พืนทีส่งเสริ มการขาย และพืนทีทีมีระบบต่างๆ ติดตังอยู่ เช่น ลิฟต์ บันไดเลือน และห้องควบคุม
“พืนทีจอดรถ” หมายถึง พืนทีทีกันไว้ให้ลูกค้าจอดรถ
“พื น ที ส่ ง เสริ ม การขาย” เป็ นส่ ว นหนึ งของพื น ที ส่ ว นกลาง อาจใช้สํา หรั บ จัด งานส่ ง เสริ ม การขายต่ า งๆ
นิทรรศการ งานประชุม และกิจกรรมอืนๆ เช่น การจัดแสดงสิ นค้าแฟชันตามฤดูกาล
“พืนทีศูนย์อาหาร” หมายถึง พืนทีภายในอาคารศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึงมีขนาดประมาณ 2,396 ตารางเมตร
ซึ งเป็ นสถานทีที โครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 จัดให้ผูจ้ าํ หน่ ายอาหารและเครื องดืมมาประกอบการเพือ
จําหน่ายอาหารและเครื องดืมและให้ลูกค้าบริ การตนเอง โดยมีโต๊ะและเก้าอีไว้บริ การ
“พืนที เปิ ด” หมายถึง พืนที สําหรั บตังวางแผงขายของ พืนที สําหรั บจําหน่ ายสิ นค้าริ มทางเดิ น บูทส์ จาํ หน่ าย
อาหารและขนมเพือนํากลับบ้าน และตูเ้ อทีเอ็ม
“ค่าบริ การสาธารณู ปโภค” หมายถึง ค่าบริ การพืนที ส่ วนกลาง (Common Area Management Fee) และค่า
สาธารณูปโภคอืนๆ (Utility Fee)
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“บริ การสาธารณูปโภค” หมายถึง การให้บริ การแสงสว่าง ไฟฟ้ า นํา แก๊ส โทรศัพท์ และบริ การอืนๆ ทีจําเป็ น
ต่อการดําเนิ นงานของโครงการศู น ย์การค้าเทอร์ มินอล 21 ทังภายในพืนที ที ให้เช่ าแก่ ผูเ้ ช่ าพืนที และพืน ที
ส่ วนกลาง รวมถึงบริ การรักษาความสะอาด บริ การรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณโครงการศู นย์การค้า
เทอร์มินอล 21
1.4

สรุปรายละเอียดทีส ําคัญเกีย วกับโครงการศู นย์ การค้ าเทอร์ มนิ อล 21
1.4.1 รายละเอียดโครงการศู นย์ การค้ าเทอร์ มนิ อล 21

ตารางแสดงสรุ ปข้อมูลที สําคัญของทรัพย์สินที เข้าลงทุน ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2557 ซึ งมีการประเมิ นค่า
ทรัพย์สินโดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สินได้แก่ บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด และบริ ษทั ทีเอพี
แวลูแอชัน จํากัด
รายละเอียด

โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

ลักษณะของทรั พย์ สิน
ทีตัง

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึงตังอยูท่ ีเลขที 88
ซอยสุขมุ วิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
รถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก และรถไฟฟ้ า MRT
สถานีสุขมุ วิท
สิ ทธิการเช่า (ประมาณ 26 ปี )
8 ชัน และชันใต้ดิน 2 ชัน
ตุลาคม ปี 2554

การเข้าถึง
ประเภทการลงทุน
จํานวนชัน
เดือนทีเปิ ดทําการ
พืน ที ทีกองทรั สต์ จะลงทุน (ตารางเมตร)
พืนทีให้เช่า
พืนทีส่วนกลาง
พืนทีจอดรถ
พืนทีทังหมด

34,058
34,584
29,263
97,905
11

กองทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ ง เซ็นเตอร์
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust (LHSC)

รายละเอียด
รายได้ รวมและการประมาณการ (ล้ านบาท)
รายได้รวมสําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
รายได้รวมสําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
รายได้รวมสําหรับ 6 เดือนสินสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
ประมาณการรายได้รวมจากอสังหาริ มทรัพย์ปี 2558(1)
มูลค่ าประเมินจากบริ ษัทประเมินค่ าทรั พย์ สิน
บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
บริ ษทั ทีเอพี แวลูแอชัน จํากัด
ราคาที กองทรั สต์ จะเข้ าลงทุน
สถิติการดําเนินงาน
อัตราการเช่า
อัตราค่าเช่าโดยเฉลีย (บาท/ตารางเมตร/เดือน) (2)
จํานวนผูเ้ ช่าพืนที (3)
หมายเหตุ:

โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
859
952
476
[•]
6,256 ล้ านบาท
(ณ วันที 20 สิ งหาคม 2557)
6,250 ล้ านบาท
(ณ วันที 13 สิ งหาคม 2557)
ไม่เกิน 6,500 ล้านบาท
ร้อยละ 98
1,717
588

(1) ตรวจสอบประมาณการโดยบริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด
(2) อัตราค่ าเช่ าพืน ที และบริ การเฉลียคํานวณจากรายได้ และพืน ที ทีได้ รับจากผู้เช่ าพืน ที ห้องถาวรและผู้เช่ าพืน ที
เปิ ด แต่ ไม่ รวมพืน ทีส่งเสริ มการขาย ในรอบระยะเวลาหกเดือนสิ นสุด ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
(3) รวมเฉพาะผู้เช่ าพืน ทีห้องถาวรและผู้เช่ าพืน ทีเปิ ด แต่ ไม่ รวมพืน ทีส่งเสริ มการขาย

ข้ อมูลของผู้เช่ าพืน% ที
ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 โครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 มีผูเ้ ช่าพืนทีทังหมด 588 ราย โดยมีผูเ้ ช่า
พืนที ทีประกอบการภายใต้ชือทางการค้าที มีชือเสี ยงหลากหลายประเภท ประกอบด้วย ธุ รกิ จประเภท
อาหารและเครื องดืม ธุรกิจประเภทสุขภาพและความงาม และธุรกิจประเภทแฟชันและเครื องประดับ
คําหรื อข้อความทีเกียวข้องกับผูเ้ ช่าพืนทีโครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 และสรุ ปโครงสร้างค่าเช่า
พืนที และการโอนสิ ทธิและหน้าทีภายใต้สัญญาเช่าพืนทีหรื อสัญญาอืนใดทีเกียวข้องกับทรัพย์สินหลัก
ได้ถูกระบุไว้ดา้ นล่างนี
“ผูเ้ ช่าพืนทีห้องถาวร” หมายถึง ผูเ้ ช่าพืนทีหลักและผูเ้ ช่าห้องเช่าซึงเป็ นพืนทีมีขอบเขตทีมีลกั ษณะปิ ดใน
โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โดยปกติจะมีระยะเวลาการเช่า 1 ปี หรื อมากกว่า ได้แก่ ผูเ้ ช่าร้านค้า
ผูเ้ ช่าร้านค้าขนาดเล็ก และผูเ้ ช่าพืนทีหลักในโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
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“ผูเ้ ช่าพืนทีเปิ ด” หมายถึง ผูเ้ ช่าทีเช่าพืนทีเปิ ดใน (1) พืนทีให้เช่า หรื อ (2) พืนทีส่ วนกลางของโครงการ
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และโดยปกติจะมีระยะเวลาการเช่า 1 ปี หรื อน้อยกว่า ผูเ้ ช่าพืนทีเปิ ดรวมถึงผู ้
เช่าพืนทีตังตูเ้ อทีเอ็ม ผูเ้ ช่าพืนทีตังแผงขายของ ผูเ้ ช่าพืนทีทีจําหน่ายสิ นค้าริ มทางเดิน ผูเ้ ช่าพืนทีตังบูทส์
จําหน่ายอาหารและขนมเพือนํากลับบ้าน และผูเ้ ช่าพืนทีส่งเสริ มการขาย
“ผูเ้ ช่าพืนทีหลัก” หมายถึง ผูเ้ ช่าพืนทีห้องถาวรทีเช่าพืนที 1,500 ตารางเมตร หรื อมากกว่า โดยมีสัญญา
เช่าซึงมีระยะเวลามากกว่า 10 ปี
สรุปโครงสร้ างค่ าเช่ าพืน% ที
ผูเ้ ช่าพืนทีห้องถาวรส่วนใหญ่จะทําสัญญาเช่าพืนที และสัญญาให้บริ การสาธารณูปโภค โดยปกติจะมีระยะเวลา
การเช่าสําหรับร้านค้าคือ 3 ปี ในขณะทีระยะเวลาการเช่าของร้านค้าขนาดเล็กจะอยูท่ ี 1 ปี
ผูเ้ ช่ าพืนที เปิ ด โดยปกติจะมีระยะเวลาเช่าตังแต่หนึ งวัน เกิ นกว่าหนึ งวัน หรื อหนึ งปี ได้แก่ ผูเ้ ช่าพืนที ตังตู ้
เอทีเอ็ม ผูเ้ ช่าพืนทีตังแผงขายของ ผูเ้ ช่าพืนทีทีจําหน่ายสิ นค้าริ มทางเดิน ผูเ้ ช่าพืนทีตังบูทส์จาํ หน่ายอาหารและ
ขนมเพือนํากลับบ้าน และผูเ้ ช่าพืนทีส่งเสริ มการขาย
การโอนสิ ทธิและหน้ าทีภายใต้ สัญญาเช่ าพืน% ทีหรื อสั ญญาอืนใดทีเกียวข้ องกับทรั พย์ สินหลักภายหลังการเข้ า
ลงทุนของกองทรัสต์
กองทรัสต์จะรับโอนสิ ทธิ และหน้าที ทังหมดของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต ี จํากัด ซึ งเป็ นเจ้าของ
ทรั พย์สินหลัก และเป็ นผูใ้ ห้เช่าแก่ ผูเ้ ช่ าพืนที ภายใต้สัญญาเช่าพืนที และ/หรื อ สัญญาให้บริ การ และ/หรื อ
สัญญาให้บริ การสาธารณูปโภคปั จจุบนั ซึงการรับโอนสิ ทธิและหน้าทีดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อเมือได้รับความ
ยินยอมจากผูเ้ ช่าพืนทีดังกล่าว และจะส่งผลให้กองทรัสต์เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับผูเ้ ช่าพืนทีโดยตรง
1.4.2 สรุปภาพรวมของทรัพย์ สินหลักทีก องทรัสต์ ลงทุนครั%งนี%
มูลค่ าทีก องทรัสต์ จะ

ผู้ประเมิน

วันทีป ระเมินมูลค่ า

เข้ าลงทุน

มูลค่ าประเมินทรัพย์ สินหลักที
กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครั%งนี%

ไม่เกิน 6,500 ล้านบาท

6,256 ล้านบาท

บริ ษทั แกรนด์ แอสเซท แอดไว

20 สิ งหาคม 2557

เซอรี จํากัด
6,250 ล้านบาท

บริ ษทั ทีเอพี แวลูแอชัน จํากัด

13 สิ งหาคม 2557

ทัง นี จากการตรวจสอบสมมติ ฐานหลัก ของผูป้ ระเมิ น ค่ าทรั พ ย์สิน ที ใช้ใ นการประเมิ น มู ลค่ า ทรั พ ย์สิ น ที
กองทรั สต์จะเข้าลงทุ นแล้ว บริ ษทั ไม่พบสิ งที เป็ นเหตุใ ห้เชื อว่าสมมติ ฐานหลักที ใช้ในการประเมิ นมูลค่ า
ดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทีจะเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าวได้
หรื อเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้
13
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1.5

การกู้ยมื เงิน
การเข้าลงทุนในครังนีของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้แหล่งเงินทุนส่ วนหนึ งจากการกูย้ ืมเงิน โดยกองทรัสต์จะ
เข้าทําสัญญาเงิ นกู้กับธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ งหรื อหลายแห่ ง ที สามารถให้สินเชื อแก่
กองทรัสต์ได้ (รวมเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้กู”้ ) ภายหลังวันจัดตังกองทรัสต์ และก่ อนวันที กองทรัสต์จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักในครังนี ทังนี ในเบืองต้น ผูใ้ ห้กู้ ได้เสนอวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท เพือ
ใช้สาํ หรับการลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้าลงทุนครังแรก โดยข้อกําหนดและเงือนไขของการกูย้ ืมเงิน
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาเงินกูร้ ะหว่างกองทรัสต์และผูใ้ ห้กู้ โดยมีเงือนไขทีสําคัญดังต่อไปนี
ผูใ้ ห้กู้

[•]

ผูก้ ู้

ทรั สตี กระทําในนามของกองทรั สต์เพื อการลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ ง เซ็นเตอร์

วงเงินกู้

ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท

อัตราดอกเบีย

อัตราคงที และ/หรื อ อัตราอ้างอิง MLR

อายุเงินกู้

ไม่เกิน [●] ปี โดยมีระยะเวลาปลอดเงินต้น [●] ปี

การชําระเงินต้น

[•]

การชําระดอกเบีย

ชําระรายเดือน

ทังนี กองทรัสต์อาจมีความเสี ยงทีเกิดขึนจากการกูย้ มื เงิน ซึงผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้จาก ข้อ
2.1 ปั จจัยความเสี ยง
1.6

ประมาณการรายได้ และค่ าใช้ จ่ายของกองทรัสต์
[•]
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1.7

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทรัสต์
• ค่าธรรมเนียมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
• ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
• ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษาทางการเงิน
• ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
• ค่าธรรมเนียมผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทรัสต์
2. ค่าคอมมิชชัน
2.1 ผูเ้ ช่าพืนทีรายเดิมต่อสัญญา
2.2 ผูเ้ ช่าพืนทีรายใหม่ทาํ สัญญา
(1) อายุสญ
ั ญาเช่าไม่ถึง 1 ปี

อัตรา
ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ Adjusted
NAV* ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของจํานวนเงิน
ทีระดมทุนได้
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าทีจัด
จําหน่าย
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของรายได้
ค่าเช่าสุทธิ
ไม่เกิน 0.5 เดือน

(2) อายุสญ
ั ญาเช่าตังแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
(3) อายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี

ไม่เกิน 1.0 เดือน (คํานวณตาม
สัดส่วนระยะเวลาเช่าจริ ง)
ไม่เกิน 1.0 เดือน
ไม่เกิน 1.5 เดือน
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการ
ขายในแต่ละครัง
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ NAV

2.3 ผูเ้ ช่าพืนทีส่งเสริ มการขาย
3. ค่าธรรมเนียมบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพือสร้างแรงจูงใจในการบริ หาร

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของรายได้สุทธิ

ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนเพิม
และไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ทีจะขาย
6. ค่าธรรมเนียมในการคุมงานการซ่อมแซม ดูแล บํารุ งรักษา ปรับปรุ ง และ/หรื อ ไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าการ
ซ่อมแซม ดูแล บํารุ งรักษา
พัฒนาทรัพย์สินหลัก
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาทรัพย์สิน
หลัก
5. ค่าธรรมเนียมการซือและขายอสังหาริ มทรัพย์
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทรัสต์
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
• ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษากองทรัสต์
1. ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษา

อัตรา
ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของ NAV ต่อปี

ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของ NAV ต่อปี
ไม่เกินร้อยละ 5.0 ของมูลค่าการ
2. ค่าธรรมเนี ยมที ปรึ กษาเพิมเติม กรณี ทีมีการซื อ ขาย โอน หรื อเปลียนมือของ ซือ ขาย โอน หรื อเปลียนมือของ
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครัง
อสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละครัง

• ค่าใช้จ่ายอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการก่อตังกองทรัสต์
(2) ค่า ธรรมเนี ย มรายปี และค่ าใช้จ่ ายในการดํารงสถานะเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
(4) ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษากฎหมายและทีปรึ กษาภาษี
(5) ค่านายหน้าในการซื อ จําหน่าย หรื อโอนสิ ทธิ ซึงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
(6) ค่าธรรมเนียมในการจัดหาอสังหาริ มทรัพย์
(7) ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายเพือการจัดหา ได้มา จําหน่ าย จ่ าย หรื อ โอน
สิ นทรัพย์ ทรัพย์สิน หรื อ หลักทรัพย์ของกองทรัสต์
(8) ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสม
ในการซื อ เช่า หรื อจําหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์ โอนหรื อรับโอนสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ ซึงต้องการความเห็นและการศึกษาเพิมเติมจากผูเ้ ชียวชาญ
(9) ภาษี ห รื อค่ า ธรรมเนี ย มและอากรแสตมป์ ใดๆ ที เกี ยวกั บ การซื อ ขาย
หลักทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์
(10) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่า และ/หรื อ สอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สิน
(11) ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ใช้จ่ า ยในการประเมิ น ระบบวิศ วกรรม ค่ า ธรรมเนี ย ม
วิชาชีพผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบประมาณการงบกําไรขาดทุน ค่าใช้จ่าย
จัดทํารายงาน หรื อบทวิจยั
(12) ค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เช่ น ค่าบริ หาร
จัดการบุคลากรประจําศูนย์การค้า ค่าใช้จ่ายทางการตลาด รวมถึงค่าโฆษณา
ประชาสัม พัน ธ์ ค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด ทํา เวปไซต์ การส่ ง เสริ ม การขาย ค่ า
สาธารณู ปโภค ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่ านํามัน ค่ าจ้างบริ ษ ัทดู แลระบบ
ต่างๆ เป็ นต้น
(13) ค่ า ใช้จ่ า ยในการตรวจตราอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ข องกองทรั ส ต์ซึ งรวมถึ ง ค่ า
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(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

(22)

(23)
(24)
(25)
(26)

(27)

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทรัสต์
เดินทางและทีพัก (ถ้ามี)
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ หาร ค่ า ที ปรึ กษา ค่ า ควบคุ ม งาน ซ่ อ มแซม ดู แ ล
บํารุ งรักษา และ/หรื อ ก่อสร้างเพิมเติมเพือปรับปรุ ง พัฒนา เพิมมูลค่า และ
ปรับแบบภูมิทศั น์หรื อภูมิสถาปั ตย์ อสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ทรัพย์สินที
เกียวข้องทีกองทรัสต์ลงทุนไว้หรื อมีไว้
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประกั น ภัย ดู แ ล และ/หรื อ เก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์สิ น ของ
กองทรัสต์
ค่า ใช้จ่า ยเกี ยวกับภาษี ค่ าธรรมเนี ย มอื นที เกี ยวข้อ งตามอัต ราที กฎหมาย
กําหนดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับหน่วยราชการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนเกี ยวเนื องกับกองทรัสต์ หรื อค่าใช้จ่ายที เกียวเนื อง
กับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์
ค่า ใช้จ่า ยในการก่ อ สร้ า งหรื อ ปรั บปรุ ง หรื อ ซ่ อ มแซมอสัง หาริ มทรั พ ย์ที
กองทรัสต์ลงทุนให้แล้วเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนิ นการตามกฎหมาย
เพือการรับชําระหนีใดๆ หรื อค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนิ นคดีในศาล
เพือรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยทรัสตีหรื อผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงิ นค่าซื อหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้น
ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซื อหน่ วยทรัสต์ ใบหน่ วยทรัสต์ ใบเสร็ จรั บเงิ น
ใบกํากับภาษี และแบบฟอร์ มอืนๆ ที เกี ยวข้องกับกองทรัสต์ และค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ค่าจัดทําและจัดพิมพ์แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรั สต์
รายงานผูถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รายงานประจํา ปี ตลอดจนค่ า แปลและจัด ส่ ง
เอกสารดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่ งหนังสื อบอกกล่าว ประกาศและ
รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรื อ จัดประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์
ค่ า ใช้จ่ า ยหรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มในการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน หรื อเพื อ
ดําเนินการเกียวกับการเพิมทุน และ/หรื อ การลดทุน
ค่าใช้จ่ายอันเกียวเนืองจากการเปลียนแปลงแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์
และ/หรื อ สัญ ญา และ/หรื อ เอกสารอื นใดที เกี ยวข้อ ง ที เกิ ดขึ น จากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมอืนๆ ทีเกิดขึนโดยชอบโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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(28)
(29)
(30)

(31)
(32)
(33)

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเ รียกเก็บจากกองทรัสต์
หรื อทรั สตีตามหน้าที เพือประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เมือได้รับคําสังจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานทะเบี ยนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ค่าใช้จ่ายเกียวกับงานบัญชี
ของกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทีเกียวกับการดําเนินงานและการบริ หารทรัพย์สินของ
กองทรัสต์และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าธรรมเนี ยม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทรั สต์หรื อเปลียนแปลง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อนั ประกอบด้วย
1) ค่าธรรมเนียมในการเลิกกองทรัสต์หรื อเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2) ค่าตอบแทนผูช้ าํ ระบัญชี ผูส้ อบบัญชี และทรัสตีในระหว่างการชําระ
บัญชีกองทรัสต์จนถึงการเลิกกองทรัสต์
3) ค่าใช้จ่าย และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยมในการเฉลียคืนทรัพย์สินให้แก่ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์เมือเลิกกองทรัสต์
4) ค่าใช้จ่าย และ/หรื อ ค่าธรรมเนี ยมอืนๆ อันเกี ยวเนื องกับการเลิก หรื อ
เปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ค่าใช้จ่ายและค่าที ปรึ กษาในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้จ่ายอืนๆ อันเกียวเนื องกับการดําเนิ นงานของ
กองทรัสต์
ดอกเบีย ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมจากการกูย้ มื เงิน (ถ้ามี)

อัตรา

ตามทีจ่ายจริ ง

หมายเหตุ : * Adjusted NAV = มูลค่าทรัพย์สินรวม หัก มูลค่าหนีสินทีไม่มีดอกเบียทังหมด หัก มูลค่าหนี สินจากเงิน
กูย้ มื ของกองทรัสต์ส่วนทีไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
1.8

เงือ นไขในการยกเลิกการก่ อตั%งกองทรัสต์
กองทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ ง เซ็นเตอร์ นี มีเงือนไขในการยกเลิก
การก่อตังกองทรัสต์ดงั นีคือ
1.8.1 มีผจู ้ องซือไม่ถึงสองร้อยห้าสิ บราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์เกียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
1.8.2 มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจองซือเมือรวมกับมูลค่าเงินกูย้ ืมจากบุคคลอืน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ทุกรายการ หรื อไม่ถึงจํานวนตามทีระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
1.8.3 มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผูก้ ่อตังทรัสต์
ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนด และไม่
สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
1.8.4 ไม่สามารถโอนเงิ นที ได้จากการจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพือก่ อตังกองทรั สต์ให้แล้วเสร็ จ
ภายในสิ บห้าวันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
18

กองทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ ง เซ็นเตอร์
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust (LHSC)

2. ความเสียงสําคัญของการลงทุนในหน่ วยทรัสต์
การลงทุนในหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ ง เซ็นเตอร์
มีความเสี ยง ผูล้ งทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี ยงดังต่อไปนีอย่างรอบคอบก่อนทีจะตัดสิ นใจลงทุน ทังนี ในส่วนนีจะ
กล่าวถึงความเสี ยงสําคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช ช้อปปิ ง เซ็นเตอร์ โดยสรุ ป เนื อหาในรายละเอียดของปั จจัยความเสี ยงได้ระบุไว้ในส่ วนที 2 ของแบบแสดง
รายการข้อมูลฉบับนี
2.1 ความเสียงทีเ กีย วกับกองทรัสต์ หรือการดําเนินงานของกองทรัสต์
1) กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ทีอยู่ระหว่างการจัดตัง โดยยังไม่มีผลการดําเนิ นงานในอดี ตที นักลงทุนสามารถ
อ้างอิงในการพิจารณาตัดสิ นใจเข้าลงทุน
2) สมมติ ฐานในรายงานประมาณการงบกําไรขาดทุ นและการปั นส่ วนแบ่งผลกําไรมีความไม่แน่ นอน และ
ขึนอยูก่ บั ความเสี ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และการแข่งขัน
ซึงอาจส่งผลให้ผลประกอบการทีแท้จริ งแตกต่างจากทีประมาณการไว้อย่างมีนยั สําคัญและอาจส่ งผลต่อมูล
ค่าทีได้ลงทุนในกองทรัสต์
3) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทรัสต์ให้ประสบความสําเร็ จได้
4) ความสําเร็ จของกองทรัสต์ข ึนอยูก่ บั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคลากรทีสําคัญบางราย
5) ความสําเร็ จของกองทรัสต์ข ึนอยูก่ บั ความสามารถของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใน
การดํา เนิ น งานและการจัด การทรั พ ย์สิ น หลัก ซึ งหากไม่ ส ามารถดํา เนิ น การหรื อ จัด การได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าของทรัพย์สิน
หลัก ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
6) รายได้ของกองทรัสต์ข ึนอยูก่ บั ภาวะทางเศรษฐกิจของผูเ้ ช่าพืนที และการตัดสิ นใจต่ออายุสัญญาเช่าพืนทีเมือ
สัญญาเช่าพืนทีของผูเ้ ช่าพืนทีสินสุดลง
7) เจ้าของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนอาจจะมีเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ของตนเองทีอาจจะไม่ตรงกันกับเป้ าหมาย
ของกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญอาจจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์และเจ้าหนี ของกองทรัสต์ได้ใน
อนาคต
8) กองทรัสต์จะต้องพึงพาทรัพย์สินหลักทีเข้าลงทุนในครังนีเพือให้ได้มาซึงรายได้ของกองทรัสต์
9) ในอนาคต กองทรัสต์อาจต้องหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก ซึงอาจมีเงือนไขทีไม่เป็ นทียอมรับ หรื อกองทรัสต์
อาจไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้
10) ความเสี ยงทีอาจเกิดขึนอันเป็ นผลจากการทีกองทรัสต์กยู้ มื เงิน
11) ความเสี ยงทัวไปจากการดําเนิ นงานของธุ รกิ จศู นย์การค้า หรื อธุ รกิ จให้เช่าพืนที เพือการค้าปลี กและการ
เพิมขึนของต้นทุนในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายเพือลงทุนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ของทรัพย์สินหลักจะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
12) กองทรัสต์ตอ้ งพึงพาบุคคลภายนอกสําหรับการให้บริ การบางประการ
13) การเปลียนแปลงนโยบายทางภาษีทีเกียวข้องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
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14) การเลิกกองทรัสต์ก่อนกําหนดอาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ลดน้อยลงอย่างมี
นัยสําคัญ
15) กองทรัสต์ไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงในสัญญาเช่าทีดินสําหรับโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
16) สัญญาเช่าทีดินสําหรับโครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 ระหว่างเจ้าของทีดินกับบริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต ี จํากัด อาจมีขอ้ กําหนดและเงือนไขทีจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทรัสต์
ในการได้รับเงินค่าสิ นไหมทดแทนในกรณี ทีเกิดความเสี ยหายต่อโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
17) สิ ทธิของกองทรัสต์และสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ อาจมีขอ้ จํากัดในการได้รับเงินชดเชยหากมีการเรี ยกร้อง
ต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตี
2.2 ความเสียงทีเ กีย วกับทรัพย์ สินหลัก
1) กองทรัสต์และผูเ้ ช่าพืนทีภายในโครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากศูนย์การค้า
และร้านค้าปลีกอืนๆ ทีตังอยูใ่ นบริ เวณทีมีกลุ่มเป้ าหมายเดียวกันและการแข่งขันจากช่องทางการค้าปลีกอืนๆ
2) ทรัพย์สินหลักมีความเสี ยงจากการทีผูเ้ ช่าพืนทีอาจไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพืนที
3) ผลการดําเนินงานทีแท้จริ ง และมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ อาจแตกต่างจากการประมาณการทีได้ระบุไว้
4) ความเสี ย หายหรื อ ความสู ญ เสี ย ที อาจเกิ ด ขึ น หากทรั พ ย์สิน หลัก ไม่ ไ ด้รั บความคุ ้ม ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัย
5) ทรัพย์สินหลักอาจมีความชํารุ ดบกพร่ อง หรื ออาจมีการปฏิบตั ิทีผิดกฎหมายและกฎระเบียบ หรื ออาจมีความ
บกพร่ องอืน
6) การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืนฐานด้านคมนาคมทีมีแผนจะดําเนิ นการ และโครงการปรับปรุ งต่างๆ ที
อยูใ่ กล้กบั ทรัพย์สินหลักอาจเป็ นอุปสรรคต่อการเดินทางมายังทรัพย์สินหลัก
7) การใช้ส่วนต่อเชือมเพือเชือมพืนทีบางส่วนของทรัพย์สินหลักเข้ากับรถไฟฟ้ า BTS สถานีอโศก
8) ภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัยอืนๆ การก่อการร้ายและสงครามอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของ
กองทรัสต์
9) กองทรัสต์อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทีเช่าได้หากผูใ้ ห้เช่าผิดนัด
10) ผูเ้ ช่าพืนที บางรายในโครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 อาจไม่ให้ความยินยอมหรื ออาจเพิกถอนการให้
ความยินยอมในการโอนสิ ทธิและหน้าทีตามสัญญาเช่าพืนทีและสัญญาบริ การให้แก่กองทรัสต์
11) โครงการศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 อาจต้องมีการซ่ อมแซมและปรับปรุ งใหญ่ ซึ งอาจทําให้พืนทีบางส่ วน
ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ต้องปิ ดชัวคราวและส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของกองทรัสต์
12) มูลค่าของทรัพย์สินหลักตามการประเมินค่าโดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน ไม่ได้เป็ นเครื องแสดงมูลค่าที
แท้จริ งของทรัพย์สินหลักเสมอ และไม่สามารถรับประกันได้วา่ ราคาขายของทรัพย์สินหลักดังกล่าวนันจะ
เป็ นไปตามทีประเมิน ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
13) การลดลงของมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของทรั พ ย์สิ น หลัก จะมี ผ ลกระทบในทางลบต่ อ บัญ ชี ก ํา ไรขาดทุ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
14) กองทรัสต์อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั เจ้าของทรัพย์สินหลัก ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และบุคคล
อืนๆ
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15) ความเสี ยงในการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ซึงมูลค่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่
2.3 ความเสียงทีเ กีย วกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1) ความเสี ยงโดยทัวไปในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
2) กองทรัสต์อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการขาดสภาพคล่องจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการ
ขาดทางเลือกอืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก
3) กลยุทธ์ของกองทรัสต์ในการลงทุนในทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้าหรื อธุรกิจค้าปลีกอาจ
นํามาซึงความเสี ยงทีสูงกว่าเมือเทียบกับกองทรัสต์ประเภทอืนทีมีรูปแบบการลงทุนทีหลากหลายกว่า
4) ทรัพย์สินหลักอาจถูกเวนคืน
5) ความเสี ยงทางการเมือง
6) การเปลียนแปลงในมาตรฐานการบัญชีหรื อกฎหมายทีเกียวข้อง
7) ความเสี ยงจากความสามารถในการชําระค่าเช่าของผูเ้ ช่าพืนทีในโครงการศูนย์การเทอร์มินอล 21
8) ความเสี ยงจากสัญญา
9) ความเสี ยงจากการทีคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาอืนๆ ทีเกียวข้อง
2.4 ความเสียงทีเ กีย วกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ความเสี ยงเนืองจากยังไม่เคยมีตลาดรองเพือทําการซือขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มาก่อน
ราคาซือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดรองอาจลดลงตํากว่าราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังนี
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหน่วยทรัสต์ได้
มูลค่าหน่วยทรัสต์อาจลดลงหากราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ตากว่
ํ ามูลค่าหน่วยทรัสต์ก่อนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติม
การขายหน่วยทรัสต์ในอนาคตของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ หรื อเจ้าของทรัพย์สินหลัก อย่างมีนยั สําคัญอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยทรัสต์
เงิ นคืนทุนจากการเลิกกองทรัสต์อาจจะน้อยกว่าจํานวนเงิ นที ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ได้ลงทุนจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครังนี
การก่อตังกองทรัสต์อาจไม่ประสบความสําเร็ จ
การเลิกกองทรัสต์ เมือเกิดเหตุการณ์ทีทําให้จาํ เป็ นต้องเลิกกองทรัสต์ตามกฎหมาย
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