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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1. รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์
บริษทั ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ทีแมน”)
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
ใบทรัสต์ทแ่ี สดงสิทธิของผูถ้ อื ในฐานะผูร้ บั ประโยชน์ในกองทรัสต์
(หน่วยทรัสต์)
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ
[*] บาท
จานวนหน่วย
ไม่เกิน [*] หน่วย
ราคาหน่วยทีเ่ สนอขาย
[*] บาทต่อหน่วย
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
ไม่เกิน [*] บาท
จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่า
[*] หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
2. การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรร
2.1 วิ ธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
(TICON Real Estate Investment Trust) เป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
สัดส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์โดยทีแมนในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ ายเป็ น
จานวนทัง้ หมดไม่เกิน [*] หน่ วยตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 1 รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย โดยมีสดั ส่วนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบือ้ งต้นดังนี้
เสนอขายต่อบุคคลทัวไป
่
ประมาณ [*] หน่วย
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
ประมาณ [*] หน่วย
เสนอขายต่อบริษทั ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่
ประมาณ [*] หน่วย
จากัด (มหาชน) (“ไทคอน”) และกลุ่มบุคคลเดียวกัน
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณ
ประมาณ [*] หน่วย
ทัง้ นี้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหน่ ว ยทรัสต์ท่จี ดั สรร
ให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ
2.4 หัวข้อ วิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อ หน่ วยทรัสต์ของนัก
ลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้น เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
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นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทนักลงทุนและรายละเอียดการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ของนักลงทุนแต่ละประเภทมี
ดังต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่
หมายถึง
บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่นักลงทุนสถาบันตามคาจากัดความที่
ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงลูกค้าหรือผู้ท่คี าดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษัทคู่ค้า ผู้ท่มี ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้มอี ุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ ายหรือผู้ร่วมจัดจาหน่ าย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 รวมทัง้ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บริหาร
และผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทัง้ ทีต่ ดิ ต่อใน
ป จั จุ บ ัน ที่เ คยติ ด ต่ อ หรือ ผู้ ท่ี ค าดว่ า จะได้ ติ ด ต่ อ ของผู้ จ ัด การการจัด จ าหน่ า ย
หน่วยทรัสต์หรือผูร้ ่วมจัดจาหน่าย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.3
บุคคลทัวไปสามารถจองซื
่
อ้ หน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหรือผูร้ ่วม
จัดจาหน่าย (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.3 ตามวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 2.3.4 โดยการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลทัวไป
่ จะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึง
การจัด สรรให้แ ก่ต นเอง กรรมการ ผู้บ ริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุ ม
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ท่เี กี่ยวข้องของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายหรือผู้ร่วมจัด
จาหน่ าย (ถ้ามี) ตลอดจนกองทุน รวมและบุคคลอื่นใดซึ่งมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ที่
ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง
ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีจ่ องซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2.3 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษทั เงินทุน
(3) บริษัท หลัก ทรัพ ย์เ พื่อ เป็ น ทรัพ ย์สิน ของตนเอง หรือ เพื่อ การบริห าร
กองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษทั ประกันภัย
(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือ
นิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(11) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (12) โดย
อนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.3 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.3.4 และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่
ในดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายดังกล่าวตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4
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ไทคอนและกลุ่ ม หมายถึง
บุคคลเดียวกัน
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ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึง่ เป็ นไปตามประกาศ ทจ. 49/2555
ทัง้ นี้ ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกัน จะต้องจองซื้อหน่ วยทรัสต์ผ่านผู้จดั การ
การจัดจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3 เท่านัน้ โดยไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกัน
สามารถซื้ อ หน่ ว ยทรัส ต์ ไ ด้ ต ามวิธีก ารที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้อ 2.3.4 และในการจัด สรร
หน่ วยทรัสต์ให้แก่ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันจะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้ อ
2.4

2.2 วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ได้ท่ผี ู้จดั การการจัดจาหน่ าย ([*]) ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในหนังสือชีช้ วนระหว่างเวลา [*] หรือเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาถึง
เวลา [*] ตัง้ แต่วนั ที่ [*] จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
2.3 วันและวิ ธีการจองและการชาระเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์
2.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

[*]
[*]
[*]
[*]

ผูร้ ว่ มจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

[*]
[*]
[*]
[*]

ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะได้รบั ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ไม่เกิน [*]
ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายครัง้ แรก (ไม่รวมทัง้ จานวนทีจ่ ดั สรรให้แก่ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอน)
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2.3.2 วันและวิ ธีการจองและการชาระเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์
สาหรับนักลงทุนสถาบัน และไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอน
(1) ผูจ้ องซือ้ แต่ละรายสามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ าย ตามวันเวลาทีร่ ะบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ โดยจะต้องจองซื้อหน่ วยทรัสต์เป็ นมูลค่าขัน้ ต่ าไม่น้อยกว่า [*] และเพิม่ เป็ น
ทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และชัดเจนพร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายกาหนดให้ครบถ้วน ซึง่ ผูจ้ อง
ซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีห่ น่วยงานดังกล่าวกาหนด
(2) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบและภาษี
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีห่ น่วยงานดังกล่าวกาหนด
สาหรับบุคคลทัวไป
่
(1) ผูจ้ องซือ้ แต่ละรายสามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ทผ่ี ู้จดั การการจัดจาหน่ ายตามวันเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสือชีช้ วนฉบับนี้ โดยจะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เป็ นมูลค่าขัน้ ต่ าไม่น้อยกว่า [*] หน่ วย และเพิม่
เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
(2) ผูจ้ องซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์จนเต็มตามจานวนที่จองซื้อให้แก่ผู้จดั การการจัด
จาหน่ าย ณ วันที่จองซื้อหน่ วยทรัสต์ พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดต่ างๆ ใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามทีผ่ ู้จดั การการจัดจาหน่ ายกาหนดให้
ครบถ้วน
(3) ผูจ้ องซือ้ ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
2.3.3 การรับชาระและการเก็บรักษาเงิ นค่าซื้อหน่ วยทรัสต์
(1) สาหรับนักลงทุนสถาบัน และ ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอน
ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธกี ารชาระเงินค่า
จองซือ้ ให้ชาระด้วยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ชาระด้วยเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน
คาสังหั
่ กบัญ ชี เงิน สด หรือวิธีอ่ืนใดที่ผู้จดั การการจัด จาหน่ า ยยอมรับตามระยะเวลาและ
เงื่อนไขทีก่ าหนดด้านล่าง โดยผูจ้ องซือ้ ต้องระบุช่อื ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ องซือ้
ลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่ อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
(ข) ชาระด้วยเงินสด เงินโอน หรือวิธอี ่นื ใดทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายยอมรับ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้อง
ลงวันที่ตามวันที่ทจ่ี องซื้อและสังจ่
่ ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายเปิ ดไว้เพื่อ
การรับชาระเงินซือ้ หน่วยทรัสต์
ผูจ้ องซื้อต้องส่งใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานทีข่ องผู้จดั การการจัด
จาหน่ายภายในเวลา [*] น. ของวันที่ [*] ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ทีจ่ องซือ้ หลังเวลา [*] น. หรือเวลาปิ ดรับเช็คของ
แต่ละสาขาของวันที่ [*] จะต้องชาระค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรด้วยเงินสดและเงินโอน
บัญชีเท่านัน้ และจะไม่รบั จองซือ้ ทางไปรษณีย์ ตามเงื่อนไข และ/หรือ วิธกี ารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ าย
กาหนด
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(2) สาหรับบุคคลทัวไป
่
ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธกี ารชาระเงินค่า
จองซือ้ ให้ชาระด้วยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ชาระด้วย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน
คาสังหั
่ กบัญชี เงินสด หรือวิธอี ่นื ใดที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายยอมรับ ตามระยะเวลาและ
เงื่อนไขทีก่ าหนดด้านล่าง โดยผูจ้ องซือ้ ต้องระบุช่อื ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ องซือ้
ลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่ อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
(ข) ชาระด้วยเงินสด เงินโอน หรือวิธอี ่นื ใดทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายยอมรับ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้อง
ลงวันที่ตามวันที่ทจ่ี องซื้อและสังจ่
่ ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายเปิ ดไว้เพื่อ
การรับชาระเงินซือ้ หน่วยทรัสต์
ผูจ้ องซื้อต้องส่งใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายภายในวันที่ [*] ถึง วันที่ [*] ในเวลา [*] ถึง [*] จนถึงวันที่ [*] เวลา [*] ถึง [*] น. ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ที่
จองซือ้ หลังเวลา [*] น. หรือเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ [*] ถึงวันที่ [*] จะต้องชาระค่าจองซือ้
หน่วยทรัสต์ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรด้วยเงินสดและเงินโอนบัญชีเท่านัน้ และจะไม่รบั จองซือ้ ทางไปรษณีย์
2.3.4 วิ ธีการชาระค่าจองซื้อ
นักลงทุนสถาบัน ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอน และบุคคลทัวไปสามารถช
่
าระเงินค่า
ซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ท่ผี ู้จดั การการจัดจาหน่ ายโดยจะต้องชาระเงินค่าซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สงซื
ั ่ ้อโดย
วิธกี ารชาระเงินค่าจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีจองซือ้ ระหว่างวันที่ [*] ถึงวันที่ [*] เวลา [*] ถึง [*] น.
ชาระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชี
เดียวกัน โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องลงวันทีต่ ามวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ อ้ และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายดังนี้
สังจ่
่ ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ า ยเปิ ดไว้เพื่ อการนี้โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
[*]
สาขา
[*]
ประเภทบัญชี
บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี
[*]
(ข) กรณีจองซือ้ หลังเวลา [*] น. หรือเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ [*] ถึงวันที่ [*]
ชาระด้วยเงินสด เงินโอน หรือคาสังหั
่ กบัญชีธนาคารเท่านัน้ และไม่รบั จองซือ้ ทางไปรษณีย์ โดยมี
รายละเอียดบัญชีดงั ต่อไปนี้
[*]
สาขา
[*]
ประเภทบัญชี
บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี
[*]
เว้นแต่ในกรณีทเ่ี ป็ นนักลงทุนสถาบัน และไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอน ได้จองซื้อ
หน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย ผู้จองซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและ
วิธกี ารทีห่ น่วยงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีร่ บั จองซือ้ สาหรับ นักลงทุน
สถาบันและไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอนกาหนด
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2.3.5 เงื่อนไขเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการจองซื้อ
(ก) หลังจากทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายได้รบั การจองซือ้ หน่วยทรัสต์พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่ วยทรัสต์จาก
ผู้จองซื้อแล้ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายจะออกสาเนาใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็ น
หลักฐาน
(ข) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์ชาระเงินค่าซือ้ หน่ วยทรัสต์เป็ นเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ซึง่ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีจ่ องซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายจะถือว่า
ผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ทาการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในวันทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้
(ค) ในกรณีทว่ี นั ทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้นนั ้ เป็ นวัน และหรือ เวลาทีล่ ่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
การเสนอขายไปแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะยกเลิกการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ของ
ผูจ้ องซือ้ รายนัน้
ในกรณี ท่ีเ ช็ค เช็ค ธนาคาร หรือ ดร๊ า ฟท์ ดัง กล่ า วถู ก ปฏิเ สธการจ่ า ยเงิน จากธนาคารของผู้จ องซื้อ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะยกเลิกการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ รายนัน้
(ง) ในการชาระเงินค่าซือ้ หน่วยทรัสต์ ผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์จะต้องชาระค่าหน่ วยทรัสต์เต็มตามจานวน
ทีจ่ องซือ้ จะไม่สามารถหักกลบลบหนี้กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายได้
(จ) ผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ท่ไี ด้ทาการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยทรัสต์เต็มตาม
จานวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้ หน่ วยทรัสต์ไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รบั อนุมตั จิ ากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายเป็ นกรณีพเิ ศษ
2.3.6 เงื่อนไขในการขายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดหรือบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีทก่ี ารจองซือ้ หน่วยทรัสต์นนั ้ มีผลทาให้จานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าจานวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอ
ขายในครัง้ นี้
(2) กรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ในจานวนทีอ่ าจเป็ นเหตุให้บุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายได้รบั จากผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง
หรือไม่ครบถ้วน
(4) กรณีผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(5) ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุน อาจมีมลู ค่ารวมกันแล้วไม่ถงึ ร้อยละ
75 ของมูลค่าเงินทีก่ องทรัสต์ระดมทุนได้
(6) กรณีผลู้ งทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(7) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายอาจขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ในบางกรณีตามที่ผจู้ ดั การการจัด
จ าหน่ า ยเห็น สมควร เช่ น ในกรณี ท่ีผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยเห็น ว่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กองทรัส ต์ ห รือ ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ หรือกรณีท่กี ารจองซื้อหน่ วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปญั หาในการบริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผูท้ ม่ี ถี นิ่ ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่
ปกติมถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี ้ึ น
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และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายเป็ นหลัก
(8) ผูจ้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์ท่มี ถี นิ่ ฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายจะถือว่าผูจ้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์ และ/หรือผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และ/หรือผูล้ งทุน ได้
ทาการศึกษา เข้าใจ และยิน ดีท่จี ะปฏิบตั ิต ามหรือผูกพันตามข้อ ตกลง ข้อกาหนด สัญ ญา หรือ เงื่อ นไขต่ างๆ ที่
กองทรัสต์เข้าผูกพันไว้ตามอานาจที่มตี ามกฎหมายทัง้ ทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทรัสต์ และ/หรือ หนังสือชี้
ชวน และหรือ ตามประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และหรือ หน่ วยงานทีม่ ี
อานาจตามกฎหมาย ได้ประกาศกาหนด ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และทีจ่ ะได้แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในภายหน้า
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2.3.7 เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ
ผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ตอ้ งกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ แบบแสดง
ข้อมูลผูล้ งทุน (Know Your Customer Form) และแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งของผู้
ลงทุน (Customer Risk Profile Questionnaire) ส่งให้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายจนครบถ้วน เว้นแต่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะยินยอมผ่อนผันให้เป็ นกรณีๆ ไป โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาเปลีย่ นแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผจู้ องซือ้ ขอรับเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์คนื โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์
ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผูป้ กครอง บิดามารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมผูป้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ทม่ี อี ายุไม่เกิน 3 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ซึง่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตราสาคัญของบริษทั (ถ้ามี)
(2) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลยังทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(3) หนังสือมอบอานาจกระทาการสาหรับกรณีทม่ี กี ารมอบอานาจให้ผอู้ ่นื กระทาการแทนพร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลและผูร้ บั มอบอานาจรับรอง
สาเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอานาจกระทาการเป็ นฉบับสาเนา เอกสารฉบับสาเนาดังกล่าว
ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบอานาจด้วย
(4) สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผจู้ องซือ้ ขอรับเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์คนื โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายให้แก่ผจู้ องซื้อ
หน่วยทรัสต์ดว้ ยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
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กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย)
(1) สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
(2) สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผจู้ องซือ้ ขอรับเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์คนื โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์
ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
(3) กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย
กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็ นนิตบิ ุคคลต่างด้าว และ ถิน่ ทีอ่ ยู่ และ/หรือเอกสารอื่น
ใดตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายเห็นสมควร
หมายเหตุ
 กรณีเป็นเอกสารทีม่ าจากต่างประเทศจะต้องมีการรับรองสาเนาโดยผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั
 ผูล้ งทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมทีจ่ ะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกาหนดต่างๆ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในโครงการ
นี้ และ/หรือตามประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศกาหนดทัง้ ทีไ่ ด้ม ี
อยู่ในปจั จุบนั และทีจ่ ะได้แก้ไขเพิม่ เติมในภายหน้า

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรือขอเอกสาร
เพิม่ เติมหรือทดแทนซึง่ เป็ นข้อปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศกาหนด หรือระเบียบของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ/หรือผูร้ ่วมจัดการการ
จัดจาหน่าย และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหน่วยทรัสต์ (หากมี) ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ
คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ทีป่ ระกาศกาหนด
2.4 วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้อ 2.1 หัวข้อ
วิธกี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แก่ (1) บุคคลทัวไป
่ (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอน
ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและผูร้ ่วมจัดจาหน่ าย (ถ้ามี)
นอกจากนี้ การจัดสรรหน่ วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและผูร้ ่วมจัดจาหน่ าย (ถ้ามี) จะอยู่ภายใต้เกณฑ์
ดังนี้
1. ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและผู้ร่วมจัดจาหน่ ายจะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขายให้แก่ตนเอง และผู้จดั
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ทร่ี ่วมจัดจาหน่าย รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย ของตนเองหรือของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ทร่ี ่วมจัดจาหน่าย ของทีแมน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและผูร้ ่วมจัดจาหน่ าย ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์
ให้ ตลอดจนบุคคลอื่นใดทีท่ แี มนถูกห้ามมิให้จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทเ่ี หลือ
จากการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551

ส่วนที่ 3 หน้า 9 จาก 15

ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

เรื่อง การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม)
2. ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลพินิจเปลีย่ นแปลงจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่นักลงทุน
ในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปเพิ
่
ม่ เติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน่ วยทรัสต์
เหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ นี้ประสบ
ความสาเร็จ
3. ภายหลังจากการปิ ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์สาหรับผูจ้ องซือ้ ในแต่ละประเภท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวน
สิทธิเ ปลี่ยนแปลงจานวนหน่ ว ยทรัสต์ท่จี ดั สรรให้แก่ นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่า มี
หน่ วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอน แต่มผี ู้สนใจจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์เกินกว่าจานวนทีจ่ ะจัดสรรสาหรับส่วนของบุคคลทัวไปหรื
่
อนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ การ
ดาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นกั ลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบโดยทัวกั
่ นทางสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป
4. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดตามข้อ 4 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหน่ วยทรัสต์รายย่อยภายใต้ข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2556 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2556 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
วิ ธีจดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลทัวไป
่
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหรือผูร้ ่วมจัดจาหน่ายแต่ละ
ราย (ถ้ามี) โดยจะทาการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณ ผูท้ เ่ี ป็ นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายหรือผูร้ ่วมจัดจาหน่าย (ถ้ามี) หรือผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนจึงจะจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรร
ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่บุคคลทัวไปจะมี
่
จานวนขัน้ ต่า [*] หน่วย และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ [100] หน่วย
หากยอดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ บุคคลทัวไปครบตามจ
่
านวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
หรือผูร้ ่วมจัดจาหน่ายแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกาหนดระยะเวลา
การจองซือ้
วิ ธีจดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย โดยจะทาการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็
ได้ ทัง้ นี้ จานวนหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้จดั สรรให้แก่นกั ลงทุนสถาบันจะมีจานวนขัน้ ต่ า [*] หน่ วย และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ
[100] หน่วย
หากยอดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับ
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
วิ ธีจดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอน
การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของ
ทีแมน และ/หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ของทีแมน หรือกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของทีแมน
โดยจะทาการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แ ก่บุ คคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้ อ ยเท่ าใดก็ไ ด้ หรือจะปฏิเ สธการจัดสรร
ส่วนที่ 3 หน้า 10 จาก 15

ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

หน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ดั สรรให้แก่ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของไทคอนจะมี
จานวนขัน้ ต่า [*] หน่วย และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ [100] หน่วย
หากปรากฏว่ายังมีจานวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ไทคอนและกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
ไทคอนข้างต้น ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบัน
หรือบุคคลทัวไปเพิ
่
ม่ เติม
2.5 ข้อจากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน และข้อจากัดการถือ/โอนหน่ วยทรัสต์
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กร.
14/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเป็ นผู้ก่อตัง้ ทรัสต์และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ได้กาหนดข้อจากัดในการถือหน่ วยทรัสต์ไว้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันทีจ่ ะทาให้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 การจัดสรรที่จะท าให้บุค คลใดหรือกลุ่มบุ คคลเดีย วกันใดถือหน่ วยทรัสต์เ กินร้อยละ 50 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
 การจัดสรรทีจ่ ะทาให้ทรัสตีของกองทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินร้อยละ 5 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ทัง้ นี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนดหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการ
จัดสรรเป็ นอย่างอื่น)
นอกจากนี้ ยัง มีข้อ จ ากัด สิท ธิใ นกรณี ท่ีผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ถือ หน่ ว ยทรัส ต์เ กิน กว่ า อัต ราที่ก าหนด โดยผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะไม่มสี ทิ ธิรบั ผลประโยชน์ตอบแทนและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนถือหน่ วยทรัสต์เกิน
กว่าอัตราทีก่ าหนด โดยกองทรัสต์จะยกผลประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้เป็ นของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วน
และถือว่าผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์อาจจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามสัญญารับประกัน
การจัดจาหน่ ายได้เมื่อมีข้อตกลงกับผู้จดั การการจัด จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ว่าผู้จ ัดการการจัด จาหน่ ายหลักทรัพย์จะถือ
หน่วยทรัสต์ในส่วนทีเ่ กินอัตราดังกล่าวไว้ไม่เกิน 1 ปี นบั แต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
2.6 ข้อจากัดตามกฎหมายเกี่ยวกับอัตราการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้กาหนดข้อจากัดในการถือหน่ วยทรัสต์ไว้สาหรับผูล้ งทุนต่างด้าวว่า ในกรณีทก่ี องทรัสต์มกี าร
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ให้ผลู้ งทุนต่างด้าวถือหน่ วยทรัสต์เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนซึง่ กฎหมาย กฎ
หรือข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์นนั ้ กาหนดไว้สาหรับผูล้ งทุนต่างด้าว โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายจะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้กบั ผูล้ งทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เนื่องจากกองทรัสต์น้ี
มีก ารลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง สิท ธิ ใ นที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ท่ีถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าข้อจากัดดังกล่าวจะมีขอ้ จากัดสิทธิเช่นเดียวกับทีร่ ะบุในข้อ 2.5 ข้างต้น

ส่วนที่ 3 หน้า 11 จาก 15

ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

2.7 การยกเลิ กการจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 2.3
(วันและวิธกี ารจองและการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์) และ/หรือ ในกรณีทม่ี ไิ ด้รบั การชาระเงินครบถ้วนจากผูจ้ องซือ้
ณ เวลาทีท่ าการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ในกรณีชาระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้ เป็ น
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ แต่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับ
สถานทีจ่ องซือ้ นัน้ ๆ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการรั
บจองซื้อหน่ วยทรัสต์เกินกว่าจานวนหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขายเพื่อ
์
สารองไว้กรณีทไ่ี ม่สามารถเรียกชาระเงินจากผูจ้ องซือ้ ในลาดับทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ หรือในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ที่
อยู่ในลาดับทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ปฏิบตั ติ ามวิธจี องซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในตามข้อ 2.3
(วันและวิธกี ารจองและการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ ) ซึง่ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายจะตัดสิทธิในการได้รบั การจัดสรร
หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ รายนัน้ ๆ และจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนทีต่ ดั ออกให้แก่ผจู้ องซือ้ รายถัดไป จนกว่าจะครบตาม
จานวนหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
ในกรณีท่ผี ูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์แจ้งให้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายทราบ (ภายในเวลาทาการของผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่าย) ว่ามีเหตุทผ่ี เู้ สนอขายหน่วยทรัสต์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ หรือไม่สามารถจัดตัง้ กองทรัสต์
ได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกการจองซือ้ ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันทีผ่ ูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์แจ้งระงับหรือหยุดการ
เสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ ห รือ แจ้ง ว่ า ไม่ สามารถจัด ตัง้ กองทรัสต์ ไ ด้ ทัง้ นี้ หากเหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วเกิด ขึ้น ในวัน จองซื้อ
หน่วยทรัสต์วนั สุดท้าย ให้ผจู้ องซือ้ ทีป่ ระสงค์จะยกเลิกการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตอ้ งดาเนินการภายในวันเดียวกันนัน้
2.8 ขัน้ ตอนและวิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อ
2.8.1 กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายใช้สทิ ธิปฏิเสธการ
จัด สรรหน่ ว ยทรัสต์ไ ม่ ว่ า ทัง้ หมดหรือ บางส่ว น ผู้จ ัดการการจัด จ าหน่ า ยจะดาเนิ น การจัด ส่ง เงิน ค่ า ซื้อ
หน่วยทรัสต์คนื ให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผจู้ องซือ้
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้
2.8.2 กรณีทแี มนระดมทุนได้ไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนในทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกได้ทงั ้ หมดทุกรายการ
ตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ี ทีแมนสามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ
บางรายการ หรือดาเนินการขอเพิกถอนการจัดตัง้ และจัดการกองทรัสต์ ตามหัวข้อเงื่อนไขการลงทุนทีร่ ะบุ
ในส่ ว นที่ 2 ข้อ 2 ข้อ มู ล เกี่ย วกับ ทรัพ ย์ สิน หลัก ของกองทรัส ต์ หรือ กรณี ท่ีเ มื่อ สิ้น สุ ด การเสนอขาย
หน่ ว ยทรัส ต์ ค รัง้ แรก เกิด เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดัง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ง ทีแ มนจะยกเลิก การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทงั ้ จานวนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555
1. มีผจู้ องซือ้ ไม่ถงึ 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
2. มูลค่าหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถงึ จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
3. มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกัน ใด ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์
ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศ
ดังกล่าว และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน
15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 3 หน้า 12 จาก 15

ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ในกรณีขา้ งต้น ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะพิจารณาคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์โดยการโอนเงินหรือชาระ
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่ วยทรัส ต์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ทัง้ นี้ การคืนเงินค่าจองซือ้ จะเป็ นไปตามทีส่ านักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด นอกจากนี้ เมื่อมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใดดังกล่าว ทีแมนจะแจ้งให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
หากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่องจาก
ความผิดพลาดของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายเอง ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายชาระคืนเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วน
3. ราคาหน่ วยทรัสต์ในตลาดรอง
- ไม่มี -

ส่วนที่ 3 หน้า 13 จาก 15

ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

4. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครังนี
้ ้
ค่าใช้จ่าย (ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต.
ค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *(ประมาณ)
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ หมด (ประมาณ)

บาท
[*] บาท
[*] บาท
[*] บาท
[*] บาท

หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าผู้
ประเมินราคาอิสระ ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี ใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ หนังสือ
ชีช้ วน เอกสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทาการตลาด เป็นต้น

5. วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปจั จุบนั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าทีเ่ ป็ น
นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ให้กบั ทีแมน และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ท่จี องซื้อในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อ
สามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นาหน่ วยทรัสต์ท่ตี นได้รบั การจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้
ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผจู้ องซือ้ สามารถขายหน่ วยทรัสต์ได้ทนั ทีทห่ี น่ วยทรัสต์ ได้รบั อนุ ญาต
ให้เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ แตกต่างกับกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ ซึง่ ผู้
จองซือ้ จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้จนกว่าจะได้รบั ใบทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบทรัสต์ แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริก ารของศูน ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ องซือ้
มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ีทแี มนจะดาเนินการนาหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหน่ วยทรัสต์ท่บี ริษัทหลักทรัพย์นัน้ ฝากหน่ วยทรัสต์อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ
ภายใน 7 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดียวกัน บริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหน่วยทรัสต์ทผ่ี จู้ องซือ้ ฝากไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั จัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั การ
จัดสรรได้ทนั ทีทห่ี น่วยทรัสต์ได้รบั อนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณี
ที่ผู้จองซื้อเลือกให้ทีแมนดาเนินการตาม (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหน่ วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว ที
แมน ขอสงวนสิทธิในการฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตาม (2) ที่
จะกล่าวไว้ดา้ นล่างนี้ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(2) ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบทรัสต์ แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริก ารของศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 กรณีน้ี ทีแมนจะดาเนินการนาหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่ วยทรัสต์ตามจานวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ใน
บัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วัน
นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และหากผูจ้ องซือ้ ต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชี

ส่วนที่ 3 หน้า 14 จาก 15

ส่วนที ่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อได้ทศ่ี ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด
(3) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ทีแมนโดยศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ
ทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ภายใน 15 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้
จองซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้จนกว่าจะได้รบั ใบทรัสต์ ซึง่ อาจจะได้รบั ภายหลังจากทีห่ น่วยทรัสต์ของทีแมนได้เริม่ ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ ทีแมน ขอสงวนสิทธิในการฝากหน่ วยทรัสต์ในบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตาม (2) นี้ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

ส่วนที่ 3 หน้า 15 จาก 15

