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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 ประโยชน์ในทรัสต์
(หน่วยทรัสต์)
ประเภทการลงทุน
ทรัสต์จะนาเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปลงทุนครัง้ แรกใน
ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
 สิทธิการเช่าทีด
่ นิ 30 ปี และกรรมสิทธิในอาคารคลั
งสินค้า
์
 กรรมสิทธิในที
งสินค้า
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิในอาคารคลั
์
 สิทธิการเช่าทีด
่ นิ และสิทธิการเช่าช่วงทีด่ นิ และสิทธิการเช่า
อาคารคลังสินค้า ประมาณ 28 ปี
 กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และกรรมสิทธิในอาคารโรงงาน
์
คุณสมบัตขิ องหน่วยทรัสต์
ประเภทระบุ ช่ือ ผู้ถือ และช าระเต็ม มูลค่ า ทัง้ หมด รวมทัง้ ไม่ มี
ข้อ จ ากัด การโอนหน่ ว ยทรัสต์ เว้น แต่ ข้อ จ ากัด ที่เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
มูลค่าทีต่ ราไว้
10.00 บาท ต่อหน่วย
ราคาหน่วยทีเ่ สนอขาย
10.00 บาท ต่อหน่วย
จานวนหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขาย
ไม่เกิน 342,500,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
ไม่เกิน 3,425,000,000 บาท
จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่า
2,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
จานวนเงินจองซือ้ ขัน้ ต่า
20,000 บาท และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท
2. การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรร
2.1 วิ ธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
(TICON Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) ทัง้ หมด จานวนไม่เกิน 342,500,0000 หน่ วยเป็ น
การเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.3.1 ซึง่ จะเสนอขายต่อผูล้ งทุนในแต่ละประเภทตาม
นิยามดังต่อไปนี้
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน ที่จ องซื้อหน่ ว ยทรัสต์ผ่ านผู้จดั การการจัด จาหน่ า ย ที่มี
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษทั เงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษทั ประกันภัย
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(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มกี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ ขึน้
(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(11) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหน่ วยทรัสต์ผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ ายเท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบัน
สามารถซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.3.4 และในการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ใน
ดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายดังกล่าวตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของทีแมนและผู้
ทีค่ าดว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ภายหลังการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ได้แก่ บริษทั Mitsui & Co. (Asia Pacific)
Pte. Ltd. (“มิตซุย”) รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซง่ึ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ไทคอนได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น (Share Sale and Purchase
Agreement) กับ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (“มิตซุย”) ต่อมาเมื่อดาเนินการซือ้ ขายและโอนหุน้ แล้วเสร็จ ทาให้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สัดส่วนการถือหุน้ ของทีแมนจะเปลีย่ นแปลงไป ดังนี้
1) ไทคอน เป็ นผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยถือหุ้นร้อยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ชาระแล้วของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และเป็ นผูม้ อี านาจควบคุมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
2) มิตซุย เป็ นผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยถือหุ้นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและ
ชาระแล้วของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และเป็ นผูม้ อี านาจควบคุมผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ ายเท่านัน้ โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สามารถซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ตาม
วิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 และในการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ จดั การ
กองทรัสต์ จะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์อาจเป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์รายใหญ่ ซึ่งเมื่อรวมกับหน่ วยทรัสต์ท่ี
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์เข้าลงทุนทัง้ หมดจะไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขาย
ในครัง้ นี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่ าย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุน
สถาบันตามนิยามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงลูกค้าหรือผูท้ ่คี าดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษัทคู่คา้ ผู้ทม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ หรือผู้มอี ุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั การการจัด จาหน่ าย รวมทัง้ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุ้นใหญ่ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
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ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายสามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายตามวิธที ร่ี ะบุ
ไว้ในข้อ 2.3.4 โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 2.4 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อยของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ตลอดจนกองทุนรวมและบุคคลอื่นใดซึง่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารในการจัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ผูจ้ องซื้อรายย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่นักลงทุนสถาบันตามนิยามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
และจองซือ้ ไม่เกิน 200,000 หน่วยต่อ 1 ราย
สัดส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบือ้ งต้น จะเป็ นดังนี้
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
ไม่เกิน
150,000,000 หน่วย
เสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ ไม่น้อยกว่า
70,000,000 หน่วย*
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
ไม่เกิน
120,000,000 หน่วย
เสนอขายต่อผูจ้ องซือ้ รายย่อย
ไม่เกิน
30,000,000 หน่วย
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอขายทัง้ สิน้ ไม่เกิน
342,500,000 หน่วย
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์ได้แก่ บริษัทไทคอน โลจิสติคส์
พาร์ค จากัด เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 11 แต่ไม่เกินร้อยละ 16 และ Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte.
Ltd. เป็ นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 11 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอขายทัง้ สิน้ ทัง้ นี้
จานวนดังกล่าวจะไม่รวมส่วนของการจัดสรรหลักทรัพย์ทเ่ี หลือจากการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ทัง้ นี้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ดั สรร
ให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภทตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ใน
ส่วนที่ 3 ข้อ 2.4 หัวข้อ วิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ของเอกสารฉบับนี้โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความ
ต้องการซือ้ หน่วยทรัสต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้น เพื่อให้การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
ในการเสนอขายสูงสุด
2.2 วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ท่ีสานักงานและสาขาของผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ าย (ยกเว้นสาขาไมโคร) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ตามทีก่ าหนดในหนังสือชีช้ วนระหว่างเวลาทา
การของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหรือเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาในวันที่ 8 ถึง 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11 ธันวาคม
2557 ถึงเวลา 12.00 น.
ทัง้ นี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีขอ้ มูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ย่นื ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี้ได้ก่อนทาการจองซือ้ หน่วยทรัสต์จากเว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
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2.3 วันและวิ ธีการจองและการชาระเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์
2.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร)
333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-230-1621, 02-626-3592
02-236-0501

2.3.2 เงื่อนไขและค่าตอบแทนการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์จะได้รบั ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ไม่เกิน ร้อยละ 2 ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายครัง้ แรก (ไม่รวมจานวนทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน) ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง
2.3.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครังนี
้ ้
ค่าใช้จ่าย (ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
ค่าธรรมเนียมคาขออนุ ญาตเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี อกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *(ประมาณ)
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงั ้ หมด (ประมาณ)

100,000 บาท
ไม่เกิน 342,500 บาท
ไม่เกิน 1,200,000 บาท
ไม่เกิน 60,000,000 บาท
ไม่เกิน 61,672,500 บาท

หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าผู้
ประเมินราคาอิสระ ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี ใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ หนังสือ
ชีช้ วน เอกสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทาการตลาด เป็นต้น
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2.3.4 วิ ธีการจองซื้อหน่ วยทรัสต์
สาหรับนักลงทุนสถาบัน และผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผูจ้ องซือ้ แต่ละรายสามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ท่ีสานักงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย ตามวันเวลาที่
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยจะต้องจองซื้อหน่ วยทรัสต์เป็ นมูลค่าขัน้ ต่ าไม่น้อยกว่า 2,000 (สองพัน)
หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย
ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์จนเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่าย
ณ วันทีจ่ องซือ้ หน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และชัดเจนพร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายกาหนดให้ครบถ้วน
สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
ผู้จองซื้อแต่ ละรายสามารถจองซื้อหน่ วยทรัสต์ได้ท่ี สานักงานและสาขาของผู้จดั การการจัดจ าหน่ า ย
(ยกเว้นสาขาไมโคร) ตามวันเวลาทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยจะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เป็ นมูลค่าขัน้
ต่าไม่น้อยกว่า 2,000 (สองพัน) หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย
ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์จนเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่าย
ณ วันทีจ่ องซือ้ หน่ วยทรัสต์ พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดต่างๆ ใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายกาหนดให้ครบถ้วน
สาหรับผูจ้ องซื้อรายย่อย
ผู้จองซื้อแต่ ละรายสามารถจองซื้อหน่ วยทรัสต์ได้ท่ี สานักงานและสาขาของผู้จดั การการจัดจ าหน่ า ย
(ยกเว้นสาขาไมโคร) ตามวันเวลาทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยจะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์เป็ นมูลค่าขัน้
ต่าไม่น้อยกว่า 2,000 (สองพัน) หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกิน
200,000 (สองแสน) หน่วย ต่อผูจ้ องซือ้ 1 ราย
ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์จนเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่าย
ณ วันทีจ่ องซือ้ หน่ วยทรัสต์ พร้อมทัง้ กรอกรายละเอียดต่างๆ ใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายกาหนดให้ครบถ้วน
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2.3.5 การรับชาระและการเก็บรักษาเงิ นค่าซื้อหน่ วยทรัสต์
ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนตามจานวนที่จองซื้อ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องปฏิบตั ิตามรูปแบบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายจัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่ โดยวิธกี ารชาระเงินค่าจองซือ้ ให้ชาระด้วย
วิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) สาหรับนักลงทุนสถาบัน
(ก) ชาระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บ
เงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน โดยผูจ้ องซือ้ ต้องระบุช่อื ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและ
เพื่อผลประโยชน์ของผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
(ข) ชาระด้วยเงินสด หรือเงินโอน โดยผูจ้ องซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ท่จี องซือ้ และสังจ่
่ ายเพื่อ
บัญชีเงินฝากทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายเปิ ดไว้เพื่อการรับชาระเงินซือ้ หน่วยทรัสต์
ผูจ้ องซื้อต้องส่งใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานทีข่ องผู้จดั การการจัด
จาหน่ ายในเวลาเปิ ดทาการของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายในวันที่ 8 ถึง 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11
ธันวาคม 2557 ถึงเวลา 12.00 น. และจะไม่รบั จองซือ้ ทางไปรษณีย์ ตามเงื่อนไข และ/หรือ วิธกี ารที่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายกาหนด
(2) สาหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์ผ้มู ีอุปการคุณของ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย และผูจ้ องซื้อรายย่อย
(ก) ชาระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บ
เงิน ได้จ ากสานัก หัก บัญชีเ ดีย วกัน ค าสังหั
่ ก บัญชี เงิน สด หรือ วิธีอ่ืน ใดที่ผู้จ ัด การการจัด
จาหน่ ายยอมรับ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขทีก่ าหนดด้านล่าง โดยผูจ้ องซือ้ ต้องระบุช่อื ทีอ่ ยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ เพื่อ
ความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
(ข) ชาระด้วยเงินสด หรือเงินโอน หรือวิธอี ่นื ใดทีผ่ ู้จดั การการจัดจาหน่ ายยอมรับ โดยผูจ้ องซื้อ
จะต้องลงวันทีต่ ามวันทีท่ จ่ี องซือ้ และสังจ่
่ ายเพื่อบัญชีเงินฝากทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายเปิ ดไว้
เพื่อการรับชาระเงินซือ้ หน่วยทรัสต์
ผูจ้ องซื้อต้องส่งใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์และหลักฐานใบโอนเงินมาถึ งสถานที่ของผู้จดั การการจัด
จาหน่ ายในเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาในวันที่ 8 ถึง 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11 ธันวาคม 2557
ถึงเวลา 12.00 น. ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ทีจ่ องซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2557 จะต้องชาระค่า
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ด้วยเงินสดและเงินโอนเข้าบัญชีเท่านัน้ และจะไม่รบั จองซือ้ ทาง
ไปรษณีย์
2.3.6 วิ ธีการชาระค่าจองซื้อ
ส าหรับ นั ก ลงทุ น สถาบัน สามารถช าระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ ด้ว ยเงิน สด เงิน โอน เช็ค
แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ ได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่าย โดยจะต้องชาระ
เงินค่าซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีส่ งซื
ั ่ อ้ โดยจองซือ้ ในเวลาเปิ ดทาการของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายในวันที่ 8
ถึง 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงเวลา 12.00 น. โดยกรณีชาระเป็ นเช็ค เช็คธนาคาร
หรือ ดร๊าฟท์ตอ้ งลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชี
เดียวกันโดยผูจ้ องซือ้ จะต้องลงวันทีต่ ามวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ อ้ และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
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สาหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้มีอุปการคุณ
ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย และ ผูจ้ องซื้อรายย่อย สามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยทรัสต์ได้ท่ผี จู้ ดั การ
การจัดจาหน่ ายในเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาโดยจะต้องชาระเงินค่าซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีส่ งซื
ั ่ อ้
และไม่รบั จองซือ้ ทางไปรษณีย์ โดยวิธกี ารชาระเงินค่าจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีชาระด้วยเงินสด หรือเงินโอนให้ชาระในวันที่ 8 ถึง 9 ธันวาคม 2557 และวันที่ 11 ธันวาคม
2557 ถึงเวลา 12.00 น.
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
(ข) กรณีชาระด้วยเช็ค เช็คธนาคาร หรือดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน ให้
ชาระในวันที่ 8 ถึง 9 ธันวาคม 2557 (วันที่ 9 ธันวาคม ก่อน 12.00 น.) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องลงวันที่
ตามวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ อ้ โดยลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซือ้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
2.3.7 เงื่อนไขเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการจองซื้อ
(ก) หลังจากทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายได้รบั การจองซือ้ หน่วยทรัสต์พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่ วยทรัสต์จาก
ผูจ้ องซือ้ แล้ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ าย จะออกสาเนาใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อไว้เป็ น
หลักฐาน
(ข) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยทรัสต์เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า
“เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ ซึง่ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีจ่ องซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายจะถือ ว่าผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ทาการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ในวันทาการที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้
(ค) ในกรณีทว่ี นั ทาการทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้นนั ้ เป็ นวัน และหรือ เวลาทีล่ ่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
การเสนอขายไปแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะยกเลิกการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ของ
ผูจ้ องซือ้ รายนัน้
ในกรณีทเ่ี ช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกการจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ รายนัน้
(ง) ในการชาระเงินค่าซือ้ หน่วยทรัสต์ ผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์จะต้องชาระค่าหน่ วยทรัสต์เต็มตามจานวน
ทีจ่ องซือ้ จะไม่สามารถหักกลบลบหนี้กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายได้
(จ) ผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ท่ไี ด้ทาการจองซื้อหน่ วยทรัสต์และได้ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยทรัสต์เต็มตาม
จานวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้ หน่ วยทรัสต์ไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รบั อนุมตั จิ ากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายเป็ นกรณีพเิ ศษ
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ ทุกรายทีไ่ ด้ชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ในวันจองซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ดอกเบี้ย และ/
หรือค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ จากผู้ เสนอขายหน่ วยทรัสต์และจากผู้จดั การ
การจัดจาหน่าย (เว้นแต่เป็ นกรณีทร่ี ะบุไว้ตามข้อ 2.7 2.8 2.9 และ 2.10 ทีจ่ ะกล่าวต่อไป)
(ช) ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื้อหน่ วยทรัสต์ก่อนกาหนด หากจานวน
หน่วยทรัสต์มผี จู้ องซือ้ เข้ามาครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว
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2.3.8 เงื่อนไขในการขายหน่ วยทรัสต์
ผู้จดั การการจัดจาหน่ า ย ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณีทก่ี ารจองซือ้ หน่วยทรัสต์นนั ้ มีผลทาให้จานวนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เกินกว่าจานวนหน่วยทรัสต์
ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้
(2) กรณีทบ่ี ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ในจานวนทีอ่ าจเป็ นเหตุให้
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ าย ได้รบั จากผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ไม่ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริงหรือไม่ครบถ้วน
(4) กรณีผจู้ ดั การการจัดจาหน่าย เกิดข้อสงสัยว่าการซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์ไม่โปร่งใส
เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(5) ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ทท่ี รัสต์จะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกันแล้วไม่
ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินทีท่ รัสต์ระดมทุนได้
(6) กรณีผู้ลงทุนต่างด้าวประสงค์จะจองซื้อหน่ วยทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(7) ผู้จดั การการจัดจาหน่ าย อาจขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ในบางกรณีตามที่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ผี ู้จดั การการจัดจาหน่ ายเห็นว่าเป็ นประโยชน์
ั หาในการ
ต่ อ ทรัส ต์ห รือ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ หรือ กรณี ท่ีก ารจองซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์อ าจก่ อ ให้เ กิด ป ญ
บริหารทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ทรัสต์ หรือในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้
ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมถี ิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของ
บุคคลดังกล่าว และบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของทรัสต์ ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายเป็ นหลัก
(8) ผู้จ องซื้อ หน่ วยทรัสต์ท่มี ีถิ่น ฐานอยู่ใ นต่ างประเทศ จะต้องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้อก าหนด
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เอง
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย จะถือว่าผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ และ/หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และ/หรือ
ผูล้ งทุน ได้ทาการศึกษา เข้าใจ และยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ ามหรือผูกพันตามข้อตกลง ข้อกาหนด สัญญา หรือ
เงื่อนไขต่างๆ ทีท่ รัสต์เข้าผูกพันไว้ตามอานาจทีม่ ตี ามกฎหมายทัง้ ที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการทรัสต์
และ/หรือ หนั ง สือ ชี้ช วน และหรือ ตามประกาศ ค าสัง่ ระเบีย บต่ า งๆ ที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต.
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และหรือ หน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย ได้ประกาศ
กาหนด ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และทีจ่ ะได้แก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในภายหน้า
2.3.9 เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ
(1) ผู้จ องซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ จ ะต้อ งกรอกรายละเอีย ดการจองซื้อ ในใบจองซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ใ ห้ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังนี้
(1.1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
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รับรองสาเนาถูกต้อง
ข) สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์คนื โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผูจ้ ดั การ
การจัด จ าหน่ า ย ขอสงวนสิท ธิด าเนิ น การให้มีก ารคืน เงิน ค่ า จองซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้แ ก่ ผู้จ องซื้อ
หน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผูป้ กครอง บิดามารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมผูป้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(1.2) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย)
ก) สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
ข) สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผจู้ องซือ้ ขอรับเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์คนื โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดัง กล่าวไว้ ผูจ้ ดั การ
การจัด จ าหน่ า ย ขอสงวนสิท ธิด าเนิ น การให้มีก ารคืน เงิน ค่ า จองซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้แ ก่ ผู้จ องซื้อ
หน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
ค) กรณีผู้จ องซื้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลัก ฐานที่แ สดงว่า สามารถจองซื้อหน่ ว ยทรัสต์ได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
(1.3) กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
ก) สาเนาหนั ง สือ รับ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ท่ีมีอ ายุ ไ ม่ เ กิน 3 เดือ น นับ จนถึง วัน ยื่น ใบจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ ซึง่ กรรมการผูม้ อี านาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตราสาคัญของบริษทั (ถ้า
มี)
ข) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลยังที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
ค) หนังสือมอบอานาจกระทาการสาหรับกรณีทม่ี กี ารมอบอานาจให้ผอู้ ่นื กระทาการแทนพร้อมสาเนา
บัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รบั มอบอานาจ
รับรองสาเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอานาจกระทาการเป็ นฉบับสาเนา เอกสารฉบับสาเนา
ดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบอานาจด้วย
ง) สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์คนื โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ให้แก่ผจู้ อง
ซือ้ หน่วยทรัสต์ดว้ ยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
(1.4) กรณีนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็ นนิตบิ ุคคลต่างด้าว และ ถิน่ ทีอ่ ยู่ และ/หรือเอกสารอื่นใด
ตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายเห็นสมควร
หมายเหตุ
 กรณีเป็ นเอกสารทีม่ าจากต่างประเทศจะต้องมีการรับรองสาเนาโดยผูม้ อี านาจลงนามของบริษทั
 ผูล้ งทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมทีจ่ ะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกาหนดต่างๆ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
โครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน
สานักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศกาหนดทัง้ ทีไ่ ด้มอี ยู่ในปจั จุบนั และทีจ่ ะได้แก้ไขเพิม่ เติมในภายหน้า
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารหรือขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
ทดแทนซึง่ เป็ นข้อปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศกาหนด หรือระเบียบของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ/หรือผูร้ ่วม
จัดการการจัดจาหน่ าย และ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหน่ วยทรัสต์ (หากมี) ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ทีป่ ระกาศกาหนด
(2) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์รายใดไม่มปี ระวัตกิ ารเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์
รายดังกล่าวต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรูจ้ กั ลูกค้า (Know Your Customer : KYC) และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD)
(3) ในการจองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ ผู้จดั การการจัด จ าหน่ า ย จะตรวจสอบว่ า ผู้จ องซื้อหน่ วยทรัสต์ มีป ระวัติก ารท า
Suitability Test แล้วหรือไม่ หากผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์รายใดไม่มปี ระวัตกิ ารทา Suitability Test ผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ าย รายทีเ่ กีย่ วข้องจะจัดให้ผลู้ งทุนดังกล่าวทา Suitability Test เพื่อประเมินความเสีย่ งของหน่ วยทรัสต์ท่ี
เหมาะสมกับผูล้ งทุน โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย สงวนสิทธิที์ จ่ ะปฏิเสธการจองซือ้ ในกรณีทผ่ี ลู้ งทุนไม่ยนิ ยอม
ทา Suitability Test หรือในกรณีท่ีหน่ วยทรัสต์มรี ะดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม
Suitability Test
2.4 วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 4 ส่วน ตามรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข้อ 2.1 หัวข้อ
วิธกี ารเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ได้แก่ (1) นักลงทุนสถาบัน (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของผู้จดั การ
กองทรัสต์ (3) ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ (4) ผูจ้ องซือ้ รายย่อย
นอกจากนี้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดงั นี้
1. ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย จะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผู้ถอื หุน้ ราย
ใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองรวมถึง ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทัง้ หมด
ตลอดจนกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้เพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จาหน่ ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) นอกจากนี้ผจู้ ดั การการจัด
จาหน่ ายจะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่
ของผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวทัง้ หมด รวมทัง้ กองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ ู้
เสนอขายหน่ วยทรัสต์ถูกห้ามไม่ให้จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ฉบับลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่ ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็ นการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทเ่ี หลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อ
ทัง้ หมด
2. ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลพินิจเปลีย่ นแปลงจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่นักลงทุน
ในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย หรือผูจ้ องซือ้ ราย
ย่อยเพิม่ เติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
3. ภายหลังจากการปิ ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์สาหรับผูจ้ องซือ้ ในแต่ละประเภท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวน
สิทธิเ ปลี่ยนแปลงจานวนหน่ ว ยทรัสต์ท่จี ดั สรรให้แ ก่ นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่า มี
หน่ ว ยทรัสต์เ หลือ จากการจัด สรรในส่ว นของผู้ถือ หุ้น ใหญ่ แ ละบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน แต่ มีผู้สนใจจองซื้อ
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ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

หน่ วยทรัสต์เกินกว่าจานวนทีจ่ ะจัดสรรสาหรับส่วนของผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย ผูจ้ องซื้อ
รายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องได้
ทราบโดยทัวกั
่ นทางสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป
4. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดตามข้อ 4 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหน่ วยทรัสต์รายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2556 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2556 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
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 2,000 หน่ วย และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณ
ของ 100 หน่วย
หากยอดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับ
จองซือ้ หน่วยทรัสต์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
วิ ธีจดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือหุ้นใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใหญ่และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
โดยจะทาการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แ ก่บุ คคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้ อ ยเท่ าใดก็ไ ด้ หรือจะปฏิเ สธการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่ ผถู้ อื หุน้ ใหญ่และบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันจะมีจานวนขัน้
ต่า 2,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
หากปรากฏว่ายังมีจานวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ข้างต้น ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน ผูม้ อี ุปการ
คุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือ ผูจ้ องซือ้ รายย่อยเพิม่ เติม
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วิ ธีจดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ ผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั การการจัดจาหน่ าย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จดั การการจัด
จาหน่ ายโดยจะทาการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณ ผูท้ ่เี ป็ นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ นลูกค้าของผู้จดั การการจัด
จาหน่าย หรือผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนจึงจะจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ใน
จานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ดั สรร
ให้แก่ผู้มอี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย จะมีจานวนขัน้ ต่ า 2,000 หน่ วย และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ 100
หน่วย
หากยอดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายครบตามจานวนทีก่ าหนด
แล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
วิ ธีจดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อรายย่อย
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายย่อยให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายโดยจะทาการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณ ผูท้ เ่ี ป็ นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย หรือผูม้ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจก่อนจึงจะจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือ
จะปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้ แก่ผจู้ องซือ้ รายย่อยจะมีจานวน
ขัน้ ต่า 2,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกิน 200,000 หน่วยต่อ 1 ราย
หากยอดการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ รายย่อยครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือ้ รายย่อยก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
2.5 ข้อจากัดการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และข้อจากัดการถือ/โอนหน่ วยทรัสต์
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กร.
14/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเป็ นผู้ก่อตัง้ ทรัสต์และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ได้กาหนดข้อจากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดังนัน้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันทีจ่ ะทาให้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 การจัด สรรที่จ ะท าให้บุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ใดถือ หน่ ว ยทรัสต์เ กิน ร้อ ยละ 50 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
 การจัดสรรที่จะทาให้ทรัสตีของทรัสต์หรือ กลุ่มบุ คคลเดียวกันถือ หน่ ว ยทรัสต์รวมกันเกินร้อ ยละ 50 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
(ทัง้ นี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนดหรือ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการจัดสรรเป็ 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 ธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนทีต่ นถือหน่ วยทรัสต์เกิน
กว่าอัตราทีก่ าหนด โดยทรัสต์จะยกผลประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้เป็ นของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วน และ
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทงั ้ ปวงรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
2.6 ข้อจากัดตามกฎหมายเกี่ยวกับอัตราการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าว
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
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ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้กาหนดข้อจากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้สาหรับผูล้ งทุนต่างด้าวว่า ในกรณีทท่ี รัสต์มกี ารลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ให้ผลู้ งทุนต่างด้าวถือหน่ วยทรัสต์เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนซึง่ กฎหมาย กฎ หรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นัน้ กาหนดไว้สาหรับผู้ลงทุนต่างด้าว โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ าย จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้กบั ผูล้ งทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เนื่องจากทรัสต์น้ีมี
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้มาซึง่ สิทธิในทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทถ่ี อื หน่ วยทรัส ต์
เกินกว่าข้อจากัดดังกล่าวจะมีขอ้ จากัดสิทธิเช่นเดียวกับทีร่ ะบุในข้อ 2.5 ข้างต้น
2.7 การยกเลิ กการจองซื้อหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ้ องซือ้ ที่ดาเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ
2.3 (วันและวิธกี ารจองและการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์) และ/หรือ ในกรณีทม่ี ไิ ด้รบั การชาระเงินครบถ้วนจากผูจ้ อง
ซือ้ ณ เวลาทีท่ าการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ในกรณีชาระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ชาระเงินค่าจองซือ้
เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ แต่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่าย ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกัน
กับสถานทีจ่ องซือ้ นัน้ ๆ
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2.8 วิ ธีคืนเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ในกรณี ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบเต็มตาม
จานวนที่จองซื้อ
กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ หรือ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ าย ใช้สทิ ธิปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู้จดั การการจัดจาหน่ าย จะ
ดาเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่ วยทรัสต์ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื้อ
หรือในส่วนที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ าย ปฏิเสธการจัดสรร โดยไม่มดี อกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผจู้ องซื้อ
หน่วยทรัสต์ โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 14 (สิบสี)่ วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวจะมีสทิ ธิได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี โดยคานวณจากจานวน
เงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทต่ี อ้ งคืนให้แก่ผจู้ องซือ้ นัน้ นับจากวันทีพ่ น้ ระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าวข้างต้น จนถึง (แต่
ไม่รวม) วันทีไ่ ด้มกี ารชาระเงินคืน ทัง้ นี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินคืนค่าจองซือ้ แล้วโดยถูกต้องแล้ว และผู้
จองซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ แบะ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้
2.9 วิ ธี ก ารคื น เงิ น ค่ า จองซื้ อ หน่ ว ยทรัส ต์ใ นกรณี ที่ ผ้อู อกหน่ ว ยทรัส ต์ร ะงับ หรือ หยุ ด การเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์หรือไม่สามารถส่งมอบหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขายได้
ในกรณีท่ผี เู้ สนอขายหน่ วยทรัสต์ ระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์หรือไม่สามารถส่งมอบหน่ วยทรัสต์ท่ี
เสนอขายได้ ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการให้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่าย ส่งคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวโดย
ไม่มดี อกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อ
หน่ วยทรัสต์ภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันที่ระงับหรือหยุดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ หรือนับจากวันที่สน้ิ สุดระยะเวลา
การจองซือ้ หน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) โดยส่งทางไปรษณียห์ รือทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือนาส่งโดยวิธกี ารอื่น ตามที่
อยู่ของผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดและ
วิธกี ารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายกาหนด ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภายใน
ระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันนับแต่วนั สิน้ สุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ดงั กล่าว ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวมีสทิ ธิได้รบั
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทต่ี อ้ งคืนให้แก่ผจู้ อง
ซื้อหน่ วยทรัสต์นัน้ นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าวจนถึง (แต่ ไม่รวม) วันที่ได้มีการชาระคืน
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มสี ่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว
หรือได้มกี ารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์แล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้รบั คตืนเงินค่าจองซือ้
แล้วโดยถูกต้องแล้ว และผูจ้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้
2.10 กรณี ทีแมนระดมทุนได้ไม่เพียงพอที่ จะลงทุนในทรัพย์สินที่ ทรัสต์จะลงทุนครัง้ แรกได้ทงั ้ หมดทุก
รายการตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้
ทีแมนสามารถเลือกลงทุนในทรัพย์สนิ บางรายการ หรือดาเนินการขอเพิกถอนการจัดตัง้ และจัดการทรัสต์ ตาม
หัวข้อเงื่อนไขการลงทุนทีร่ ะบุในส่วนที่ 2 ข้อ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์ หรือกรณีทเ่ี มื่อสิน้ สุดการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ครัง้ แรก เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งทีแมนจะยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555
1. มีผจู้ องซือ้ ไม่ถงึ 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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2. มูลค่าหน่ วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ เมื่อรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถงึ จานวนตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน
3. มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือผู้
ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในประกาศดังกล่าว และไม่สามารถแก้ไขให้
ถูกต้อง
4. ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตัง้ ทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทา
การนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในกรณีขา้ งต้น ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย จะพิจารณาคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ตาม
สัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ ทัง้ นี้ การคืนเงินค่า จองซื้อจะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เมื่อมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใดดังกล่าว ทีแมนจะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
หากผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ าย ไม่ สามารถคืน เงิน ค่ าจองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ภ ายในก าหนดเวลาดัง กล่ า วได้อ ัน
เนื่องจากความผิดพลาดของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย จะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดเวลานัน้ จนถึงวันทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่าย ชาระคืนเงินค่าจองซือ้ จนครบถ้วน
3. ราคาหน่ วยทรัสต์ในตลาดรอง
- ไม่มี 4. 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 วยทรัสต์ได้รบั อนุ ญาต
ให้เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ แตกต่างกับกรณีท่ี ผจู้ 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 ะใช้ บ ริก ารของศูน ย์ร ั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
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แมน ขอสงวนสิทธิในการฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตาม (2) ที่
จะกล่าวไว้ดา้ นล่างนี้ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(2) ในกรณีทผ่ี ู้จองซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณี
นี้ ทีแมนจะดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
จะบัน ทึก ยอดบัญ ชีจ านวนหน่ ว ยทรัสต์ต ามจ านวนที่ผู้จ องซื้อ ได้ร ับ การจัด สรรไว้ใ นบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลา
การจองซื้อ ทัง้ นี้ผู้จองซื้อต้องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ด้วย ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถ
ขายหน่ วยทรัสต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ การจะฝากหน่ วยทรัสต์ในบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอก “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซือ้ หลักทรัพย์
เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” เพื่อนาส่งให้แก่
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ดว้ ย ซึง่ หากไม่จดั ทาเอกสารตามทีก่ าหนดข้างต้นอย่างครบถ้วน ทีแมนขอสงวนสิทธิทจ่ี ะ
ดาเนินการออกเป็ นใบทรัสต์ให้แทน และจะจัดส่งให้ตามชื่อและที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ และหากผู้จองซื้อ
ต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อได้
ทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด
(3) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื้อ ทีแมนโดยศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อที่อยู่ท่ี
ระบุไว้ในใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ภายใน 15 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั
การจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่ วยทรัสต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะ
ได้ร ับใบทรัสต์ ซึ่ง อาจจะได้ร ับภายหลังจากที่หน่ วยทรัสต์ของทีแมนได้เริ่ม ซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
ทัง้ นี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรือ ข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไม่สมั พันธ์กนั หรือไม่
ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ บริษทั หลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง ทีแ มนขอสงวนสิท ธิท่ีจ ะดาเนิ น การออกเป็ น ใบทรัสต์ ใ ห้แ ทน และทีแ มนจะไม่ ร ับ ผิด ชอบในกรณี ท่ีผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรร
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