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ส่ วนที 3
1. รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ ทเี สนอขาย
ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
มูลค่าทีตราไว้
จํานวนหน่วย
ราคาหน่วยทีเสนอขาย
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย
จํานวนหน่วยจองซือขันตํา

[•]
ใบทรั ส ต์ที แสดงสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อ ในฐานะผูร้ ั บ ประโยชน์ ใ นกองทรั ส ต์
(หน่วยทรัสต์)
หน่วยละ [•] บาท
ไม่เกิน [•] หน่วย
[•] บาทต่อหน่วย
ไม่เกิน [•] บาท
[•] หน่วย และเพิมขึนทีละจํานวน [•] หน่วย

2. การจอง การจัดจําหน่ ายและการจัดสรร
2.1 วิธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ ง เซ็นเตอร์
(LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust) นี เป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จําหน่ าย
หน่วยทรัสต์
สัดส่ วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ท งั หมดจํานวนไม่เกิน [•] หน่วย โดยบริ ษทั ในครังนี เป็ นการเสนอขายต่อประชาชน
ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบืองต้นดังนี
เสนอขายต่อบุคคลทัวไป
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายต่อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
เสนอขายต่อผูม้ ีอุปการคุณ

:
:
:
:

ประมาณ [•] หน่วย
ประมาณ [•] หน่วย
ประมาณ [•] หน่วย
ประมาณ [•] หน่วย

ทังนี ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ ในการใช้ดุลพินิจในการเปลียนแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรร
ให้แก่ผลู ้ งทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรื อเปลียนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้องการซือหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้น เพือให้
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังนีประสบความสําเร็ จ
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นิยามทีใ ช้ ในการพิจารณาประเภทนักลงทุนมีดงั ต่ อไปนี+
บุคคลทัว ไป

หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติบุคคลทีมิใช่นกั ลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความทีระบุ
ไว้ดา้ นล่าง รวมถึงลูกค้าหรื อผูท้ ีคาดว่าจะเป็ นลูกค้า คู่สัญญา บริ ษทั คู่คา้ ผูท้ ีมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรื อ ผูม้ ีอุปการคุณ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ ง
ได้แก่ลูกค้าทีทําการซื อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิ ชธนกิจ บริ ษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาทาง
ธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุ รกิจ และผูแ้ นะนําธุ รกิจด้านการซื อขายหลักทรัพย์
และวาณิ ชธนกิ จ หรื อผูท้ ี คาดว่าจะเป็ นลูกค้าไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมของผูจ้ ัดจําหน่ าย
หน่วยทรัสต์ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ทีเกี ยวข้องตลอดจนผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทังทีติดต่อใน
ปั จจุบนั ทีเคยติดต่อหรื อผูท้ ีคาดว่าจะได้ติดต่อของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
บุ ค คลทัวไปสามารถจองซื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ผ่า นผูจ้ ัด จํา หน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ โดยการจัด สรร
หน่ วยทรัสต์ให้แก่ บุคคลทัวไป จะเป็ นไปตามวิธีการที ระบุ ไว้ ทังนี ไม่รวมถึ งการจัดสรร
ให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
และผูท้ ี เกียวข้องของ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตลอดจนกองทุนรวมซึ งมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. 70/2552 เรื องหลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 3 สิ งหาคม 2552 (รวมทังทีได้มีการ
แก้ไขเพิมเติม)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึ ง ผูล้ งทุ นประเภทสถาบันที จองซื อหน่ วยทรั สต์ผ่านผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ ที มี
ลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั เงินทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์เพือเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพือการบริ หารกองทุนส่ วน
บุ คคล หรื อเพื อการจัดการโครงการลงทุ นที จัดตังขึ น ตามกฎหมายว่า ด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริ ษทั ประกันภัย
ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิ ติบุคคล
อืนทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
กองทุนสํารองเลียงชีพ
กองทุนรวม
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(13)

ผูล้ งทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื อหน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหน่ วยทรัสต์ เท่านัน
โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื อหน่ วยทรัสต์ได้ และในการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่นัก
ลงทุนสถาบันจะอยูใ่ นดุลพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถึง กลุ่มบุคคลเดี ยวกัน ซึ งเป็ นไปตามประกาศ ทจ. 49/2555 ทังนี กลุ่มบุคคลเดียวกัน
จะต้อ งจองซื อ หน่ ว ยทรั สต์ผ่านผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์เท่ า นัน โดยกลุ่ม บุ คคลเดี ยวกัน
สามารถซือหน่วยทรัสต์ได้และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันจะเป็ นไป
ตามวิธีการทีระบุไว้
ผู้มอี ุปการคุณ

หมายถึง [•]

2.2 วิธีการขอรับแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และใบจองซื+อหน่ วยทรัสต์
2.2.1 วิธีการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ ใบจองซือหน่วยทรัสต์
สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์และใบจองซื อหน่วยทรัสต์ ภายใน
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ได้ทีทําการผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูจ้ ดั การการจําหน่าย
ผู้จดั การกองทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
ทีตัง
: เลขที 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02 286 3484 และ 02
โทรสาร : 02 286 3585
ผู้จดั การการรับประกันการจัดจําหน่ าย
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทีตังสํานักงานใหญ่ : เลขที 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์
: 02 544 6679
โทรสาร
: 02 544 2185
ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรั สต์อาจแต่งตังผูร้ ่ ว มจัดจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ซึงเป็ นนิ ติบุค คลที ได้รับ อนุ ญาตให้
ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ป ระเภทการจัด จํา หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ เพื อทํา หน้า ที เป็ นผู ้ร่ ว มจัด จํา หน่ า ย
หน่วยทรัสต์เพิมเติมในภายหลัง และจะแจ้งการแต่งตังดังกล่าวให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
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2.2.2 วัน และเวลาทําการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ระหว่างเวลา [•] จนถึงวันสินสุดการจองซือวันที [•] เวลา 08.30 – 15.30 น.
2.2.3 ค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ไม่เกิ นร้อยละ [•] ของมูลค่าหน่ วยทรัสต์ทีเสนอขาย (ไม่รวมจํานวนทีจัดสรรให้บริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต ี จํากัด และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต ี จํากัด)
2.3 วิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายในครังนี แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่ วน ได้แก่ (1) บุคคลทัวไป (2) นักลงทุน
สถาบัน (3) กลุ่มบุคคลเดียวกัน และ (4) ผูม้ ีอุปการคุณ ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
นอกจากนี การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะอยูภ่ ายใต้เกณฑ์ดงั นี
(1)

ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่วยทรัสต์จะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ทีเสนอขายให้แก่ตนเอง ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่ วยทรัสต์ที
ร่ วมจัดจําหน่าย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยของตนเอง หรื อของผู ้
จัดจําหน่ายหน่ วยทรัสต์ทีร่ วมจัดจําหน่าย และผูท้ ีเกี ยวข้อง รวมถึงกองทรัสต์ทีมีลกั ษณะทีผูจ้ ดั จําหน่าย
หน่วยทรัสต์ ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบริ ษทั ถูกห้ามมิให้จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้
เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ทีเหลื อจากการจองซื อของผูจ้ องซื อทังหมดรวมถึง จะไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้กบั บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ด้วย

(2)

ห้ามมิให้ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์รับจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณี ดงั ต่อไปนี เว้นแต่ผจู ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์สามารถแสดงต่อสํานักงานได้วา่ มีกลไกหรื อมาตรการที
จะทําให้สามารถปฏิบตั ิหน้าทีการเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้อย่างเป็ นอิสระ
(ก) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีมีผจู ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั ใหญ่
หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยของผูจ้ ัด จํา หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ เป็ นผูท้ ี จะจํา หน่ า ย โอน ให้เ ช่ า หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ น
อสังหาริ มทรัพย์แก่ทรัสต์ดงั กล่าว
(ข) หน่ วยทรั สต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ทีมีบริ ษทั ใหญ่หรื อบริ ษทั ย่อยของผูจ้ ัด
จําหน่ายหลักทรัพย์เป็ นผูเ้ สนอขายในฐานะทีเป็ นเจ้าของหน่วยทรัสต์ท งั นี เป็ นไปตามรายละเอียดที
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 3 สิ งหาคม 2552 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 29/2551 เรื อง การจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรร
หลักทรัพย์ที ออกใหม่ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม)

(3)

ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิทีจะใช้ดุลพินิจเปลียนแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้แก่นกั
ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปเพิมเติม หากพิจารณาแล้วเห็ นว่ามี
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หน่ ว ยทรั สต์เ หลื อ จากการจัด สรรในส่ วนของนักลงทุ น สถาบัน เป็ นต้น ทังนี เพือให้ก ารเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ครังนีประสบความสําเร็ จ
(4)

ภายหลังจากการปิ ดรับจองซือหน่วยทรัสต์สาํ หรับผูจ้ องซือในแต่ละประเภท ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอ
สงวนสิ ทธิ เปลียนแปลงจํานวนหน่ วยทรัสต์ทีจัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ ง เช่น หาก
พบว่ามีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่ วนกลุ่มบุคคลเดียวกัน แต่มีผูส้ นใจจองซื อหน่วยทรัสต์เกิน
กว่าจํานวนทีจะจัดสรรสําหรับส่ วนของบุคคลทัวไปหรื อนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทังนี การดําเนิ นการ
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรั สต์แต่เพียงผูเ้ ดี ยว โดยปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ที
เกียวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นกั ลงทุนทีเกียวข้องได้ทราบทางสื อต่างๆ ทีเหมาะสมต่อไป

(5)

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครังนีเป็ นการปฏิบตั ิเพือให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทีกําหนดตามข้อ 4 (3) เรื อง
การกระจายการถือหน่วยทรัสต์รายย่อยภายใต้ขอ้ บังคับ เรื อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศและการเพิก
ถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. 2556 ลงวันที 15 มีนาคม 2556 (รวมทัง
ทีมีการแก้ไขเพิมเติม)

2.3.1 วิธีจดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลทัวไป
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลทัวไปให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายตามที
ระบุไว้ โดยจะทําการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูม้ ีอุปการคุณ ผูท้ ีเป็ นลูกค้าหรื อคาดว่าจะเป็ นลูกค้าของผู ้
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ หรื อผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอืนๆ ต่อไป โดยจะ
จัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทังนี จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปจะมีจาํ นวนขันตํา [•] หน่วย และ
เพิมทีละจํานวน [•] หน่วย
หากยอดการจองซื อหน่ วยทรัสต์ของผูจ้ องซื อบุคคลทัวไปครบตามจํานวนที กําหนดแล้ว ผูจ้ ดั จําหน่ าย
หน่วยทรัสต์แต่ละราย ขอสงวนสิ ทธิ ในการปิ ดรับจองซื อหน่วยทรัสต์ของบุคคลทัวไปก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซือ
2.3.2 วิธีจดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน ให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีระบุ
ไว้ โดยจะทําการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทังนี จํานวนหน่วยทรัสต์ทีได้จดั สรรให้แก่นกั ลงทุน
สถาบันจะมีจาํ นวนขันตํา [•] หน่วย และเพิมทีละจํานวน [•] หน่วย
หากยอดการจองซือหน่วยทรัสต์ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ว ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิ ทธิ ใน
การปิ ดรับจองซือหน่วยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ
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2.3.3

วิธีจดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
บุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั โดยจะทํา
การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะมี
จํานวนขันตํา [•] หน่วย และเพิมทีละจํานวน [•] หน่วย
หากปรากฏว่ายังมีจาํ นวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันข้างต้น ผูจ้ ดั
จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์อาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบัน
หรื อบุคคลทัวไปเพิมเติม

2.3.4

วิธีจดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณของบริ ษทั
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณของบริ ษทั อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
บุ คคลที คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย หรื อผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ โดยจะทําการจัดสรร
หน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้อยเท่ าใดก็ได้ หรื อจะปฏิ เสธการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณ จะมีจาํ นวนขันตํา
[•] หน่วย และเพิมทีละจํานวน [•] หน่วย
หากปรากฏว่ายังมีจาํ นวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผมู ้ ีอุปการคุณของบริ ษทั ข้างต้น
ผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ ว ยทรั สต์อ าจพิจารณาจัดสรรจํานวนหน่ วยทรั สต์คงเหลื อดังกล่ าวให้แก่ นักลงทุ น
สถาบัน หรื อบุคคลทัวไปเพิมเติม

2.4 วิธีการจองซื+อหน่ วยทรัสต์
สําหรับนักลงทุนสถาบัน และกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผูม้ ีอุปการคุณ
(1)

ผูจ้ องซื อแต่ละราย สามารถจองซื อหน่ วยทรัสต์ได้ทีผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามวันเวลา ที ระบุไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี โดยจะต้องจองซื อหน่วยทรัสต์เป็ นมูลค่าขันตําไม่
น้อ ยกว่า [•] หน่ วย และเพิ มที ล ะจํา นวน [•] หน่ ว ย พร้ อ มทัง กรอกรายละเอี ย ดต่ างๆ ในใบจองซื อ
หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยืนเอกสารประกอบตามทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
กําหนดให้ครบถ้วน ซึ งผูจ้ องซื อจะต้องชําระเงิ นค่าจองซื อหน่ วยทรัสต์ ตามเงื อนไขและวิธีการที ผูจ้ ัด
จําหน่ายหน่วยทรัสต์กาํ หนด

(2)

ผูจ้ องซือทีมีถินทีอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ
ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงือนไขและวิธีการทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์กาํ หนด

189

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

สําหรับบุคคลทัวไป
(1)

ผูจ้ องซือแต่ละรายสามารถจองซื อหน่วยทรัสต์ได้ทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ได้ตามวันเวลา ทีระบุไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี โดยจะต้องจองซื อหน่วยทรัสต์เป็ นมูลค่าขันตําไม่
น้อยกว่า [•] หน่วย และเพิมทีละจํานวน [•] หน่วย

(2)

ผูจ้ องซื อ สามารถชํา ระเงิ น ค่ า จองซื อ หน่ ว ยทรั ส ต์จ นเต็ ม ตามจํา นวนที จองซื อ ให้ แ ก่ ผู ้จัด จํา หน่ า ย
หน่ วยทรั สต์ ณ วันที จองซื อหน่ วยทรั สต์ พร้ อมทังกรอกรายละเอี ยดต่างๆ ใบจองซื อหน่ วยทรัสต์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้ อมกับยืนเอกสารประกอบตามที ผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์กาํ หนดให้
ครบถ้วน

(3)

ผูจ้ องซือทีมีถินทีอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื องของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ
ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง

เอกสารหลักฐานในการจองซือ
ผูจ้ องซือหน่วยทรัสต์ตอ้ งกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบจองซือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงข้อมูลผูล้ งทุน
(Know Your Customer Form) และแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี ยงของผูล้ งทุน (Customer Risk
Profile Questionnaire) ส่งให้ผจู ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์จนครบถ้วน
เว้นแต่ผจู ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์จะยินยอมผ่อนผันให้เป็ นกรณี ๆ ไป โดยผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิ
ในการพิจารณาเปลียนแปลงหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอืนๆ เพิมเติมตามทีเห็นสมควร
(1)

กรณี บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ที ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง และ
- เฉพาะกรณี ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะรับผลประโยชน์ตอบแทน หรื อเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้า
บัญชี ผูจ้ องซื อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการ
เดินบัญชีดงั กล่าว ทีได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารทีระบุเลขทีบัญชี และชือบัญชีผจู ้ องซือ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชี
ร่ วม
- กรณี ผูจ้ องซื อขอรับเงิ นค่าจองซื อหน่ วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงิ นเข้าบัญชีธนาคาร ทังนี หากมิได้ให้
สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิดาํ เนินการให้มี
การคืนเงินค่าจองซือหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู ้ องซื อหน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
สังจ่ายในนามผูจ้ องซือหน่วยทรัสต์
- กรณี ทีผูจ้ องซือเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคํายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุของผูป้ กครองทีผูป้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
และสําเนาทะเบียนบ้านทีผูเ้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมผูป้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
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โดยให้ใช้เอกสารทุกรายการดังกล่าวข้างต้น จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง ทังนีสาํ เนาต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร
(2)

กรณี คณะบุคคล
- สําเนาเอกสารการจัดตังคณะบุคคล
- สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีคณะบุคคล
- สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนคณะบุคคลทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
- หนังสื อมอบอํานาจ หรื อสําเนา (กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจกระทําการแทน
- เฉพาะกรณี ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะรับผลประโยชน์ตอบแทน หรื อเงินลดทุน โดยการโอนนเงิน
เข้าบัญชี ผูจ้ องซือจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการ
เดินบัญชีดงั กล่าว (Statement) ทีได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารทีระบุเลขทีบัญชี และชือบัญชีผจู ้ องซือ โดยจะต้อง
ไม่เป็ นบัญชีร่วม
- กรณี ผูจ้ องซื อขอรับเงิ นค่าจองซื อหน่ วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงิ นเข้าบัญชีธนาคาร ทังนี หากมิได้ให้
สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิดาํ เนินการให้มี
การคืนเงินค่าจองซือหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู ้ องซื อหน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
สังจ่ายในนามผูจ้ องซือหน่วยทรัสต์
โดยให้ใช้เอกสารทุกรายการดังกล่าวข้างต้น จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง ทังนีสาํ เนา Statement ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร

(3)

กรณี นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
- สํา เนาหนัง สื อ รั บ รองกระทรวงพาณิ ช ย์ที มี อ ายุไ ม่ เ กิ น สาม (3) เดื อ น นับ จนถึ ง วัน ยืนใบจองซื อ
หน่วยทรัสต์ ซึงกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตราสําคัญของบริ ษทั (ถ้ามี)
- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (ทีระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์หรื อลงทุนใน
หลักทรัพย์น ีได้)
- สําเนาบัญชีรายชือผูถ้ ือหุน้ (บอจ.5) รับรองโดยกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนการจองซือ
- ตัวอย่างลายมือชือของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
- สําเนาบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของนิติบุคคล
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- หนังสื อมอบอํานาจ หรื อสําเนา (กรณี มอบอํานาจ) ปิ ดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชน
ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจกระทําการแทน
- เฉพาะกรณี ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะรับผลประโยชน์ตอบแทน หรื อเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้า
บัญชี ผูจ้ องซื อจะต้องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน หรื อสําเนารายการ
เดินบัญชีดงั กล่าว ทีได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารทีระบุเลขทีบัญชี และชือบัญชีผจู ้ องซือ โดยจะต้องไม่เป็ นบัญชี
ร่ วม
- สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลยังทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
- หนังสื อมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณี ทีมีการมอบอํานาจให้ผูอ้ ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนา
บัตรประชาชนที ยังไม่หมดอายุข องกรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและผูร้ ั บมอบอํานาจ
รั บรองสําเนาถูกต้อง อนึ ง หากหนัง สื อมอบอํานาจกระทําการเป็ นฉบับสํา เนา เอกสารฉบับสําเนา
ดังกล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบอํานาจด้วย
- สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณี ผจู ้ องซือขอรับเงินค่าจองซือหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชี ธนาคาร ทังนี หากมิ ได้ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี ธนาคารดังกล่าวไว้ ผูจ้ ัดจําหน่ า ย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิดาํ เนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื อผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูจ้ องซื อ
หน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรื อแคชเชียร์เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามผูจ้ องซือหน่วยทรัสต์
โดยให้ใช้เอกสารทุกรายการดังกล่าวข้างต้น จํานวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง ทังนีสาํ เนา ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร
(4)

กรณี บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย)
- สําเนาหนังสื อเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ
- สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณี ผจู ้ องซือขอรับเงินค่าจองซือหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชี ธนาคาร ทังนี หากมิ ได้ให้สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี ธนาคารดังกล่าวไว้ ผูจ้ ัดจําหน่ า ย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิดาํ เนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูจ้ องซื อหน่วยทรัสต์
ด้วยเช็คหรื อแคชเชียร์เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามผูจ้ องซือหน่วยทรัสต์
- กรณี ผจู ้ องซือเป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื อหน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย

(5)

กรณี นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็ นต่างด้าว และ ถินทีอยู่ และ/หรื อ เอกสารอืนใดตามทีผูจ้ ดั
จําหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นสมควร
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หมายเหตุ:
- กรณี เป็ นเอกสารทีมาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสําเนาโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั
- ผูล้ งทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกําหนดต่างๆ ตามที ได้
ระบุไว้ในโครงการนี และ/หรื อตามประกาศ คําสัง ระเบี ยบต่างๆ ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
ก.ล.ต. ได้ประกาศกําหนด ทังทีได้มีอยูใ่ นปั จจุบนั และทีจะได้แก้ไขเพิมเติมในภายหน้า
- ผูจ้ ัดจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ขอสงวนสิ ทธิ ในการพิจารณาความสมบูรณ์ ของเอกสาร หรื อขอเอกสาร
เพิมเติม หรื อทดแทน ซึ งเป็ นข้อปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ประกาศ คําสัง ระเบี ยบต่างๆ ที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศกําหนด หรื อระเบี ยบของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่ วยทรัสต์ ทังนี เพือให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ คําสัง ระเบียบต่างๆ ทีประกาศกําหนด
2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่ าซื+อหน่ วยทรัสต์
(1)

สําหรับนักลงทุนสถาบัน กลุ่มบุคคลเดียวกัน และผูม้ ีอุปการคุณ
ผูจ้ องซือจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนทีจองซื อ โดยวิธีการชําระเงินค่าจองซื อให้
ชําระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(ก) ชําระด้วย เช็ค เช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีเดียวกัน คําสังหัก
บัญชี เงินสดหรื อวิธีอืนใดทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ยอมรับตามระยะเวลาและเงือนไขทีกําหนดใน
ข้อ (3) ด้านล่าง โดยผูจ้ องซื อต้องระบุชือ ที อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ องซื อลงบนด้านหลัง
ของเช็ค เช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ เพือความสะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์ของผูจ้ องซื อ
หน่วยทรัสต์
(ข) ชําระด้วยเงิ นสด เงิ นโอน หรื อวิธีอืนใดที ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ยอมรับ โดยผูจ้ องซื อจะต้องลง
วันทีตามวันทีทีจองซือและสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เปิ ดไว้เพือการรับชําระ
เงินซือหน่วยทรัสต์
ผู ้จ องซื อ ต้อ งส่ ง ใบจองซื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และหลัก ฐานใบโอนเงิ น มาถึ ง สถานที ของผู ้จัด จํา หน่ า ย
หน่วยทรัสต์ภายในเวลา [12.00] น. ของวันที [•]
ทังนี ผูจ้ องซือทีจองซื อหลังเวลา [12.00] น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที [•] จะต้องชําระ
ค่าจองซื อหน่วยทรัสต์ตามสิ ทธิ ทีได้รับจัดสรรด้วยเงินสด และเงิ นโอนเท่านัน และจะไม่รับจองซื อทาง
ไปรษณี ย ์
ตามเงือนไข และ/หรื อ วิธีการทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์กาํ หนด
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(2)

สําหรับบุคคลทัวไป
ผูจ้ องซือจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนตามจํานวนทีจองซื อ โดยวิธีการชําระเงินค่าจองซื อให้
ชําระด้วยวิธการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(ก) ชําระด้วย เช็ค เช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีเดียวกัน คําสังหัก
บัญชี เงินสดหรื อวิธีอืนใดทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ยอมรับตามระยะเวลาและเงือนไขทีกําหนดใน
ข้อ (3) ด้านล่าง โดยผูจ้ องซื อต้องระบุชือ ที อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ องซื อลงบนด้านหลัง
ของเช็ค เช็คธนาคาร หรื อ ดร๊ าฟท์ เพือความสะดวกในการติดต่อและเพือผลประโยชน์ของผูจ้ องซื อ
หน่วยทรัสต์
(ข) ชําระด้วยเงิ นสด เงิ นโอน หรื อวิธีอืนใดที ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ยอมรับ โดยผูจ้ องซื อจะต้องลง
วันทีตามวันทีทีจองซือและสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เปิ ดไว้เพือการรับชําระ
เงินซือหน่วยทรัสต์
ผู ้จ องซื อ ต้อ งส่ ง ใบจองซื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และ หลัก ฐานใบโอนเงิ น มาถึ ง สถานที ของผู ้จัด จํา หน่ า ย
หน่วยทรัสต์ภายในวันที [•] - [•] เวลา [•] - [•] จนถึงวันที [•] เวลา [•] - [12.00] น.
ทังนี ผูจ้ องซือทีจองซือหลังเวลา [•] น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที [•] ถึงวันที [•] จะต้อง
ชําระค่าจองซือหน่วยทรัสต์ตามสิ ทธิทีได้รับจัดสรรด้วยเงินสด และเงินโอนบัญชีเท่านัน และจะไม่รับจอง
ซือทางไปรษณี ย ์

(3)

วิธีการชําระค่าจองซือ
นักลงทุนสถาบัน กลุ่มบุคคลเดียวกัน ผูม้ ีอุปการคุณ และบุคคลทัวไป สามารถชําระเงินค่าซื อหน่วยทรัสต์
ได้ทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยจะต้องชําระเงินค่าซื อครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซื อ โดยวิธีการชําระเงิน
ค่าจองซือดังต่อไปนี
(ก) กรณี จองซือระหว่างวันที [•] ถึงวันที [•] เวลา [•] - [12.00]
ชําระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค เช็คธนาคาร หรื อดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชี
เดียวกัน โดยผูจ้ องซือจะต้องลงวันทีตามวันทีทีจองซือและขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายดังนี
สังจ่ายทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เปิ ดไว้เพือการนีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ บัญชีกระแสรายวัน ชือบัญชี “[•]”
(ข) กรณี จองซือหลังเวลา [12.00] น. หรื อเวลาปิ ดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที [•] ถึงวันที [•]
ชําระด้วยเงิ นสด เงิ นโอน หรื อคําสังหักบัญชีธนาคารเท่านัน และไม่รับจองซื อทางไปรษณี ยโ์ ดยมี
รายละเอียดบัญชีดงั ต่อไปนี
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ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ บัญชีกระแสรายวัน ชือบัญชี “[•]”
เว้นแต่ ในกรณี ทีเป็ นนักลงทุ นสถาบัน และกลุ่ม บุ คคลเดี ยวกัน ได้จ องซื อหน่ วยทรั สต์ผ่า น ผูจ้ ัด
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ผูจ้ องซือจะต้องชําระค่าจองซือหน่วยทรัสต์ ตามเงือนไขและวิธีการทีหน่วยงาน
ดังกล่าวกําหนด
(4)

เงือนไขเพิมเติมเกียวกับการจองซือ
(ก) หลังจากทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับการจองซือหน่วยทรัสต์ พร้อมทังเงินค่าซือหน่วยทรัสต์จาก
ผูจ้ องซื อแล้ว ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์จะออกสําเนาใบจองซื อหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผูจ้ องซื อไว้เป็ น
หลักฐาน
(ข) ในกรณี ทีผูจ้ องซื อหน่วยทรัสต์ชาํ ระเงิ นค่าซื อหน่ วยทรัสต์เป็ นเช็ค เช็คธนาคาร หรื อ ดร๊ าฟท์ ซึ งไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในวันทีจองซือ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์จะถือว่าผู ้
จองซือหน่วยทรัสต์ทาํ การจองซือหน่วยทรัสต์ในวันทําการทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
(ค) ในกรณี ทีวันทําการทีสามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้น นั เป็ นวัน และ/หรื อ เวลาทีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลา
การเสนอขายไปแล้ว ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะยกเลิกการจองซื อหน่วยทรัสต์ของ
ผูจ้ องซือรายนัน
ในกรณี ทีเช็ค เช็คธนาคาร หรื อ ดร๊ าฟท์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผูจ้ องซื อ ผูจ้ ดั
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิ ทธิทีจะยกเลิกการจองซือหน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซือรายนัน
(ง) ในการชําระเงินค่าซือหน่วยทรัสต์ ผูจ้ องซือหน่วยทรัสต์จะต้องชําระค่าหน่วยทรัสต์เต็มตามจํานวนที
จองซือ จะไม่สามารถหักกลบลบหนีกบั ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ได้
(จ) ผูจ้ องซื อหน่ วยทรั สต์ทีได้ทาํ การจองซื อหน่ วยทรัสต์ และได้ชาํ ระเงิ นค่าซื อหน่ วยทรั สต์เต็มตาม
จํานวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื อหน่วยทรัสต์ และ/หรื อขอคืนเงินค่าซื อหน่วยทรัสต์ไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุมตั ิจากผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ เป็ นกรณี พิเศษ

2.6 เงือ นไขการขายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิ ทธิทีจะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจองซือหน่วยทรัสต์ท งั หมดหรื อบางส่ วน
ในกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี
(1) กรณี ทีการจองซือหน่วยทรัสต์น นั มีผลทําให้จาํ นวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ที
เสนอขายในครังนี
(2) กรณี ทีบุคคลใด หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือหน่วยทรัสต์ในจํานวนทีอาจเป็ นเหตุให้บุคคล
ใดหรื อ กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกัน ใดดัง กล่ า วถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ร วมกัน เกิ น กว่า ร้ อ ยละห้ า สิ บ (50) ของจํา นวน
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หน่ วยทรั สต์ทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เป็ นบุ คคลที ได้รับยกเว้นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(3) กรณี เอกสารหรื อข้อมูลทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับจากผูจ้ องซื อหน่วยทรัสต์ไม่ถูกต้องตามความเป็ น
จริ ง หรื อไม่ครบถ้วน
(4) กรณี ผจู ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เกิดข้อสงสัยว่าการซื อหน่วยทรัสต์ของผูจ้ องซื อหน่วยทรัสต์ไม่โปร่ งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น
(5) ในกรณี ทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึง
ร้อยละเจ็ดสิ บห้า (75) ของมูลค่าเงินทีกองทรัสต์ระดมทุนได้
(6) ผูจ้ ัดจําหน่ า ยหน่ วยทรั สต์อาจขอสงวนสิ ท ธิ ทีจะปฏิ เ สธการจองซื อหน่ ว ยทรั สต์ในบางกรณี ต ามที ผูจ้ ัด
จําหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นสมควร เช่น ในกรณี ทีผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์
หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรื อกรณี ทีการจองซือหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทรัสต์ หรื อ
ก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายแก่กองทรั สต์ หรื อในกรณี ทีผูจ้ องซื อเป็ นพลเมืองสหรั ฐอเมริ กา ผูท้ ี มีถินฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ งปกติมีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษทั
หรื อ ห้า งหุ ้น ส่ ว นซึ งจัด ให้มี ข ึ น และดํา เนิ น กิ จ กรรมในสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้น ทัง นี เพื อเป็ นการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และชือเสี ยงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู ้
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์เป็ นหลัก
(7) ผูจ้ องซือหน่วยทรัสต์ทีมีถินฐานอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ ับภาระในเรื องของข้อกําหนด กฎระเบียบ
และภาษีต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
(8) ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่ วยทรัสต์ จะถือว่าผูจ้ องซื อหน่วยทรัสต์ และ/หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ได้ทาํ การศึกษา เข้าใจ
และยินดี ทีจะปฏิ บตั ิ ตาม หรื อผูกพันตามข้อตกลง ข้อกําหนด สัญญา หรื อเงื อนไขต่างๆ ที กองทรั สต์เข้า
ผูกพันไว้ตามอํานาจทีมีตามกฎหมายทังทีได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ และ/หรื อ แบบแสดงรายการข้อมูล
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตามประกาศ คําสัง ระเบียบต่างๆ ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต.
และ/หรื อ หน่ วยงานที มี อาํ นาจตามกฎหมาย ได้ประกาศกําหนด ทังที มี อยู่ในปั จจุบัน และที จะได้แก้ไข
เปลียนแปลง เพิมเติม ในภายหน้า
2.7

ข้ อจํากัดการจัดสรรให้ แก่ กลุ่มบุคคลเดียวกัน และข้ อจํากัดการถือ/โอนหน่ วยทรัสต์
เนืองจากประกาศที ทจ. 49/2555 และประกาศที กร. 14/2555 ได้กาํ หนดข้อจํากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดังนัน
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิ ทธิทีจะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันทีจะทํา
ให้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
-

การจัดสรรทีจะทําให้บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละห้าสิ บ (50) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์จาํ หน่ายได้แล้วทังหมด หรื อของจํานวนหน่วยทรัสต์ท งั หมดของแต่ละชนิ ด (ในกรณี ทีมีการ
แบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)
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-

การจัดสรรทีจะทําให้ทรัสตีของกองทรัสต์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินร้อยละห้าสิ บ
(50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมด หรื อของจํานวนหน่ วยทรัสต์ท งั หมดของแต่ละชนิ ด
(ในกรณี ทีมีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)
(ทังนี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรื อแก้ไขเปลียนแปลงสัดส่ วน
การจัดสรรเป็ นอย่างอืน)
นอกจากนี ยังมี ข ้อจํากัด สิ ท ธิ ใ นกรณี ที ผูถ้ ื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ถือ หน่ ว ยทรั ส ต์เ กิ นกว่า อัตราที กําหนด ผูถ้ ื อ
หน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวจะไม่มีสิทธิ รับประโยชน์ตอบแทนและการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในส่ วนที ถือ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีกําหนด โดยกองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนส่ วนดังกล่าวให้เป็ นของผูร้ ับ
ประโยชน์รายอืนตามสัดส่วน และถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท งั ปวงรับทราบและยินยอมให้ดาํ เนินการแล้ว
ผูเ้ สนอขายหน่ วยทรั สต์ อาจจัดสรรหน่ วยทรั สต์ใ ห้แก่ ผูจ้ ัด จําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ตามสัญญาแต่ งตังผูจ้ ัด
จําหน่ายหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีกําหนดได้เมือมีขอ้ ตกลงกับผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่วยทรัสต์วา่ ผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรั พย์จะถือหน่ วยทรัสต์ในส่ วนที เกิ นอัตราดังกล่าวไว้ไม่เกิ นหนึ ง (1) ปี นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์

2.8 ขั+นตอนและวิธีการคืนเงินค่ าจองซื+อหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผูจ้ องซื อหน่ วยทรัสต์ ในกรณี ต่าง ๆ ภายใต้เงือนไขที
กําหนด ดังต่อไปนี
2.8.1

กรณี ทีผูจ้ องซื อหน่ วยทรัสต์ไม่ได้รับการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ หรื อผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ใช้สิทธิ
ปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะดําเนิ นการจัดส่ งเงินค่าซื อหน่วยทรัสต์คืนให้แก่ผูจ้ องซื อหน่วยทรัสต์โดย
การโอนเงิ น หรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้แก่ผูจ้ องซื อภายในสิ บสี (14) วัน นับแต่วนั สิ นสุ ด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังนี

2.8.2

กรณี ที มู ล ค่ า หน่ วยทรั ส ต์ที จํา หน่ ายได้ไ ม่ เ พี ย งพอที จะลงทุ น เพิ มเติ ม ในทรั พ ย์สิ นในทางตรงและ
ทางอ้อม
เมือสิ นสุ ดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครังแรก หากปรากฏกรณี อย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี ให้ผูจ้ ัด
จําหน่ายหน่ วยทรัสต์ ยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ท งั จํานวนและคืนเงิ นให้แก่ผูจ้ องซื อ ทังนี ตาม
ประกาศที ทจ. 49/2555
(1)

มีผูจ้ องซื อไม่ถึงสองร้อยห้าสิ บ (250) ราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เกียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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(2)

มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจองซือเมือรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอืน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อไม่ถึงจํานวนตามที ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและแบบ
แสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์

(3)

มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผูก้ ่อตัง
ทรัสต์ ทรั สตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูล้ งทุ นต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที
กําหนดในส่วนนี และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง

(4)

ไม่สามารถโอนเงินทีได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพือก่อตังกองทรัสต์ให้แล้ว
เสร็ จภายในสิ บห้า (15) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เมือมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ จะแจ้งให้สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบภายในสิ บห้า (15) วันนับแต่วนั สินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว และ
จะพิจารณาคืนเงิ นค่าจองซื อหน่ วยทรัสต์ โดยการโอนเงิ น หรื อชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
ให้แ ก่ ผูจ้ องซื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ภ ายในสิ บ สี (14) วัน นับ แต่ ว นั สิ น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ ตามสัดส่ วนหน่ วยทรัสต์ทีไม่ได้ถูกจัดสรร ทังนี การคืนเงิ นค่าจองซื อจะเป็ นไป
ตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หากผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือหน่วยทรัสต์ภายในกําหนดเวลานันได้
อันเนื องจากความผิดพลาดของผูจ้ ดั จําหน่ายหน่ วยทรัสต์เอง ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์จะชําระ
ดอกเบียในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละเจ็ดจุดห้า (7.5) ต่อปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดเวลานันจนถึงวันที
ผูจ้ ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์จดั จําหน่ายชําระเงินค่าจองซือจนครบถ้วน

3.

ราคาหน่ วยทรัสต์ ในตลาดรอง
ไม่มี

4.

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ทีเ กีย วข้ องกับการเสนอขายครั+งนี+
ค่ าใช้ จ่าย

(บาท)

(ประมาณการค่ าใช้ จ่ายไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม )
ค่า ธรรมเนี ย มการยืนแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหน่ ว ยทรั สต์ต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต.

[•]

ค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

[•]

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ประมาณ*

[•]

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท งั หมดประมาณ

[•]
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หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายอืนๆ รวมถึง ค่าธรรมเนี ยมในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าที
ปรึ ก ษากฎหมาย ค่ า บริ ษ ัท ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์สิ น อิ ส ระ ค่ า ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น ค่ า ตรวจสอบเชิ ง วิศ วกรรม
ค่าธรรมเนี ยมผูส้ อบบัญชี ใบจองซื อหน่ วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่ วยทรัสต์เอกสารอืนๆ
ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการทําการตลาด เป็ นต้น
5.

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศู นย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ได้ตกลงรับหน้าที เป็ น
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กบั บริ ษทั และให้บริ การรับฝากใบทรัสต์ทีจองซื อในการเสนอขายครังนี กล่าวคือ ผู ้
จองซือสามารถใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพือขอให้นาํ หน่วยทรัสต์ทีตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ ระบบ
ซื อขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนั ที ทังนี เพือให้ผูจ้ องซื อสามารถขายหน่ วยทรัสต์ได้ทนั ที ที
อนุ ญาตให้หน่ ว ยทรั สต์ของบริ ษ ัท เริ มทํา การซื อ ขายได้ใ นตลาดหลัก ทรั พย์ ซึ งแตกต่า งกับ กรณี ทีผูจ้ องซื อ
ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ ซึงผูจ้ องซือจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังนี ผูจ้ องซือสามารถเลือกให้บริ ษทั ดําเนินการในกรณี ใดกรณี หนึง ดังต่อไปนี
(1)

ในกรณี ที ผู ้จ องซื อ ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรั บ ใบทรั ส ต์ แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริ ก ารของศู น ย์ฝ ากหลัก ทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซื อประสงค์ทีจะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริ ษทั หลักทรัพย์ซึงผูจ้ อง
ซื อมีบญ
ั ชี ซื อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณี น ี บริ ษทั จะดําเนิ นการนําหน่วยทรัสต์ทีได้รับจัดสรรฝากไว้กบั
“บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจาํ นวนหน่วยทรัสต์ทีบริ ษทั หลักทรัพย์น นั ฝากหน่วยทรัสต์อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ อง
ซือภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันทีสิ นสุ ดระยะเวลาการจองซื อ ในขณะเดียวกัน บริ ษทั หลักทรัพย์น นั ก็จะ
บัน ทึ ก ยอดบัญ ชี จ ํา นวนหน่ ว ยทรั ส ต์ที ผู ้จ องซื อ ฝากไว้ ในกรณี น ี ผู ้ที ได้รั บ จัด สรรจะสามารถขาย
หน่ วยทรัสต์ทีได้รับการจัดสรรได้ทันที ทีอนุ ญาตให้หน่ วยทรั สต์ของบริ ษทั ทําการซื อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์
ในกรณี ทีผูจ้ องซือเลือกให้บริ ษทั ดําเนิ นการตาม (1) นี ชือของผูจ้ องซื อจะต้องตรงกับชือเจ้าของบัญชีซื อ
ขายหลักทรัพย์ทีผูจ้ องซื อประสงค์จะฝากหน่ วยทรัสต์ไว้ในบัญชี ของบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน
แล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที 600
ตาม (2) ทีจะกล่าวไว้ดา้ นล่างนี ให้แก่ผจู ้ องซือแทน

(2)

ในกรณี ทีผูจ้ องซื อไม่ประสงค์จ ะขอรั บใบทรั สต์ แต่ประสงค์จะใช้บริ การของศู นย์รับฝากหลักทรั พย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซื อประสงค์ทีจะฝากหน่ ว ยทรั สต์ใ นบัญ ชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลัก ทรั พ ย์
สมาชิ กเลขที 600 กรณี น ี บริ ษทั จะดํา เนิ น การนํา หน่ วยทรั สต์ที ได้รั บ จัด สรรฝากไว้กับ ศู น ย์รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีผูจ้ องซื อได้รับ
การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ อง
ซือภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันทีสิ นสุ ดระยะเวลาการจองซื อ ในกรณี น ี ผูท้ ีได้รับการจัดสรรจะสามารถ
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กองทรัสต์เพือการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ ง เซ็นเตอร์
LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust (LHSC)

ขายหน่วยทรัสต์ทีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผูจ้ องซือต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออก
จากบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ผูจ้ องซือสามารถติดต่อได้ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ซึงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาํ หนด
(3)

ในกรณี ทีผูจ้ องซือประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ บริ ษทั โดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรให้แก่ผูจ้ องซื อทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ตามชือทีอยูท่ ีระบุไว้ในใบจองซือหน่วยทรัสต์ ภายในสิ บห้า (15) วัน นับจากวันทีสินสุดระยะเวลาการจอง
ซื อ ในกรณี น ี ผูจ้ องซื อที ได้รับการจัดสรรจะไม่ส ามารถขายหน่ วยทรั สต์ที ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึงอาจจะได้รับภายหลังจากทีหน่วยทรัสต์ของบริ ษทั ได้เริ มซื อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์
ทัง นี หากผู ้จ องซื อ ไม่ ร ะบุ เ ลื อ กกรณี ใ ดกรณี ห นึ งในใบจองซื อ บริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการฝาก
หน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ตาม (2) นีให้แก่ผจู ้ องซือแทน
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