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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1

รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ ข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม
พร็อพเพอร์ต้ี (Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือ TPRIME) ต่อ
ประชาชนในครัง้ นี้มรี ายละเอียดดังต่อไปนี้
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

บริษทั เอสซีซพี ี รีทส์ จากัด

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

ใบทรัสต์ทแ่ี สดงสิทธิของผูถ้ อื ในฐานะผูร้ บั ผลประโยชน์
ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)

ประเภทการลงทุน

ลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการเมอร์ควิ รี่ ทาวเวอร์และ
กรรมสิทธิในโครงการเอ็
กเชน ทาวเวอร์โดยทางอ้อมผ่าน
์
การถือหุน้ อย่างน้อยร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงในบริษทั เอ็กเชน ทาวเวอร์

คุณสมบัตขิ องหน่วยทรัสต์

ประเภทระบุช่อื ผูถ้ อื และชาระเต็มมูลค่าทัง้ หมด รวมทัง้ ไม่มี
ข้อจากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้นแต่ขอ้ จากัดทีเ่ ป็ นไปตาม
กฎหมายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์

จานวนทีอ่ อกและเสนอขาย

ไม่เกิน 547,500,000 หน่วย

มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย

เท่ากับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์

10 บาท ต่อหน่วย

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย

ไม่เกิน 5,475,000,000 บาท

จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่า

2,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย

เงื่อนไขการปิ ดการเสนอขาย

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้
หน่วยทรัสต์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ ทีก่ าหนด
ได้ ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครบตามจานวน
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หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย แต่ทงั ้ นี้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิผจู้ ดั การ
การจัดจาหน่ายในการรับชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์จาก
ผูจ้ องซือ้ ได้จนถึงวันครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
การจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในครัง้ นี้เป็ นการจัดจาหน่ ายแบบ Best Effort ซึง่ ในกรณีมกี าร
ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4.4 ผูจ้ ดั จาหน่ ายจะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัส ต์โดย
การโอนเงิน หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่ วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ หรือ วันทีร่ ะงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4.4
อนึ่งการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ น
การทัวไป
่ เนื่องจากคาดว่าความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนในข้อ 2.1.2 เพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครัง้ นี้แล้ว
และสามารถกระจายหน่วยทรัสต์ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอ
2

การจอง การจัดจาหน่ ายและการจัดสรร

สรุปข้อมูลการจองและการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์

ประเภทนักลงทุน

ระยะเวลาในการรับ
หนังสือชี้ชวนและ

การจองซื้อ

การชาระเงิ น

ใบจองซื้อ
บางกอก ออฟฟิศ และ วันที่ 4-6 ตุลาคม
กลุ่มบุคคลเดียวกัน
2559 และก่อนเวลา
12.00 น. ของวันที่ 7
ตุลาคม 2559

จองซือ้ ได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ายเท่านัน้
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 และ
9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 7
ตุลาคม 2559
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- หากทาการจองซือ้ ใน
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2559
เวลา 9.00 น. – 16.00
น. และก่อนเวลา 12.00
น. ของวันที่ 6 ตุลาคม
2559 สามารถชาระเงิน
ค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น
(1) เงินสด การโอนเงิน
หรือการโอน เงินผ่าน
ระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์
- หากทาการจองซือ้ หลัง
เวลา 12.00 น. ของวันที่
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ประเภทนักลงทุน

ระยะเวลาในการรับ
หนังสือชี้ชวนและ

การจองซื้อ

การชาระเงิ น

ใบจองซื้อ
6 ตุลาคม 2559 ต้อง
ชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงิน
สด การโอนเงินหรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET)
เท่านัน้
ผูม้ อี ุปการคุณของ
บางกอก ออฟฟิศ

นักลงทุนสถาบัน

วันที่ 4-6 ตุลาคม
2559 และก่อนเวลา
12.00 น. ของวันที่ 7
ตุลาคม 2559

จองซือ้ ได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ายเท่านัน้

วันที่ 4-6 ตุลาคม
2559 และก่อนเวลา
12.00 น. ของวันที่ 7

จองซือ้ ได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ายเท่านัน้

ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 และ
9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 7
ตุลาคม 2559

ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
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- หากทาการจองซือ้ ใน
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2559
เวลา 9.00 น. – 16.00
น. และก่อนเวลา 12.00
น. ของวันที่ 6 ตุลาคม
2559 สามารถชาระเงิน
ค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น
(1) เงินสด การโอนเงิน
หรือการโอน เงินผ่าน
ระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์
- หากทาการจองซือ้ หลัง
เวลา 12.00 น. ของวันที่
6 ตุลาคม 2559 ต้อง
ชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงิน
สด การโอนเงินหรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET)
เท่านัน้
- หากทาการจองซือ้ ใน
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2559
เวลา 9.00 น. – 16.00
น. และก่อนเวลา 12.00
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ประเภทนักลงทุน

ระยะเวลาในการรับ
หนังสือชี้ชวนและ

การจองซื้อ

การชาระเงิ น

ใบจองซื้อ

นักลงทุนรายย่อย

ตุลาคม 2559

ของวันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 และ
9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 7
ตุลาคม 2559

น. ของวันที่ 6 ตุลาคม
2559 สามารถชาระเงิน
ค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น
(1) เงินสด การโอนเงิน
หรือการโอน เงินผ่าน
ระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์
- หากทาการจองซือ้ หลัง
เวลา 12.00 น. ของวันที่
6 กันยายน 2559 ต้อง
ชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงิน
สด การโอนเงินหรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET)
เท่านัน้

วันที่ 4-6 ตุลาคม
2559 และก่อนเวลา
12.00 น. ของวันที่ 7
ตุลาคม 2559

จองซือ้ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของ
ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ตัง้ แต่
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของ
สานักงานและสาขาของตัวแทน
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ถึงเวลา 16.00
น. หรือเวลาปิ ดทาการของ
สานักงานและสาขาของตัวแทน
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ และวันที่ 7
ตุลาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น.
หรือเวลาเปิ ดทาการของสานักงาน
และสาขาของตัวแทนจาหน่าย

นักลงทุนรายย่อย ชาระเงิน
ณ วันจองซือ้
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- หากทาการจองซือ้ ใน
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2559
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการ
และก่อนเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 6 ตุลาคม 2559
ชาระเป็ นเงินสด เงิน
โอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดราฟท์
- หากทาการจองซือ้ หลัง
12.00 น. ของวันที่ 6
ตุลาคม 2559 ชาระเป็ น
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ประเภทนักลงทุน

ระยะเวลาในการรับ
หนังสือชี้ชวนและ

การจองซื้อ

การชาระเงิ น

ใบจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ ถึงเวลา 12.00 น.
2.1

เงินสด หรือเงินโอน
เท่านัน้

วิ ธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ ข องทรัส ต์ เ พื่อ การลงทุ น ในอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิก ารเช่ า ไทยแลนด์ ไพร์ ม
พร็อพเพอร์ต้ี (Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust) นี้ เป็ นการเสนอขาย
ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยเป็ นการจัดจาหน่ ายแบบ
Best Effort ซึง่ ในกรณีมกี ารยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ผจู้ ดั จาหน่ ายจะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
โดยการโอนเงิน หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 14 วัน นับแต่ วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ หรือ วันทีร่ ะงับหรือหยุดการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4.4 กรณีท่มี ี
การยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์
2.1.1 ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
วิธกี ารกาหนดราคาเสนอขายจะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปจั จัยต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ได้แก่








ภาวะตลาดเงินทุนในช่วงทีม่ กี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์
อัตราผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมทีน่ กั ลงทุนจะได้รบั
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ
อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก
อัตราผลตอบแทนที่จะได้จ ากการลงทุน ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุ น
ทางเลือกอื่นๆ
ผลการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)

2.1.2 สัดส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
สัดส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เบือ้ งต้นเป็ นดังต่อไปนี้
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จานวนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ประเภทนักลงทุน

(หน่ วย)

(1) บางกอก ออฟฟิศ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน

ประมาณ 27,375,000 หน่วย โดยจานวน
ทีจ่ ะจัดสรรให้แก่บางกอก ออฟฟิศ และ
กลุ่มบุคคลเดียวกันจะคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 0-5 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายทัง้ หมด

(2) ผูม้ อี ุปการคุณของบางกอก ออฟฟิศ

ประมาณ 27,375,000 หน่วย

(3) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน

ประมาณ 383,250,000 หน่วย

(4) เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย

ประมาณ 109,500,000 หน่วย

ทัง้ นี้ สัดส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ขา้ งต้นเป็ นสัดส่วนเบือ้ งต้น ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการ
์
ใช้ดุลพินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายต่อผูล้ งทุนแต่ละประเภท (Claw back/Claw forward) ตามที่
ระบุไ ว้ข้างต้น หรือ เปลี่ย นแปลงวิธีก ารจัด สรรหน่ ว ยทรัสต์ต ามที่ก าหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ฉบับนี้ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หน่ วยทรัสต์ของผูล้ งทุน
แต่ละประเภท เป็ นต้น เพื่อให้การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด ทัง้ นี้ ตราบเท่าทีไ่ ม่ขดั
ต่อพ.ร.บ. หลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการพิจารณาประเภทของผูล้ งทุนให้ยดึ ตามนิยามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายถึง
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1)
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(2)
นิตบิ ุคคล และผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของนิตบิ ุคคลนัน้ ซึง่ ถือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนในนิตบิ ุคคล
ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
หรือความเป็ นหุน้ ส่วนทัง้ หมด
(3)
กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทงั ้ นี้ มิให้รวมถึงกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ทัง้ นี้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.49/2555 เรื่อ งการออกและเสนอขาย
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หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 (รวมทัง้
ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
“ผูม้ ีอปุ การคุณของบางกอก ออฟฟิ ศ” หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคล ทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั บางกอก ออฟฟิ ศ เช่น ผูท้ ม่ี ี
ความสัม พัน ธ์ท างการค้า ลู ก ค้า เจ้า หนี้ ก ารค้า พนั ก งานและที่ป รึก ษาของบางกอก
ออฟฟิศ เป็ นต้น
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคล ทีบ่ างกอก ออฟฟิศ ต้องการชักชวนให้เป็ นลูกค้าหรือคู่
ค้าของบางกอก ออฟฟิศในอนาคต
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคล ทีบ่ างกอก ออฟฟิ ศ พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลือบางกอก ออฟฟิศ ในการประกอบธุรกิจทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต
ผูม้ อี ุปการคุณของบางกอก ออฟฟิศ สามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตามวิธที ร่ี ะบุไว้ในข้อ 2.3.2 โดยการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผมู้ อี ุป
การคุณของบางกอก ออฟฟิศ จะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.5.2
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะไม่มกี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในคราวนี้
ให้แก่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้ ตามข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารในการจัดจ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศ ทจ. 49/2555
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอานาจควบคุม” “บริ ษทั ใหญ่” และ “บริ ษทั ย่อย” หมายถึง ให้มคี วามหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ โดยให้พจิ ารณาจาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นสาคัญ
“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผูล้ งทุนสถาบัน ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 9/2555 เรื่องการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่ (รวมถึงที่
มีการแก้ไขเพิม่ เติม) ที่จองซื้อหน่ วยทรัสต์ผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ที่มี
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)
(2)
(3)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

(26)

บริษทั เงินทุน
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั หลักทรัพย์
บริษทั ประกันวินาศภัย
บริษทั ประกันชีวติ
กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษทั หลักทรัพย์รบั จัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9)
หรือ (11) ถึง (26) หรือของผูล้ งทุนรายใหญ่
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิตบิ ุคคลประเภทบรรษัท
นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถื อหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22)
ผู้จดั การกองทุน ที่มีช่อื ในทะเบีย นผู้มีคุณสมบัติเ ป็ นผู้จ ัดการกองทุนตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทุน
ผู้จ ัด การลงทุ น ที่มีช่ือ ในทะเบีย นผู้มีคุ ณ สมบัติ เ ป็ น ผู้จ ัด การลงทุ น ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า
ผูล้ งทุนอื่นใดตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 3 หน้า 8

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 2.1.3 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ
2.3.3 และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายดังกล่าว ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.5.3
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะไม่มกี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในคราวนี้
ให้แก่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จดั สรรหน่ วยทรัสต์ให้ ตามข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุ น ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ารในการจัดจ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559และประกาศ ทจ. 49/2555
“นักลงทุนรายย่อย” หมายถึง
บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่นกั ลงทุนสถาบันตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ซึง่ เป็ นลูกค้าหรือ
ผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้า ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย และตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2.1.3
ทัง้ นี้ การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายหน่ ว ยทรัสต์ต่อนักลงทุนราย
ย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ เนื่องจากคาดว่าความต้องการจากกลุ่มนักลงทุนข้างต้น
เพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครัง้ นี้แล้ว และสามารถกระจายหน่วยทรัสต์ในวงกว้างได้
อย่างเพียงพอ
2.1.3 ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 18
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10140
โทรศัพท์ (02) 562 – 6429
โทรสาร (02) 273 - 2277
ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในภายหลัง ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั จาหน่ าย
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หน่ วยทรัสต์ และผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์จะแจ้งการแต่ งตัง้ ดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ หรือ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.tprimereit.com หรือทางช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1
ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ (02) 888 8888 กด 09
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 626 - 7777
 ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (02) 285 - 1555
ผู้เ สนอขายหน่ วยทรัสต์อ าจแต่ ง ตัง้ ตัว แทนจ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์เ พิ่มเติ มในภายหลัง ซึ่งเป็ นบุ ค คล
ธรรมดาหรือ นิ ติบุ ค คลที่ส านัก งาน ก.ล.ต. ได้ใ ห้ค วามเห็น ชอบเพื่อ ท าหน้ า ที่เ ป็ น ตัว แทนจ าหน่ า ย
หน่ วยทรัสต์ และผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์จะแจ้งการแต่ งตัง้ ตัวแทนจ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ดงั กล่าวให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทัง้ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.tprimereit.com หรือทางช่องทางอื่นใด
ตามความเหมาะสม
2.1.4 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 จะได้รบั ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
โดยจะชาระตามจานวนและวิธกี ารทีต่ กลงไว้ในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
2.1.5 ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายทัง้ หมดในครัง้ นี้ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ประชาชนในครัง้ นี้ได้ดาเนินการก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบ
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)

ผลการพิจารณาอนุมตั ใิ ห้นาหน่วยทรัสต์เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึง่ เป็ นตลาดรองสาหรับ
การซื้อขายหน่ วยทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสีย่ งในเรื่องสภาพคล่องและการไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขาย
หน่วยทรัสต์ตามทีค่ าดการณ์ไว้ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้หน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะส่งผลให้หน่วยทรัสต์ไม่มตี ลาดรองสาหรับการซือ้ ขาย
อย่างไรก็ตาม บริษัท ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ดาเนินการยื่นคาขอให้รบั หน่ วยทรัสต์ เป็ นหลักทรัพย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) แล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ซึง่ ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับ
หน่ วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินได้
พิจารณาคุณสมบัตขิ องหน่วยทรัสต์ในเบือ้ งต้นแล้ว และพบว่าหน่วยทรัสต์มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทีจ่ ะสามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหน่ วยทรัสต์ให้ผลู้ งทุนรายย่อยทีก่ าหนดให้ต้องมีผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายทัง้ หมด โดยทีป่ รึกษา
ทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้แล้วเสร็จ กองทรัสต์จะมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับการกระจายการถือ
หน่วยทรัสต์ให้ผลู้ งทุนรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดดังกล่าวข้างต้น
2.2

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์

ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ าย และตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตัง้ แต่วนั ที่ 4-6 ตุลาคม 2559 และก่อนเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ภายในวันและเวลาทาการของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนทีม่ ขี อ้ มูลไม่แตกต่างไปจากหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. จาก เว็บไซต์ของสานัก งาน ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ได้ก่อนทาการจองซือ้ หน่วยทรัสต์
2.3

วันและวิ ธีการจองและการชาระเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์

เมื่อผูจ้ องซือ้ ยื่นใบจองซือ้ ทีล่ งลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ าย และ/หรือ ตัวแทนจาหน่ าย
หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะถือว่าผูจ้ องซือ้ ได้ให้คารับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทัง้ ลายมือชื่อทีไ่ ด้ลงไว้แล้ว
ในใบจองซือ้ นัน้ (ไม่ว่าผูจ้ องซือ้ เป็ นผูก้ รอกข้อมูลรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซือ้ นัน้ เอง หรือผูร้ บั มอบอานาจหรือ
ตัวแทนซึง่ รวมถึงบริษทั นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ หรือบุคคลใดเป็ นผูก้ รอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ น
จริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็ นจริง ผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่าย และ/หรือ ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ จะไม่รบั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธการจอง
ซือ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือหากมีการจัดสรรหน่วยทรัสต์หรือดาเนินการใดๆของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายภายใต้ส่วน
ที่ 3 นี้ โดยผิดพลาดหรือเกิดจากการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว ผูจ้ องซือ้ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้ผู้ จดั การการจัด
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จาหน่ าย และ/หรือ ตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รบั ผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทัง้ สิน้ และผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและ/หรือ ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
รายละเอียดวิธกี ารจองและการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี้
2.3.1 สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทบางกอก ออฟฟิ ศ และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
(ก)

ให้ผู้จองซือ้ ประเภทบางกอก ออฟฟิ ศ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ผ่านผู้จดั การการจัด
จาหน่าย โดยจะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ขนั ้ ต่ าจานวน 2,000 หน่ วย และเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หน่ วย
โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ และจะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั
(ถ้ามี) และต้องนาส่งใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประเภทบางกอก ออฟฟิ ศ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ให้แก่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้


ผู้จองซื้ อประเภทบุ คคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สาเนาบัต รประจ าตัวประชาชนที่ย ังไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบ
สาเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่น
ทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอ ยู่
พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)



ผู้จองซื้ อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือ
เดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้อง
แนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)



ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่ จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี
Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (TPRIME)



ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคล หรือสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ บุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ ง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของ
นิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง



ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ มอบอานาจให้ผ้ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนิ นการจองซื้อแทน : สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ ูแลรักษา
ผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้ แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสาร
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าว
ต้ อ งลงนามรับ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ านาจลงนามแทนผู้ จ องซื้ อ หรือ ผู้ ดู แ ลรัก ษา
ผลประโยชน์(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อต้องผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และต้องแนบแบบสอบถาม
Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งในการลงทุน) ซึง่ ลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน โดยผู้จ องซื้อ ในกรณี ท่ีผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยร้อ งขอ และผู้จ องซื้อ ดัง กล่ า วจะต้อ งกรอก
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดย
ผู้จองซื้อประสงค์ท่ีจะฝากหลัก ทรัพย์ในบัญ ชีข องผู้ออกหลัก ทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อ
ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรั
สต์ในนามของผู้จองซื้อ
์
ให้แก่ผจู้ องซือ้
(ข)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายเท่านัน้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3
ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 และ 9.00
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น. – 12.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยในกรณีทป่ี รากฏว่ามีผจู้ องซือ้ จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ครบตาม
จานวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวน
สิท ธิใ์ นการปิ ด รับ การจองซื้อก่ อนวันครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ แต่ ทงั ้ นี้ ไม่เ ป็ น การตัดสิท ธิ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายในการรับชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์จากผู้จองซื้อได้จนถึงวันครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซือ้
(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
(1)

หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อนเวลา 12.00
น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น (1) เงินสด การ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่
ภายในวั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2559 และสามารถเรีย กเก็ บ เงิน ได้ จ ากส านั ก งานหัก บัญ ชี ใ น
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็ นเช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ไว้
ด้านหลัง

(2)

หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2559 หรือเวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอน
เงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้
ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ผู้จดั การการจัด
จาหน่าย ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)

ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารจองซื้อและรับชาระเงิน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายกาหนด และผู้จดั การการจัดจาหน่ ายอาจขยายเวลาจองซื้อ และรับ
ชาระเงินตามความจาเป็ นได้ (กรณีท่มี ขี อ้ ผิดพลาดจากการรับชาระเงินจากผู้จองซื้อ ทัง้ นี้การขยาย
ระยะเวลาจะไม่เกินกว่าวันที่ 10 ตุลาคม 2559) อย่างไรก็ตามการขยายเวลาจองซื้อ และรับชาระเงิน
ดังกล่าวจะไม่กระทบกับวันคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (14 วันหลังจาก
การปิ ดการจองซื้อวันที่ 7 ตุลาคม 2559) วันเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก
และวันจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ (SET) อนึ่ง กรณีมีการขยายเวลาจองซื้อ และรับชาระเงิน
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ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในวันที่
7 ตุลาคม 2559
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระเงินค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ายเช็ค เข้าบัญชีของกองทรัสต์ท่ี
เปิ ดโดยทรัสตีหรือบัญชีจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 กาหนด
ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บญ
ั ชีได้จากผู้จดั การการจัดจาหน่ าย โดยหากชาระเข้าบัญชี
จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ท่ผี จู้ ดั การการจัดจาหน่ าย ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายจะเป็ นผูท้ าการโอนเงินของยอด
จองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั ทรัสตี

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือ
หลัก ฐานที่แสดงว่า มีก ารชาระค่ าจองซื้อ หน่ วยทรัสต์ มายื่น ความจานงขอจองซื้อ และช าระเงิน ได้ท่ี
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4-6 ตุลาคม
2559 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลง
ลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้ และ
ขอเงินคืนไม่ได้

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก)-(จ) ข้างต้นได้
2.3.2 สาหรับผูจ้ องซื้อที่เป็ นผูม้ ีอปุ การคุณของบางกอก ออฟฟิ ศ
(ก)

ให้ผจู้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบางกอก ออฟฟิศ จองซือ้ หน่วยทรัสต์ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
โดยจะต้องจองซือ้ หน่วยทรัสต์ขนั ้ ต่าจานวน 2,000 หน่วย และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่ วย โดยผูจ้ อง
ซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อ และจะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั (ถ้ามี)
และต้อ งนาส่งใบจองซื้อหน่ วยทรัสต์ท่ีผู้จ องซื้อ ประเภทผู้มีอุ ป การคุ ณของบางกอก ออฟฟิ ศ ให้แ ก่
ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยเพื่อ เป็ น เอกสารประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้


ผู้จองซื้ อประเภทบุ คคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สาเนาบัต รประจ าตัวประชาชนที่ย ังไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบ
สาเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่น
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ทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)


ผู้จองซื้ อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือ
เดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้อง
แนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)



ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่ จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง



ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคล หรือสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ ง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของ
นิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง



ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ มอบอานาจให้ผ้ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนิ นการจองซื้อแทน : สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ ูแลรักษา
ผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้ แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสาร
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ดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าว
ต้ อ งลงนามรับ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ านาจลงนามแทนผู้ จ องซื้ อ หรือ ผู้ ดู แ ลรัก ษา
ผลประโยชน์(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อต้องผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และต้องแนบแบบสอบถาม
Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งในการลงทุน) ซึง่ ลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน โดยผู้จ องซื้อ ในกรณี ท่ีผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยร้อ งขอ และผู้จ องซื้อ ดัง กล่ า วจะต้อ งกรอก
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดย
ผู้จองซื้อประสงค์ท่ีจะฝากหลัก ทรัพย์ในบัญ ชีข องผู้ออกหลัก ทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อ
ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรั
สต์ในนามของผู้จองซื้อ
์
ให้แก่ผจู้ องซือ้
(ข)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายเท่านัน้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3
ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 และ 9.00
น. – 12.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยในกรณีทป่ี รากฏว่ามีผจู้ องซือ้ จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ครบตาม
จานวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวน
สิท ธิใ์ นการปิ ด รับ การจองซื้อก่ อนวันครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ แต่ ทงั ้ นี้ ไม่เ ป็ น การตัดสิท ธิ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายในการรับชาระเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์จากผู้จองซื้อได้จนถึงวันครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซือ้

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
(1)

หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อนเวลา 12.00
น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น (1) เงินสด การ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่
ภายในวัน ที่ 6 ตุ ล าคม 2559 และสามารถเรีย กเก็ บ เงิน ได้ จ ากส านั ก งานหัก บัญ ชี ใ น
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็ นเช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ าย ตามที่
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ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ไว้
ด้านหลัง
(2)

หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2559 หรือเวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอน
เงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้
ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ผู้จดั การการจัด
จาหน่าย ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)

ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารจองซื้อและรับชาระเงิน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายกาหนด และผู้จดั การการจัดจาหน่ ายอาจขยายเวลาจองซื้อ และรับ
ชาระเงินตามความจาเป็ นได้ (กรณีท่มี ขี อ้ ผิดพลาดจากการรับชาระเงินจากผู้จองซื้อ ทัง้ นี้การขยาย
ระยะเวลาจะไม่เกินกว่าวันที่ 10 ตุลาคม 2559) อย่างไรก็ตามการขยายเวลาจองซื้อ และรับชาระเงิน
ดังกล่าวจะไม่กระทบกับวันคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (14 วันหลังจาก
การปิ ดการจองซื้อวันที่ 7 ตุลาคม 2559) วันเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก
และวันจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ (SET) อนึ่ง กรณีมีการขยายเวลาจองซื้อ และรับชาระเงิน
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในวันที่
7 ตุลาคม 2559
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระเงินค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ายเช็ค เข้าบัญชีของกองทรัสต์ท่ี
เปิ ดโดยทรัสตีหรือบัญชีจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 กาหนดซึง่
ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีได้จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย โดยหากชาระเข้าบัญชีจอง
ซือ้ หน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ าย ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายจะเป็ นผูท้ าการโอนเงินของยอดจอง
ซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั ทรัสตี

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือ
หลัก ฐานที่แสดงว่า มีก ารชาระค่ าจองซื้อ หน่ วยทรัสต์ มายื่น ความจานงขอจองซื้อ และช าระเงิน ได้ท่ี
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4-6 ตุลาคม
2559 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลง
ลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้
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(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้ และ
ขอเงินคืนไม่ได้

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) -(จ) ข้างต้นได้
2.3.3 สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ขนั ้ ต่ าจานวน 2,000 หน่ วย และต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ 100
หน่วย โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ และจะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรา
สาคัญของบริษทั (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้


ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคลหรือสาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอง
ซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ างด้าว หรือ
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง



ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคล สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับและสาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ ง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของ
นิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง



ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ มอบอานาจให้ผ้ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนิ นการจองซื้อแทน : สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ ูแลรักษา
ผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้ แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสาร
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ดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าว
ต้ อ งลงนามรับ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ านาจลงนามแทนผู้ จ องซื้ อ หรือ ผู้ ดู แ ลรัก ษา
ผลประโยชน์(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
นอกจากนี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสีย่ งในการลงทุน) ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจ้ องซือ้ ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายร้อง
ขอ และผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ท่ี
จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออก
หลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดัง กล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับ ตรวจสอบสถานะ
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการ
์
ออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(ข)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายเท่านัน้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3
ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 และ 9.00
น. – 12.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
(1)

หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อนเวลา 12.00
น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น (1) เงินสด การ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่
ภายในวัน ที่ 6 ตุ ล าคม 2559 และสามารถเรีย กเก็ บ เงิน ได้ จ ากส านั ก งานหัก บัญ ชี ใ น
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็ นเช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ไว้
ด้านหลัง

(2)

หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2559 หรือ เวลา 9.00 น. –12.00 น.
ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ ด้วยการเงินสด โอนเงิน หรือการโอน
เงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้
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ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ผู้จดั การการจัด
จาหน่าย ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารจองซื้อและรับชาระเงิน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายกาหนด และผู้จดั การการจัดจาหน่ ายอาจขยายเวลาจองซื้อ และรับ
ชาระเงินตามความจาเป็ นได้ (กรณีท่มี ขี อ้ ผิดพลาดจากการรับชาระเงินจากผู้จองซื้อ ทั ง้ นี้การขยาย
ระยะเวลาจะไม่เกินกว่าวันที่ 10 ตุลาคม 2559) อย่างไรก็ตามการขยายเวลาจองซื้อ และรับชาระเงิน
ดังกล่าวจะไม่กระทบกับวันคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (14 วันหลังจาก
การปิ ดการจองซื้อวันที่ 7 ตุลาคม 2559) วันเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลั กทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก
และวันจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ (SET) อนึ่ง กรณีมีการขยายเวลาจองซื้อ และรับชาระเงิน
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในวันที่
7 ตุลาคม 2559
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระเงินค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค
แคชเชีย ร์เ ช็ค หรือ ดร๊ า ฟท์ ให้โ อนเงิน ค่ า จองซื้อ หรือ ขีด คร่ อ มและสัง่ จ่ า ยเช็ค เข้า บัญ ชีจ องซื้อ
หน่วยทรัสต์ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 กาหนด ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อ
และเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ ายจะเป็ นผู้ทาการโอน
เงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั ทรัสตี

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือ
หลัก ฐานที่แสดงว่า มีก ารชาระค่ าจองซื้อ หน่ วยทรัสต์ มายื่น ความจานงขอจองซื้อ และช าระเงิน ได้ท่ี
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 4-6 ตุลาคม
2559 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลง
ลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้ และ
ขอเงินคืนไม่ได้

ทัง้ นี้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้ อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (จ)
ข้างต้น ได้
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2.3.4 สาหรับผูจ้ องซื้อที่เป็ นนักลงทุนรายย่อย
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ขนั ้ ต่ าจานวน 2,000 หน่ วย และต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ 100
หน่วย โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้


ผู้จองซื้ อประเภทบุ คคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สาเนาบัต รประจ าตัวประชาชนที่ย ังไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบ
สาเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่ น
ทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) และสาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรณี
ผูจ้ องซือ้ ขอรับเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์คนื โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชี
ธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้



ผู้จองซื้ อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือ
เดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้อง
แนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) และสาเนา
หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซือ้ ขอรับเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์คนื โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารโดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้



ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่ จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผจู้ องซื้อ
ขอรับเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์คนื โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้
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ผู้จองซื้อประเภทนิ ติ บุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความเป็ น
นิตบิ ุคคล หรือสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ ง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้ รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของ
นิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรณีผู้
จองซือ้ ขอรับเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์คนื โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชี
ธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้



ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ มอบอานาจให้ผ้ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนิ นการจองซื้อแทน : สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ ูแลรักษา
ผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้ แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสาร
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าว
ต้ อ งลงนามรับ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ านาจลงนามแทนผู้ จ องซื้ อ หรือ ผู้ ดู แ ลรัก ษา
ผลประโยชน์(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ผู้จองซื้อต้องเป็ นลูกค้าหรือผู้ท่คี าดว่าจะเป็ นลูกค้าของผู้จดั การการจัดจาหน่ าย และ/หรือ
ตัว แทนจ าหน่ ายหน่ วยทรัสต์ และได้ผ่า นขัน้ ตอนการรู้จ ัก ลูก ค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อ เท็จจริง
เกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และต้องแนบ
แบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งในการลงทุน) ซึง่ ลงนาม
รับ ทราบผลการประเมิน โดยผู้จ องซื้อ ในกรณี ท่ีผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและ/หรือ ตัว แทนจ าหน่ า ย
หน่วยทรัสต์รอ้ งขอ
ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูท้ เ่ี ปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
กับตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้อง
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แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าว
ข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซือ้ นอกจากนี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
ประสงค์ทจ่ี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้
ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการ
์
ออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนรายย่อย
เท่านัน้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 4-6 ตุลาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิ ด
ทาการของสานักงานและสาขาของตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิ ดทาการ
ของสานักงานและสาขาของตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ และวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น.
หรือเวลาเปิ ดทาการของสานักงานและสาขาของตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ถึงเวลา 12.00 น. โดยใน
กรณีทป่ี รากฏว่ามีผจู้ องซือ้ จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ครบตามจานวนหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการปิ
ดรับการจองซือ้ ก่อนวันครบกาหนด
์
ระยะเวลาการจองซือ้ แต่ทงั ้ นี้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายในการรับชาระเงินค่าจองซื้ อ
หน่วยทรัสต์จากผูจ้ องซือ้ ได้จนถึงวันครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของสานักงานและ
สาขาของตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิ ดทาการของสานักงานและสาขาของ
ตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์และตัง้ แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของสานักงานและสาขาของ
ตัวแทนจาหน่ายหน่ วยทรัสต์ถงึ ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงิน
ค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ นเงินสดหรือเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า "เช็คธนาคาร”) หรือ
ดร๊าฟท์ ที่ลงวันที่ภายในวันที่ 6 ตุ ลาคม 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ เท่านัน้
ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารที่
ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุลและ
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หมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ไว้ด้านหลัง หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 ตุ ลาคม
2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินสดหรือเงินโอนเท่านัน้
ทัง้ นี้ รายละเอียดวิธกี ารจองซื้อและรับชาระเงินทีต่ วั แทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละรายกาหนด อาจมี
ความแตกต่างกัน ผูจ้ องซือ้ จึงต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีต่ วั แทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์แต่ละรายจะกาหนด
และตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์อาจขยายเวลาจองซื้อ และรับชาระเงิ นตามความจาเป็ นได้ (กรณีท่มี ี
ข้อผิดพลาดจากการรับชาระเงินจากผู้จองซื้อ ทัง้ นี้การขยายระยะเวลาจะไม่เกินกว่าวันที่ 10 ตุลาคม
2559) อย่างไรก็ตามการขยายเวลาจองซือ้ และรับชาระเงินดังกล่าวจะไม่กระทบกับวันคืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยทรัสต์ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (14 วันหลังจากการปิ ดการจองซือ้ วันที่ 7 ตุลาคม 2559) วัน
เข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีก่ องทรัสต์จะลงทุนในครัง้ แรก และวันจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ (SET)
อนึ่ง กรณีมีการขยายเวลาจองซื้อ และรับชาระเงิน ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
(ง)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่และต้องการนาหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรฝากเข้าบัญชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ชื่อผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อของเจ้าของบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์
เท่านัน้ โดยหากในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ มิได้ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับบัญชีหลักทรัพย์ หรือรายละเอียดทีร่ ะบุไว้
ไม่ถูกต้อง หรือชื่อเจ้าของบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหน่ วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของ
บริษัท หลัก ทรัพ ย์ด ัง กล่ าวไม่ ต รงกับ ชื่อผู้จ องซื้อ ในใบจองซื้อ ผู้ จ ัด การกองทรัส ต์ขอสงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะ
ดาเนินการออกใบทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายดังกล่าวตามข้อ 2.7 แทน

(จ)

ผูท้ ย่ี ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้

ตัวแทนจาหน่ า ยหน่ วยทรัสต์มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ ดาเนินการไม่ค รบถ้วนตามข้อ (ก) - (ง)
ข้างต้นได้
2.4

ขัน้ ตอนการคืนเงิ นค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์

2.4.1 ในกรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุในข้อ 2.1.3 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ โดยการโอนเงิน หรือชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้
จองซือ้ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่ สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั
จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายทีม่ ี
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หน้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่ อปี โดย
คานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดสรรทีต่ อ้ งส่งคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วัน
ดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงิน
ค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็ คคืนเงินค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตาม
ทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสูญหายในการ
จัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ/หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่นข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่
ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปจั จุบนั ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ที่ได้ให้ไว้กบั
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ/หรือ ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย และ/
หรือ ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
2.4.2 กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์น้อยกว่าจานวนหน่ วยทรัสต์ที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์
ไม่ครบตามจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซือ้ รายนัน้ ๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืนแก่
ผู้จ องซื้อ โดยการโอนเงิน หรือ ช าระเป็ น เช็ค ขีด คร่ อ มเฉพาะให้แ ก่ ผู้จ องซื้อ ภายใน 14 วัน นับ แต่ ว ัน สิ้น สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อภายในระยะเวลา
ดังกล่ าว ผู้จดั การการจัด จาหน่ ายและตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์รายที่มีหน้ าที่ร ับผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดสรรทีต่ อ้ งส่งคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระ
คืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผู้
จองซือ้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้อง
แล้ว ให้ถือว่าผู้จ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสทิ ธิเ รียกร้องดอกเบี้ย และ /หรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสูญหายใ นการ
จัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ/หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่นข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่
ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปจั จุบนั ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ที่ได้ให้ไว้กบั
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ/หรือ ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย และ/
หรือ ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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2.4.3 ในกรณี ผ้จู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ อันเนื่ องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อ
ตามเช็คค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.3 ซึ่งเป็ นผู้รบั จองซื้อหน่ วยทรัสต์จากผู้จองซื้อรายนัน้ ๆ จะ
ดาเนินการคืนเช็คค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง
ซือ้ หน่ วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขในการจองซือ้ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้อง
ติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์และตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามที่
ระบุในข้อ 2.1.3 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
2.4.4 กรณี ที่มีการยกเลิ กการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 กรณี คือ
(1)

มีผจู้ องซือ้ ไม่ถงึ 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่ วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
เกีย่ วกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2)

มูลค่าหน่ วยทรัสต์ท่จี องซื้อเมื่อรวมกับมูลค่ากูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ทุกรายการทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนหรือไม่ถงึ จานวนตามที่
ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วน หรือต่ากว่า 500 ล้านบาท

(3)

มีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกัน ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ผู้ก่อตัง้ ทรัสต์
ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในข้อ 2.6
ของส่วนนี้ และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง

(4)

ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตัง้ กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

(5)

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกเสนอขายหน่ วยทรัสต์ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิก
การจองซือ้ หน่วยทรัสต์ทนั ที ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่าย (Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อผู้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่ งตัง้
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย (Underwriting Agreement)
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(ข)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง
ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ หรือ การเปลี่ย นแปลงอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ในธุ ร กิจ หรือ การ
ดาเนินงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายในครัง้ นี้

(ค)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ

(ง)

เมื่อ มีเหตุ ท่ีทาให้สานัก งาน ก.ล.ต. หรือ หน่ วยงานราชการสังระงั
่ บ หรือ หยุ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายได้

ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์และการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าว
ข้า งต้ น จะเป็ น ไปตามรายละเอีย ดและเงื่อ นไขที่จ ะก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ จ ัด การการจัด จ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement)
เมื่อสิน้ สุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) - (5) อย่างใดอย่างหนึ่ง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงั ้ จานวนและผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.1.3 ที่รบั จองซื้ อ
หน่ วยทรัสต์จากผูจ้ องซือ้ จะดาเนินการให้มกี ารส่งมอบเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์โดยการโอนเงิน หรือชาระเป็ น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 14 วัน นับแต่ วันสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้
หรือ วันทีร่ ะงับหรือหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่
ผูจ้ องซือ้ รายนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้อง
ชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้
ส่งคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไร
ก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจอง
ซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสูญหายในการ
จัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ/หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่นข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่
ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้ วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปจั จุบนั ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ที่ได้ให้ไว้กบั
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และ/หรือ ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย และ/
หรือ ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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2.5

วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายผ่านผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน กล่าวคือ (1) บางกอก
ออฟฟิศ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน (2) ผูม้ อี ุปการคุณของบางกอก ออฟฟิ ศ (3) นักลงทุนสถาบัน (4) นักลงทุนราย
ย่อย นอกจากนี้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดงั นี้
(1)

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายอาจเปลีย่ นแปลงจานวนหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทโดย
พิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หน่ วยทรัสต์ของผูล้ งทุนในแต่ละประเภทเพื่อทา
ให้การจองซือ้ หน่วยทรัสต์ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด

(2)

ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายจะไม่จดั สรรหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัท ถูกห้ามมิให้จดั สรร
หลักทรัพย์เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ท่เี หลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทัง้ หมดหรือเป็ นการ
จัดสรรในกรณีท่สี ามารถกระทาได้ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

(3)

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายอาจพิจารณาเพิม่ หรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ (Claw back/Claw
forward) ทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการ
ซื้อหน่ วยทรัสต์ของผู้ลงทุ นแต่ ละประเภท เป็ นต้น เพื่อให้การเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในครัง้ นี้ประสบ
ความสาเร็จในการขายสูงสุด ทัง้ นี้ ตราบเท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อพ.ร.บ. หลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

(4)

ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายจัดสรรหน่ วยทรัสต์ส่วนของผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อยให้กบั ตัวแทน
จาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย

2.5.1 วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บางกอก ออฟฟิ ศ และกลุม่ บุคคลเดียวกัน
การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บางกอก ออฟฟิ ศ และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัด
จาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2.1.3 ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ โดยจะทาการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด
และ/หรือ ในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้แก่บางกอก ออฟฟิ ศและกลุ่มบุคคลเดียวกัน จะมีจานวนขัน้ ต่ า 2,000 หน่ วยและเพิม่ เป็ น
จานวนทวีคูณของ 100 หน่ วย หากยอดการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จดั การการจัด
จาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิ
ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
์
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หากปรากฏว่ายังมีจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่บางกอก ออฟฟิ ศและกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ข้างต้น ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผจู้ องซื้อประเภท
อื่นๆ เพิม่ เติม
2.5.2 วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบางกอก ออฟฟิ ศ
การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่จองซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบางกอก ออฟฟิ ศ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ใน ข้อ 2.1.3 ผู้จดั จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ โดยจะจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด
และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จานวน
หน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้จดั สรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบางกอก ออฟฟิศ จะมีจานวนขัน้ ต่า 2,000 หน่วย
และเพิ่ม เป็ น จานวนทวีคูณของ 100 หน่ ว ย หากยอดการจองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ค รบตามจ านวนที่กาหนดแล้ว
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิ
ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
์
หากปรากฏว่ายังมีจานวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือ ภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบางกอก ออฟฟิ ศ
ข้างต้น ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผจู้ องซื้อประเภท
อื่นๆ เพิม่ เติม
2.5.3 วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่นั กลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 2.1.3 ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็
ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ไี ด้จดั สรรให้แก่นักลงทุน
สถาบันรายใดจะมีจานวนขัน้ ต่ า 2,000 หน่ วย และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หน่ วย หากยอดการจองซื้อ
หน่วยทรัสต์ครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปิ
ดรับจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
์
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
หากปรากฏว่ายังมีจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
อาจพิจารณาจัดสรรจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผจู้ องซือ้ ประเภทอื่นๆ เพิม่ เติม
2.5.4 วิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อย
(ก)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ผ่านสานักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทน
จาหน่ ายหน่ ว ยทรัสต์ให้แก่ นักลงทุ นรายย่ อยเท่ า นัน้ ตามวิธีก ารที่ระบุไ ว้ใ นข้อ 2.3.4 ทัง้ นี้ จ านวน
หน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ ประเภทนักลงทุนรายย่อยรายใดจะมีจานวนขั น้ ต่ า 2,000 หน่ วย
และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
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ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะเปิ ดรับการจองซือ้ หน่วยทรัสต์พร้อมกันทุกสาขาทัวประเทศตั
่
ง้ แต่
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของสานักงานและสาขาของตัวแทน
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ถึงเวลา 16.00 น. หรือเวลาปิ ดทาการของสานักงานและสาขาของตัวแทนจาหน่ าย
หน่วยทรัสต์ และ 7 ตุลาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของสานักงานและสาขาของ
ตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ถึงเวลา 12.00 น.ทัง้ นี้การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อประเภทนัก
ลงทุนรายย่อยให้อยู่ในดุลพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
(ข)

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อยที่จะมีสทิ ธิได้รบั การจัดสรร (1) จะต้องเป็ นผู้จองซื้อรายที่ ตัวแทน
จาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ได้บนั ทึกข้อมูลเข้าระบบการจองซื้อตัวแทนจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ภายในเวลา
12.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2559 (หรือก่อนเวลาดังกล่าวหากมีการปิ ดการจองซือ้ ก่อนตามเงื่อนไขที่
กาหนด) (2) ได้มกี ารตรวจสอบผลการชาระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วและ (3) เอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในข้อ 2.3.4 เท่านัน้ ทัง้ นี้ ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายอาจจะกาหนดให้การบันทึกข้อมูล
เข้าระบบ และการชาระเงินจองซื้อแตกต่ างกัน ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตวั แทนจาหน่ าย
หน่วยทรัสต์แต่ละรายจะกาหนด

(ค)

หากยอดจองซื้อหน่ ว ยทรัสต์ของผู้จองซื้อ ประเภทนักลงทุ นรายย่ อยครบตามเงื่อ นไขที่ก าหนดแล้ว
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ
ดรับจองซือ้ หน่วยทรัสต์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาจองซือ้
์

(ง)

หากปรากฏว่ายังมีจานวนหน่ วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่นักลงทุนรายย่อย ผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผจู้ องซือ้ ประเภทอื่นๆ เพิม่ เติม

(จ)

ในกรณีทผ่ี ู้จองซือ้ ประเภทนักลงทุนรายย่อยทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรมิได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขวิธกี ารจอง
และการชาระเงินค่าจองซือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.3.4 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายสงวนสิทธิในการตั
ดสิทธิการ
์
ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ของผู้จองซื้อรายนัน้ และจะจัดสรรหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่ตดั สิ ทธิดงั กล่าว
ให้แก่ผจู้ องซือ้ อื่นจนกว่าจะครบตามจานวนทีจ่ ดั สรรไว้สาหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนรายย่อย

(ฉ)

ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ หรือได้รบั การจัดสรรเป็ นอันดับ
สุดท้ายจะได้รบั การจัดสรรเท่ากับจานวนหน่วยทรัสต์ทเ่ี หลือ ซึ่งอาจน้อยกว่าจานวนทีจ่ องซือ้ หรือจานวน
จองซื้อขัน้ ต่ าทีก่ าหนด โดยผู้จองซื้อจะได้รบั เงินคืนค่าจองซื้อหน่ วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 2.4

(ช)

ผูท้ ย่ี ่นื ความจานงจองซือ้ หน่ วยทรัสต์และได้ชาระเงินค่าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อ
หน่วยทรัสต์และขอเงินคืนไม่ได้
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2.6

ข้อจากัดการจัดสรร และข้อจากัดการถือและโอนหน่ วยทรัสต์ที่เสนอขาย
(ก)

ในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ จะจัดสรรให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ ไม่เกินอัตรา
ดังต่อไปนี้

ร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์

ร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด ในกรณีทม่ี ี
การแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์
(ข)
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์คอื ทรัสตี หรือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้จดั สรรหน่ วยทรัสต์แก่บุคคล
ดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเป็ นผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
แล้วแต่กรณีดว้ ย
(ค)
สัดส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด เนื่องจากเป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทม่ี กี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะทีม่ กี ารลงทุน
เพื่อให้ได้มาซึง่ กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
(ง)
ในกรณี ท่ีป รากฏข้อ เท็จ จริง ว่ า บุ ค คลใด กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ใด ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัสต์ ผู้ก่ อ ตัง้
ทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรือผูล้ งทุนต่างด้าว ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ขา้ งต้น บุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและการใช้สทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในส่วนทีถ่ ือหน่ วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีก่ าหนด โดยกองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนส่วน
ดังกล่าวให้เป็ นของผู้รบั ประโยชน์ รายอื่น และถือว่าผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทงั ้ ปวงรับทราบและยินยอมให้
ดาเนินการแล้ว
(จ) ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายขอสงวนสิทธิที์ ่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดหรือ
บางส่วนในกรณีดงั ต่อไปนี้

กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ า ยได้รบั จากผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ไม่ถูกต้องตาม
ความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ้วน

กรณีผู้จดั การการจัดจาหน่ ายเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ วยทรัสต์ของผู้จองซื้อหน่ วยทรัสต์ไม่
โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้น

ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกัน
แล้วไม่ถงึ ร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินทีก่ องทรัสต์ระดมทุนได้
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2.7

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายอาจขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะปฏิเสธการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ในบางกรณี ตามที่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายเห็นว่าเป็ นประโยชน์
ต่อกองทรัสต์ หรือผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หรือกรณีทก่ี ารจองซือ้ หน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปญั หาในการ
บริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีท่ผี ู้จองซื้อเป็ นพลเมือง
สหรัฐอเมริกา ผูท้ ่มี ถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ ปกติมถี ิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มขี น้ึ และดาเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และ
ชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายเป็ นหลัก
ผูจ้ องซื้อหน่ วยทรัสต์ท่มี ถี ิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระในเรื่องของข้อกาหนด
กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่ า ยจะถื อ ว่า ผู้จองซื้อ หน่ ว ยทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัสต์ และ/หรือ
ผู้ลงทุน ได้ทาการศึกษา เข้าใจ และยินดีท่จี ะปฏิบตั ิตาม หรือผูกพันตามข้อตกลง ข้อกาหนด
สัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ องทรัสต์เข้าผูกพันไว้ตามอานาจทีม่ ตี ามกฎหมายทัง้ ทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือ หนังสือชีช้ วน และ/หรือ ตามประกาศ คาสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานทีม่ อี านาจตามกฎหมาย ได้ประกาศ
กาหนด ทัง้ ทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และทีจ่ ะได้แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ในภายหน้า

วิ ธีการส่งมอบหน่ วยทรัสต์
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”)
เป็ นนายทะเบียนหน่ วยทรัสต์ให้กบั กองทรัสต์ และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ทจ่ี องซื้อในการเสนอขายครัง้ นี้แล้ว
กล่าวคือ ผูจ้ องซือ้ สามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซือ้ ขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless
System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหน่ วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ทนั ทีท่ตี ลาด
หลักทรัพย์อนุ ญาตให้หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึง่ แตกต่างจาก
กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ จะขอรับใบทรัสต์ โดยผูจ้ องซือ้ หลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
ได้ จนกว่าจะได้รบั ใบทรัสต์
ดังนัน้ ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้ผเู้ สนอขายหลักทรัพย์ ดาเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้คอื
(ก)

ในกรณี ท่ผี ู้จองซื้อ ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้อ อกใบทรัสต์ใ นนามของผู้จ องซื้อ นายทะเบีย น
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะทาการส่งมอบใบทรัสต์ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรรทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน
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15 วันทาการ นับจากวันปิ ดทาการจองซื้อหน่ วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวันปิ ดทาการจองซื้อ) ในกรณีน้ี ผู้
ได้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้จนกว่าจะ
ได้รบั ใบทรัสต์ ซึ่งอาจจะได้รบั ภายหลังจากทีห่ น่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
(ข)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะฝากหน่ วยทรัสต์ไว้ในบัญชี
ของบริษทั หลักทรัพย์ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะต้องมีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณี น้ี นายทะเบียนหน่ วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่ วยทรัสต์ท่ี
บริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝากอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับ จากวันปิ ด
การจองซือ้ ในขณะเดียวกัน บริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่ วยทรัสต์ทผ่ี จู้ องซือ้
ฝากไว้ ในกรณีน้ี ผู้ท่ไี ด้รบั จัดสรรจะสามารถขายหน่ วยทรัสต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ย์
(SET) ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทาการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ (SET)
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้ผเู้ สนอขายหลักทรัพย์ ดาเนินการตามข้อ 2.7 (ข) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้
จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพ ย์ไว้ในบัญชีของ
บริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะดาเนินการออกใบทรัสต์
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ดังมีรายละเอียดและวิธกี ารตามข้อ 2.7 (ก) แทน

(ค)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดย
ผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีน้ี ผู้
เสนอขายหลักทรัพย์จะดาเนินการนาหน่ วยทรัสต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยทรัสต์ตามจานวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรร
ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน
7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้อ และหากผู้จองซื้อต้องการจะถอนหน่ วยทรัสต์ออกจากบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้ สามารถติดต่อได้ท่ศี ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้ การถอนหน่ วยทรัสต์ท่ี
ฝากไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผู้
จองซื้อ ที่น าฝากหน่ ว ยทรัสต์ใ นบัญ ชีด ังกล่ าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่ ว ยทรัสต์ได้ท ันภายในวัน ที่
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
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ทัง้ นี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการออก
์
ใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ตามข้อ 2.7 (ก) ให้แก่ผจู้ องซือ้
3.

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครังนี
้ ้
ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม)

มูลค่าไม่เกิ น (บาท)

ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์

100,000

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์

547,500

ค่าธรรมเนียมการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2,787,500

ค่าใช้จ่ ายอื่นๆ เช่ น ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบีย นหน่ วยทรัสต์ ค่า ที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าผูป้ ระเมินราคาอิสระ ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าทีป่ รึกษาด้าน
ภาษี ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ จ ัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัส ต์ (Underwriting
Fee)
ค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ด้ า นภาษี แ ละด้ า นการเงิ น
ค่ า ธรรมเนี ย มเกี่ย วกับ การจัด หาเงิน กู้ ยืม ค่ า ตรวจสอบเชิง วิศ วกรรม
ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี ค่าจัดพิมพ์หนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น

284,000,000

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ นประมาณ

287,435,000
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