หนังสือแจ้ งการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม
1.

วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ท่ มี ีมติให้ จดั สรรหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม

บริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัท”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (HREIT) (“กองทรัสต์”) ได้ จดั ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 21 มิถนุ ายน
2560 โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้ มีมติจดั สรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จานวนไม่เกิน 133,280,000 หน่วย มูลค่าที่
ตราไว้ หน่วยละ 9.6235 บาท ให้ แก่
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมทีม่ ีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม
สัด ส่ว นการถื อ หน่ว ยทรั สต์ (Rights Offering) ไม่ต่ า กว่า ร้ อยละ 50 ของหน่ว ยทรั สต์ เ พิ่ ม เติ ม ทัง้ หมด โดยผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ
จัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ส่ วนที่ 2 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 ต่อ เหมราช และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหม
ราช โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่เหมราช และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราช เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้ ว
จะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
ส่ วนที่ 3 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามส่วนที่ 1 และ/หรื อ ส่วนที่ 2 ข้ างต้ น โดย
จัดสรรให้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering)
2.

รายละเอียดการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติม ต่ อผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิมตามสัดส่ วนการถือหน่ วยทรั สต์ ของผู้
ถือหน่ วยทรัสต์ เดิมแต่ ละราย (Rights Offering)
ประเภทหลักทรั พย์ ที่เสนอ : ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์ (หน่วยทรั สต์)
ขาย
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระ : ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน
แล้ วก่อนการเพิ่มทุน
2560 ของบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนของกองทรัสต์ในจานวนรวมไม่เกิน 1,106,224,000
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 5,424,121,912 บาท1 มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ
9.6235 บาท รวมเป็ นทุนจดทะเบียนจานวนไม่เกิน 6,530,345,912 บาท

ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนของกองทรัสค์คือ 5,479,235,960 บาท อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ มีมติให้ ลดทุนชาระแล้ วของ
กองทรัสต์ ซึง่ ภายหลังการลดทุนดังกล่าว ทุนจดทะเบียนจะลดเหลือ 5,424,121,912 บาท
1

1

ทุนที่จะชาระเพิ่มสาหรับ
การจัดสรรหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมในครัง้ นี ้

: 1,092,896,000 - 1,106,224,000 บาท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัท สามารถเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ได้ ทงหมด
ั้
จะทาให้ ทนุ ชาระแล้ วของบริ ษัทภายหลังการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในครัง้ นี ้ จะเพิม่ ขึ ้นเป็ นจานวน 6,517,017,912 6,530,345,912 บาท2

จ านวนหน่ว ยทรั สต์ ที่ อ อก : ไม่เกิน 133,280,000 หน่วย
และเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ใน
ครัง้ นี ้
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

: 9.6235 บาท 3

จ านวนหน่ ว ยที่ เ สนอขาย : ไม่เกิน 66,640,137 หน่วย
เพิ่มเติมต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิม (Rights Offering)
ช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น : 8.20 – 8.30 บาทต่อหน่วย
อัตราส่วนการจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

: 8.5438 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

วิธีการจัดสรร

: บริ ษัทจะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจานวนประมาณ 133,280,000 หน่วย มูลค่าที่
ตราไว้ ห น่ ว ยละ 9.6235 บาท ต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏในสมุด
ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ (Rights Offering) ในวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2560 (“ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิม”) โดยเสนอขายและจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมแต่ละรายในอัตราส่วน 8.5438 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยในกรณีการจัดสรรหน่วยทรั สต์เพิ่มเติมข้ างต้ นทาให้ ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษของ
หน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวน
เต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สุด ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยทรั สต์ เดิมอาจแสดงความจานงที่ จะซื ้อ
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อย
กว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมใน
ครัง้ นี ้ก็ได้

ปั จจุบนั ทุนจดทะเบียนของกองทรัสค์คือ 5,479,235,960 บาท อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ มีมติให้ ลดทุนชาระแล้ วของ
กองทรัสต์ ซึง่ ภายหลังการลดทุนดังกล่าว ทุนจดทะเบียนจะลดเหลือ 5,424,121,912 บาท
3
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของผู้จดั การกองทรัสต์ มีมติให้ ลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ ซึง่ ภายหลังการลดทุนดังกล่าว มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยของ
หน่วยทรัสต์จะมีค่าเท่ากับ 9.5267 บาทต่อหน่วย
2

2

ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เดิมแล้ ว บริ ษัท
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่
แสดงความจานงจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกิ นกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรอย่ างน้ อย
หนึ่ งรอบ และในกรณี ที่ ก ารจัด สรรหน่ว ยทรั สต์ เ พิ่ ม เติ ม เป็ นจ านวนที่ มี เ ศษของ
หน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวน
เต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
3. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หน่ วยเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม

4.

บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (Record Date) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ชื่อและสถานที่รับจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาในประเทศไทย (“ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์”)

5.

กาหนดการจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม
5.1 ระยะเวลาการจองซือ้ หน่ วยทรั สต์ เพิ่มเติมสาหรับผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม
● สาหรับประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคล
ระหว่างวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560 (เฉพาะวันทาการ) ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (หรื อเวลาทาการของสาขา)
ทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
● สาหรับประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่มิได้ นาส่ งใบ Bookbuilding
ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคน 2560 (เฉพาะวันทาการ) ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ที่
ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั่ งปี กเหนือ ถ.พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-128-2440-42
● สาหรั บประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่ได้ นาส่ งใบ Bookbuilding* และเหมราช และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของเหมราช
ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ที่
ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั่ งปี กเหนือ ถ.พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-128-2440-42
3

หมายเหตุ : * ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิ มประเภทนักลงทุนสถาบันจะต้องนาส่งใบ Bookbuilding ภายในระยะเวลา และตาม
วิ ธีทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์กาหนด
5.2 รายละเอียดวิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม
5.2.1 ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
(ก) ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม จะต้ อ งจองซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นอัต ราส่ว น 8.5438 หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม ต่ อ 1 หน่ ว ยของ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคานวณเป็ นจานวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์
ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมมีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อย
กว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติ มในครัง้ นี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่าย
หน่วยทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือดังกล่าว ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อแบบ Rights
Offering ที่แสดงความจานงจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่
ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อแบบ Rights Offering อย่างน้ อยหนึง่ รอบ และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็ น
จานวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์ซงึ่ ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่
ใกล้ เคียง ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวอีก การจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือนันจะอยู
้
ใ่ น
ดุลพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์
นอกจากนี ้ หากผู้จองซื ้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจองซื ้อตามเลข
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ผ้ จู องซื ้อนันๆ
้ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะ
ยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นแต่ละกรณีไป โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ อง
แนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
1. ใบรับรองการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. เอกสารแสดงตน
ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง หรื อในกรณีที่บตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง ใน
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) คายินยอมจากผู้ปกครอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนา
ทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
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สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์
จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
ส าเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท (Certificate of Incorporation) หรื อ หนัง สื อ แสดงความเป็ นนิ ติ บุค คล
(Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ า
มี) พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
แล้ วต้ องได้ รับการรั บรองลายมือชื่ อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้ จัดทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทาหรื อผู้ให้ คารั บรองความ
ถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้ จดั ทาหรื อรับรอง
ความถูกต้ อง ทาการรั บรองลายมือชื่ อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้
ดาเนินการข้ างต้ น ซึ่งต้ องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู ูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจองซือ้
แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อมแนบ
สาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่
กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
3. สาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน
สาหรับกรณีผ้ จู องซื ้อที่มีความประสงค์ให้ คืนเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาจองซื ้อ และใน
กรณีมีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใดๆ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ
บัญชีกระแสรายวัน ที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิช ย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาบัญชีเงิน
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ฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรง
กับ ชื่ อ ผู้จ องซื อ้ พร้ อมทัง้ ลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ อ ง (โปรดดูร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารคื น เงิ น ค่า จองซื อ้
หน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.4)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มีชื่อผู้จองซื ้อ และเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร หรื อใน
กรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดย
วิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อได้ ไม่ว่าจะ
ด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ
ให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ เป็ นเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อดร๊ าฟท์ ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อ (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 5.4 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งได้ ผา่ น
ขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับ
จนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ
ทัง้ นี ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่
กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ ูจัด การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ นอกจากนี ้ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องกรอก
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่
ผู้จองซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่
จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม
สาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมได้ ดงั นี ้
จองซื ้อได้ ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม
2560 เฉพาะวันทาการ ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของสาขา
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่จองซื ้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น
คือที่ราคา 8.30 บาทต่อหน่วย โดยมีวิธีชาระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้
หากทาการจองซื ้อในวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อโดยชาระเป็ น (1)
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ชาระโดยเงินสด หรื อเงินโอน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค
เพียงฉบับเดียว ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เท่านัน้ และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชี
ในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขดี คร่อมสัง่
จ่ายบัญชีธนาคารที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์กาหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
หากจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และเวลา 08.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม
2560 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อโดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็ค (ถ้ ามี)
(ง) ผู้จองซือ้ จะต้ องนาใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงิ นค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อ
หลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ มายังผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ วนั ที่ 15 – 21 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันทาการ ระหว่างเวลา 08.30
น. – 15.30 น.
(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและขอรับ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธหรื อยกเลิกการจอง
ซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการที่ระบุในข้ อ 5.2.1 (ก) ถึง (ง)
(ฉ) ผู้จองซื ้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์กาหนด
5.2.2 ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่มิได้ นาส่ งใบ Bookbuilding
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(ก) ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม จะต้ อ งจองซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นอัต ราส่ว น 8.5438 หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม ต่ อ 1 หน่ ว ยของ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคานวณเป็ นจานวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์
ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมมีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อย
กว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือดังกล่าว ให้ แ ก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่
ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อแบบ Rights Offering ที่แสดงความจานงจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินสิทธิ ตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อแบบ Rights Offering อย่างน้ อยหนึ่งรอบ และใน
กรณีที่การจัดสรรหน่วยทรั สต์เพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็ม
หน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียง ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวอีก
การจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือนันจะอยู
้
ใ่ นดุลพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์
นอกจากนี ้ หากผู้จองซื ้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ ต้ องแยกใบจองซื ้อตามเลข
ทะเบียนผู้ถือหน่วยที่ผ้ ูจองซื ้อนัน้ ๆ เว้ นแต่ผ้ ูจัด การการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะ
ยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นแต่ละกรณีไป โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ อง
แนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
1. ใบรับรองการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. เอกสารแสดงตน
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรั บรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรั บรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
ส าเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจั ด ตัง้ บริ ษั ท (Certificate of Incorporation) หรื อ หนัง สื อ แสดงความเป็ นนิ ติ บุ ค คล
(Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ วต้ อง
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ได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าว
ได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรื อผู้ให้ คารับรองความถูกต้ องของเอกสาร และ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้ จัดทาหรื อรั บรองความถูกต้ อง ทาการ
รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น ซึ่งต้ องมี
อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่
ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ูดูแลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจองซือ้
แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู ูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อมแนบ
สาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่
กรณี ) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรั บรองสาเนาถู กต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใดๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชี กระแสรายวัน ที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ผู้
จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันดังกล่าว ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อ
ของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 5.4
เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มชี ื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชี หรื อในกรณีที่ผ้ จู ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชี
เงิ นฝากธนาคารประเภทบัญชี ออมทรั พย์ หรื อบัญชี กระแสรายวันของผู้จองซือ้ ได้ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดก็ ตาม
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซือ้ เป็ นเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบ
จองซื ้อ (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 5.4 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจั ดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งได้ ผ่าน
ขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับ
จนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื อ้ จะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
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การจาหน่ายหน่วยทรัสต์ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ นอกจากนี ้ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถาม
สาหรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซือ้ ไม่
ประสงค์ จะขอรั บใบทรั สต์ แต่ประสงค์ ที่จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ โดยผู้จองซือ้ ประสงค์ ที่จะฝาก
หลักทรั พย์ ในบัญชี ของผู้ออกหลัก ทรั พย์ สมาชิ กเลขที่ 600 หากผู้จองซือ้ ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรั บ
ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์
ภาย ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั่ ง
ปี กเหนือ ถนนพระราม 9แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในระยะเวลาจองซื ้อ ตังแต่
้ 08.30 น. – 15.30
น. ของวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560 เฉพาะวันทาการ
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่จองซื ้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น
คือที่ราคา 8.30 บาทต่อหน่วย โดยมีวิธีชาระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้
หากทาการจองซื ้อในวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อโดยชาระเป็ น (1)
ชาระโดยเงินสด หรื อเงินโอน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คเพียง
ฉบับเดียว ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เท่านัน้ และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขต
เดียวกันภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่าย
บัญชีธนาคารที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์กาหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
หากจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม
2560 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อโดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็ค (ถ้ ามี)
(ง) ผู้จองซือ้ จะต้ องนาใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงิ นค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อ
หลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรั สต์ มายังผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560 เฉพาะ
วันทาการ
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(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและขอรับ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิปฏิเสธหรื อยกเลิกการจองซื ้อ
ของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการที่ระบุในข้ อ 5.2.2 (ก) ถึง (ง)
(ฉ) ผู้จองซื ้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์กาหนด
5.2.3 ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่ได้ นาส่ งใบ Bookbuilding* และเหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของเหมราช
หมายเหตุ : * ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันจะต้ องนาส่งใบ Bookbuilding ภายในระยะเวลาและ
ตามวิธีที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรั สต์กาหนด
(ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในอัตราส่วน 8.4538 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคานวณเป็ นจานวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์ซงึ่ ไม่สามารถจัดสรร
ให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมมีสิทธิ จองซื ้อ
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละ
สิทธิ ไม่จองซือ้ หน่วยทรั สต์ ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั ง้ นี ก้ ็ได้ ทัง้ นี ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย
หน่ว ยทรั สต์ จ ะจัดสรรหน่วยทรั สต์ ที่ เหลือ ดัง กล่าว ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ดิมที่ ได้ รั บสิท ธิ ในการจองซือ้ แบบ Rights
Offering ที่แสดงความจานงจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถื อหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้ รับ
สิทธิในการจองซื ้อแบบ Rights Offering อย่างน้ อยหนึ่งรอบ และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มี
เศษของหน่วยทรัสต์ซงึ่ ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียง ทังนี
้ ้ หาก
มีหน่วยทรั สต์ ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวอีก การจัดสรรหน่วยทรั สต์ ส่วนที่เหลือนัน้ จะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัด การ
กองทรัสต์
นอกจากนี ้ หากผู้จองซื ้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจองซื ้อตามเลขทะเบียนผู้ถือ
หน่วยที่ผ้ จู องซื ้อนัน้ ๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นแต่
ละกรณีไป โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
หรื อเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
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1. ใบรับรองการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. เอกสารแสดงตน
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit)
และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนา
ใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทาหรื อรับรองความ
ถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรื อผู้ให้ คารับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูต
ไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น ซึ่งต้ องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื ้อ และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู ูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจองซือ้ แทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อมแนบสาเนา
เอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดย
เอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี อานาจลงนามแทนผู้จองซื อ้ หรื อผู้ดูแลรั กษาผลประโยชน์
(แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
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กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึง่ ได้ ผา่ นขันตอน
้
การรู้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื ้อ ผู้จอง
ซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตาม
เงื่ อ นไขที่ ก ล่า วข้ า งต้ น ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอกรายละเอี ย ดถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์
เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ นอกจากนี ้ผู้จองซื อ้ ดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ไม่ป ระสงค์ จ ะขอรั บใบทรั สต์ แต่
ประสงค์ที่จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพ ย์
สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อ
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายที่ ทีมปฏิบตั ิการการ
ลงทุนและชาระราคา ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝั่ งปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวง
ห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 โทร. 02-128-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตังแต่
้ 08.30 น. – 15.30 น.
ของวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2560
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่จองซื ้อ ที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย โดยมีวิธีชาระเงินค่าจอง
ซื ้อ ดังนี ้
หากทาการจองซื ้อในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้
เดียวเต็มตามจานวนที่จองซือ้ โดยชาระเป็ น (1) ชาระโดยเงิ นสด หรื อเงิ นโอน หรื อการโอนเงิ นผ่า นระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันที่ไม่เกิน วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เท่านัน้ และต้ อง
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค
ดร๊ าฟท์ หรื อ แคชเชี ยร์ เช็ ค ให้ ขี ด คร่ อมสั่งจ่ายบัญชี ธนาคารที่ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและรั บ ประกัน การจาหน่าย
หน่วยทรัสต์กาหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
หากจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อโดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็ค (ถ้ ามี)
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(ง) ผู้จองซือ้ จะต้ องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้ อ (ก) พร้ อมเงิ นค่าจองซือ้ ในข้ อ (ค) หรื อ
หลัก ฐานที่ แ สดงว่า มี ก ารช าระค่า จองซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ มายัง ผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ย
หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2560
(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและขอรับเงิน
คืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธหรื อยกเลิกการจองซื ้อของผู้
จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการที่ระบุในข้ อ 5.2.3 (ก) ถึง (ง)
(ฉ) ผู้จองซือ้ ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผ้ จู ัด การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์กาหนด
5.3 การสละสิทธิการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อ หรื อไม่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อไม่ได้ ชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรื อบริ ษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมได้ ตามระยะเวลา
ที่กาหนด บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหน่วยได้ สละสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้ นี ้
5.4 ขัน้ ตอนและวิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีตา่ ง ๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่
กาหนด ดังต่อไปนี ้
5.4.1 กรณีท่ รี าคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่ าราคาสูงสุดของช่ วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้ น
สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบคุ คล และนักลงทุนสถาบันที่มิได้ นาส่งใบ Bookbuilding
ผู้จัด การการจัดจาหน่ายและรั บ ประกันการจ าหน่ายหน่วยทรั สต์ ซึ่ง เป็ นผู้รับ จองซือ้ หน่วยทรั สต์ จากผู้จองซือ้ จะ
ดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น โดย
ไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ ทู ี่จ องซื ้อ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตาม
ชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 10 วันทาการนับจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อโดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยก
เก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้
ภายในระยะเวลาที่ กาหนดดังกล่าวอัน เนื่ อ งจากความผิ ด พลาดของผู้จัดการการจัดและรั บ ประกันการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ ผู้จองซื ้อจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินส่วนต่างระหว่างราคาเสนอ
ขายสุดท้ ายกับราคาที่จองซื ้อนับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวั นที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีดงั กล่าว
ข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มี การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อตามที่ระบุในใบจองซื ้อ หรื อ
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ส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับ คืน
เงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่
ความผิดของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายหน่วยทรั สต์ เช่น ข้ อมูลชื่ อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่
ชัดเจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.4.2 กรณี ท่ ี ผ้ ู จ องซื อ้ หน่ วยทรั ส ต์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรหน่ วยทรั ส ต์ หรื อ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ใช้ สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วน
สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบคุ คล และนักลงทุนสถาบันที่มิได้ นาส่งใบ Bookbuilding
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับจัดสรรราย
นันๆ
้ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ตามที่ผ้ จู อง
ซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่าวคือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่
วันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื ้อ และส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จอง
ซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลาดังกล่ าว ผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ยมีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชาระดอกเบี ้ย
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรที่ต้อง
ส่งคืนนับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่า
กรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ
และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่
ความผิดของผู้จัดการการจัด จาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายหน่วยทรั สต์ เช่น ข้ อมูลชื่ อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่
ชัดเจนหรื อไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ที่ได้ ให้ ไว้ กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่าย
และรั บ ประกัน การจาหน่ายหน่วยทรั สต์ ซึ่งเป็ นผู้รั บ จองซือ้ ผู้จั ด การการจัดจ าหน่า ยและรั บ ประกันการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.4.3 กรณีผ้ จู องซือ้ ได้ รับการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ น้อยกว่ าจานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ จี องซือ้
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สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบคุ คล และนักลงทุนสถาบันที่มิได้ นาส่งใบ Bookbuilding
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายหน่วยทรั สต์ซึ่งเป็ นผู้รับจองซือ้ จากผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรร
หน่วยทรัสต์น้อยกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อรายนันๆ
้ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่าวคือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้
จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วัน
ทาการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่าง
สานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้ รับ
จัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรั สต์ มี
หน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณ
จากจานวนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรที่ต้องส่งคืนนับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา ดังกล่าว จนถึงวันที่
ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีธ นาคาร
ของผู้จองซื ้อ หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ อง
แล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่
ความผิดของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายหน่วยทรั สต์ เช่น ข้ อมูลชื่ อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่
ชัดเจนหรื อไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ที่ได้ ให้ ไว้ กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่าย
และรั บ ประกัน การจาหน่ายหน่วยทรั สต์ ซึ่งเป็ นผู้รั บ จองซือ้ ผู้จัด การการจัดจ าหน่า ยและรั บ ประกันการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.4.4 ในกรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ อันเนื่องมาจากการไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่ าจองซือ้
ตามเช็คค่ าจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็ นผู้รับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์จากผู้จองซื ้อราย
นันๆ
้ จะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่า
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื อ้ ภายใน 30 วันหลังสิ ้นสุดระยะเวลาจองซื ้อ หากผู้
จองซื ้อไม่ติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจัดส่งเช็คทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ
และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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5.4.5 กรณีท่ มี ีการยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
เมื่อสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรก หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจ
ั ้ านวนและคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตาม
ประกาศที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(1)
มีผ้ จู องซื ้อไม่ถึงสองร้ อยห้ าสิ บ (250) ราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2)
มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซื ้อเมื่อรวมกับมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อไม่ถึงจานวนตามที่ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
(3)
มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตังทรั
้ สต์ ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ
ผู้ลงทุนต่างด้ าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่วนนี ้ และไม่สามารถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
(4)
ไม่สามารถโอนเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตี เพื่อก่อตังกองทรั
้
สต์ให้ แล้ วเสร็ จภายในสิบ
ห้ า (15) วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
(5)
เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้ านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรั พย์ หรื อการเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศ หรื อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
(6)
เมื่อมีเหตุที่ทาให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานราชการ สัง่
ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
(7)
มีเหตุอื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัด การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ (Underwriting Agreement)
เมื่อมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้ วยเหตุใด ผู้จัด การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรั สต์
จะแจ้ งให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว และ
จะพิจารณาคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยการ คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหาย
ใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง กล่าวคือ โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อที่แนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
กระแสรายวัน ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อจ่ายเป็ น
เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ อยู่ที่ระบุในใบ
จองซื ้อ ภายใน 10 วันทาการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
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หากผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวนันได้
้ อันเนื่องจากความผิดพลาดของผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละเจ็ดจุดห้ า (7.5) ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบ
กาหนดเวลาดังกล่าวนันจนถึ
้
งวันที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ชาระเงินค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่ง
เช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้
จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ที่ได้ ให้ ไว้ กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะ
ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.5 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ กับผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้ บริ การรับฝากใบทรัสต์ที่จองซื ้อในการเสนอขายครั ง้ นี ้
กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ นาหน่วยทรัสต์ที่ตนได้ รับการจัดสรรเข้ าสู่
ระบบซื ้อขายแบบไร้ ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ ทนั ทีที่
หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรั บ
ใบทรัสต์ ซึง่ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ ดาเนินการในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จ องซื อ้ ประสงค์ ที่ จะฝากหน่วยทรั สต์ ไว้ ในบัญ ชี ของบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ ซึ่งผู้จ องซือ้ มีบัญ ชี ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยทรัสต์ที่
บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหน่
ั้
วยทรัสต์อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่
สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยทรัสต์ที่ผ้ จู องซื ้อ
ฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรรได้ ทนั ทีที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ ดาเนินการตามข้ อ 5.5 (1) นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อ
เจ้ าของบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ผ้ ูจ องซือ้ ประสงค์ จะฝากหน่วยทรั สต์ ไว้ ในบัญชี ข องบริ ษัทหลัก ทรั พย์ ดังกล่า ว
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มิฉะนันแล้
้ ว ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซื ้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.5 (3) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
(2)
ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ไม่ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบทรั ส ต์ แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารของศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรั สต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600
กรณีนี ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิ ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อ ได้ แก่ “ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับดาเนินงาน
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สาหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “คารับรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA” สาหรับผู้จองซื ้อนิติบุคคลเท่านัน้
พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล และนาส่งให้ ผ้ จู ัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ที่ ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซื ้อ
พร้ อมเอกสารจองซื ้ออื่นๆ ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ประสงค์จะกรอกหรื อนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสถานะ FATCA
หรื อ กรอกข้ อ มูล ไม่ ค รบถ้ วน ผู้เ สนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ข อสงวนสิ ท ธิ ใ นการออกใบทรั ส ต์ ใ นนามผู้จ องซื อ้ ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.5 (3) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื ้อ
ต้ องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ทังนี
้ ้ การ
ถอนหน่วยทรัสต์ที่ฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดาเนินการ
ดัง นัน้ ผู้จ องซื อ้ ที่ น าฝากหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นบัญ ชี ดัง กล่า วอาจจะไม่ ส ามารถถอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ ทัน ภายในวัน ที่
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
(3)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในกรณีนี ้
ผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับ
ใบทรัสต์ ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื ้อ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์
ในนามผู้จองซื ้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.5 (3) นี ้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
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6. วัตถุประสงค์ ของการออกหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม
กองทรัสต์จะลงทุนโดยการเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอาคารโรงงาน คลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และสานักงานที่
ตังอยู
้ ่บนที่ดินนัน้ พร้ อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าว และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่ าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ ในการ
ดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") จานวน 5 โครงการ จากบริ ษัท 3 บริ ษัท ("บริ ษัท
เจ้ าของทรัพย์สนิ ") ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จากัด (สาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
บอร์ ด (ระยอง) (ESIE))
2) บริ ษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยลเอสเตท จากัด (สาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น
ซีบอร์ ด (HESIE))
3) บริ ษั ท เอสเอ็ มอี แฟคทอรี่ จ ากัด (สาหรั บ โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL),
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE) และ โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 4 (HLP4))
ในการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นครั ง้ นี ้ กองทรั ส ต์ จ ะน าเงิ น ที่ ไ ด้ ม าจากการระดมทุ น จ านวนไม่ เ กิ น
1,132,880,000 บาท และเงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น จ านวนไม่เ กิ น 600,000,000 บาท มาใช้ ในการลงทุน ใน
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
7. ประโยชน์ ท่ กี องทรัสต์ จะพึงได้ รับจากการออกหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติม
ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพึงได้ รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนคือลงการทุนในทรัพย์สนิ ใหม่
รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติม

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้ า ดังนี ้
1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดังนี ้
1.1. อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมี พื น้ ที่ ที่ ดิ น ประมาณ 37-115.416 ไร่ พื ้นที่อาคารประมาณ 30,056 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้
ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 16,368 ตารางเมตร
1.2. อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพื ้นที่ที่ดินประมาณ 9-2-52 ไร่
และพื ้นที่อาคารประมาณ 17,496 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าทีใ่ ช้ งานได้ ของ
ส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 9,245 ตารางเมตร
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพื ้นที่ที่ดินทังหมดประมาณ
้
46-3-67.416 ไร่
พื ้นที่อาคารโรงงานทังหมดประมาณ
้
47,552 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าทีใ่ ช้ งานได้
ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 25,613 ตารางเมตร
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2. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้ า โดยมีพื ้นที่ที่ดินประมาณ 4-1-78.5 ไร่ พื ้นที่
อาคารประมาณ 7,579 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าทีใ่ ช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของ
อาคาร ประมาณ 4,268 ตารางเมตร

ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวมตามที่ระบุในโฉนดที่ดิน
(ส่วนที่กองทรัสต์จะลงทุน)

51-1-45.916 ไร่

พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ จะลงทุนประมาณ

55,131 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ จะลงทุนประมาณ

29,881 ตารางเมตร

หมายเหตุ:
การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้ กองทรั สต์จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

สัญญาเช่าทรัพย์สนิ (ที่ดิน อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง) และ
สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ
สัญญาจานองทรัพย์สนิ (โดยกองทรัสต์เป็ นผู้รับจานองจากบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ )
สัญ ญาอื่ น ใดที่ เ กี่ ยวข้ อ ง เช่ น สัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ สัญ ญาตกลงกระทาการ
สัญญาให้ เช่าช่วงหลังคา เป็ นต้ น
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8. นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการได้ รับเงินปั นผล
8.1 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 (เก้ าสิบ) ของกาไรสุทธิที่
ปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนแบ่
ั ้ งเป็ น ประโยชน์ตอบแทน
สาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี) ใน
แต่ละไตรมาส ทังนี
้ ้ ผู้จัด การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 (สี่) ครัง้ ต่อรอบปี
บัญชี เว้ นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน กองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 (สี)่ ครัง้ ต่อรอบปี บัญชี
ได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเริ่ มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของ
กองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกาไรเพียงพอที่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว)
อนึง่ กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามวรรคก่อนให้ หมายถึงกาไรที่ปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
ก) การหัก ก าไรที่ ยัง ไม่เ กิ ด ขึ น้ (Unrealized Gain) จากการประเมิ น ค่า หรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่ า
ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ รวมทัง้ การปรั บปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
ข) การหักด้ วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรั สต์ตาม
วงเงิ นที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนัง สือชี ช้ วน หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ าปี
แล้ วแต่กรณี
8.2 ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
8.3 ในกรณี ที่มีการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ ผ้ ถู ื อหน่วยทรั สต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีผ้ ูจัดการกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ที่มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ตอบแทนและจะดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรั สต์ภายใน
กาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
ก) ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ภายใน 90 (เก้ า
สิบ) วันนับแต่วันสิ ้นรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
เว้ นแต่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับงวดปี บัญชีแรก ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนรายปี
การกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ ้นอยู่กบั ดุล ยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ซึ่งหากประโยชน์
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ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปี ใดมีมูลค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง
ศูนย์) บาทผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นันและให้
้
สะสมประโยชน์
ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป ทังนี
้ ้เงื่อนไขข้ างต้ น
ต้ องไม่ขดั กับข้ อ 15.1
ข) ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution) (หากมี)
ภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีสาหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลการกาหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ซงึ่ หากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบ
ไตรมาสใดมีมลู ค่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) บาทผู้จดั การกองทรั สต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้ นันและให้
้
สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับประโยชน์
ตอบแทนที่จะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สาหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้
ในสัญญานีเ้ ว้ นแต่กรณี ที่สานักงาน ก.ล.ต.และ/หรื อ หน่วยงานอื่ นใดที่มีอานาจตามกฏหมายได้ แ ก้ ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศกาหนดสัง่ การเห็นชอบและ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่นผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้
8.4 ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ณวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ ละรายหากปรากฏว่ามีบคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ใดถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล
เดียวกันนันจะไม่
้
มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรั สต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ข) ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบีย นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทน
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
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(1) ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อ
(2) ปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผยณที่ทาการทุกแห่งของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อ
(3) ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อ
(4) ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อย 1 (หนึง่ ) ฉบับ
ค) ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดาเนินการให้ มีการหักภาษี ณที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ) หรื ออัตราอื่นตามที่
กฎหมายกาหนดของผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประเภทบุคคลธรรมดา
ง) ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการให้ มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้ถือ
หน่วยทรัสต์และส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ ี่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์หรื อนาเงินฝาก
เข้ าบัญชี เงินฝากของผู้ถือหน่วยทรั สต์ตามที่แจ้ งไว้ โดยผู้ถือหน่วยทรั สต์จะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินที่เกิดขึ ้นและภาระความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (ถ้ ามี) โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะ
หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจากจานวนเงินที่จะส่งให้
จ) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิ ขอรับประโยชน์ตอบแทนจานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิ เรี ยกร้ อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ ใ ห้ เ งิ น ดัง กล่า วตกเป็ นกรรมสิท ธิ์ ข องกองทรั ส ต์ โ ดยผู้จัด การ
กองทรั สต์ จ ะไม่น าประโยชน์ ตอบแทนจานวนดังกล่า วไปใช้ เ พื่ อการอื่ น ใดนอกจากเพื่อ ประโยชน์ ของ
กองทรัสต์
8.5 เงื่อนไข และวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ห รื อ กลุ่ม บุค คลเดี ย วกัน ของผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ที่ ถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ กิ น กว่า อัต ราหรื อ ไม่เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ มีข้อจากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อกลุม่
บุค คลเดี ย วกัน ของผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ดัง กล่า วจะได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนเพี ย งเท่ า ที่ เ ป็ นไปตามสัด ส่ว นการถื อ
หน่วยทรัสต์ในส่วนที่อยูใ่ นอัตราที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด และผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีการคานวณหาจานวน
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรั สต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจ ะใช้
วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคานวณ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกาหนด สัง่ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ส่วนประโยชน์ตอบแทนที่ไม่อาจจ่าย
แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวนัน้ ให้ ตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับในคราวนัน้ หรื อในคราวอื่น
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8.6 งวดของผลการดาเนินงานที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้ นี ้จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผล
ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุนในครัง้ นี ้จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของกองทรัสต์เริ่ มตังแต่
้ ผ้ จู องซื ้อได้ รับ
การจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์แล้ ว
9. รายละเอียดอื่นที่จาเป็ นสาหรับการใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมของกองทรัสต์
ไม่มี
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