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วันที่ 4 ธันวาคม 2560

เรื่อง

แจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรี ยล โกรท (TGROWTH) กับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน (TREIT) (XO-Swap) และเพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินเฉลีย่ คืนทุนเนื่องจาก
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ไทคอน อินดัสเทรี ยล โกรท TGROWTH (“กองทุนรวม TGROWTH”)
ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้ แปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH
โดยมีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ไทคอน (“กองทรัสต์ TREIT”) เป็ นกองทรัสต์ที่
รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TGROWTH ที่โอนให้ แก่กองทรัสต์
TREIT และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็ นหน่วยทรัสต์พร้ อมเงินสดนัน้
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด ในฐานะบริ ษั ท จัด การ (“บริ ษั ท จัด การ”) ของกองทุน รวม
TGROWTH ขอเรี ยนแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เพื่อกาหนดรายชื่อของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ที่มีสิทธิ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ TREIT (XOSwap) และเพื่อกาหนดสิทธิ ในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุน จากการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็ นกองทรัสต์ TREIT
ดังต่อไปนี ้
1.

กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อกาหนดสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ TREIT (XO-Swap) จากการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็ น
กองทรัสต์ TREIT ในอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เป็ น 0.8673 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็ม
ได้ ให้ ปัดลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ

2.

ประกาศลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH จากมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุนในอัตรา 1.5281 บาท
ต่อหน่วย โดยภายหลังการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH แล้ ว มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุนจะ
คงเหลือ 8.4615 บาทต่อหน่วย (กองทุนรวม TGROWTH ประกาศจ่ายลดเงินทุนจดทะเบียนครัง้ แรกเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2560 ในอัตรา 0.0104 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะมีผลให้ มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วยลงทุนลดลงเหลือ 9.9896
บาทต่อหน่วยจากมูลค่าที่ตราไว้ เดิม 10.0000 บาทหน่วย) ทังนี
้ ้ การเฉลี่ยจ่ายคืนทุนครัง้ นี ้เป็ นเหตุมาจากการแปลง
สภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็ นกองทรัสต์ TREIT และจ่ายคืนเงินสดคงเหลือจากสภาพคล่องส่วนเกินในกองทุน
รวมคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน จากการรับรู้ รายการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง เนื่องจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สิน
จากการประเมิ นมูลค่า ตามวิธีรายได้ ซึ่งเป็ นรายการทางบัญ ชี ที่ ไม่ได้ มี กระแสเงิ นสดจ่ายออกไปจริ งในงวดการ
ดาเนินงานนี ้ โดยกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่ อกาหนดสิท ธิ การรั บเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดเงินทุนจด

ทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงิน ลดทุนดังกล่าวในวันที่ 4
มกราคม 2561
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอแจ้ ง วันหยุดทาการซื ้อขาย (SP) ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ตังแต่
้ วนั ที่
15 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป จนกว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH จะสิ ้นสภาพการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยวันสุดท้ ายที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH จะทาการซื ้อ
ขายได้ จะเป็ นวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิ ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
TREIT บริ ษัทจัดการจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการงดฝาก ถอน และโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
TGROWTH ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป จนกว่า หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ TREIT จะทาการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งกาหนดการดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นไปตามกระบวนการปกติของการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง กล่าวคือ การดาเนินการให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้ องทาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT
อนึ่ง เนื่ องจากค าขออนุญ าตในการออกและเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ และแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สำนั กงำน ก.ล.ต.”) ดังนัน้ หากกองทรัสต์ TREIT ยังไม่ได้ รับอนุมัติให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ และแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ยังไม่มีผลบังคับใช้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศเพื่อ
เลื่อนกาหนดการดังกล่าวข้ างต้ น ออกไปตามที่เห็นสมควรภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีผลบังคับใช้ แล้ ว
สาหรับแผนการเลิกกองทุนรวม TGROWTH บริ ษัทจัดการจะประกาศกาหนดการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการได้ ทาการสรุปกาหนดการไว้ ดงั นี ้
วันที่

กำหนดกำร

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

วัน สุดท้ ายที่ ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน สามารถซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม TGROWTH ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 1 วันก่อนวันทาการซื ้อขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT วันแรก

ขึ ้นเครื่ องหมายห้ ามการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
TGROWTH ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SP)

วันที่ 20 ธันวาคม 2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง 1 วันก่อนวันทาการซื ้อขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT วันแรก

วันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT (XO-Swap)
ขอความร่ วมมือผู้ถือหน่วยลงทุนงดการฝาก ถอน และโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เพื่อรักษาสิทธิ ใน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับ

2

หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT

วันที่ 4 มกราคม 2561

กาหนดจ่ายเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินและเงินสดที่
ได้ รับ เป็ นค่า ตอบแทนจากการที่ ก องทุน รวม TGROWTH
โอนทรัพย์สนิ และภาระทังหมดให้
้
กองทรัสต์ TREIT

หมำยเหตุ วันทาการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT วันแรก จะเป็ นวันเดียวกันกับที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
TGROWTH สิ ้นสภาพการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ฝ่ ายการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพืน้ ฐาน
โทร. 02-949-1655 หรื อ 02-949-1613 ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 17.00 น. ของทุกวันทาการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื ้นฐาน

