จท.11-600452

วันที 4 ธันวาคม 2560

เรือง

แจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรี ยล โกรท (TGROWTH) กับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน (TREIT) (XO-Swap) และเพือกําหนดสิทธิในการรับเงินเฉลียคืนทุนเนืองจาก
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรี ยล โกรท TGROWTH (“กองทุนรวม TGROWTH”)
ได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครังG ที 1/2560 เมือวันที 19 ตุลาคม 2560 ให้ แปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH
โดยมีทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ไทคอน (“กองทรัสต์ TREIT”) เป็ นกองทรัสต์ที
รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TGROWTH ทีโอนให้ แก่กองทรัสต์
TREIT และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็ นหน่วยทรัสต์พร้ อมเงินสดนันG
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน ไทยพาณิ ช ย์ จํ า กัด ในฐานะบริ ษั ท จัด การ (“บริ ษั ท จัด การ”) ของกองทุน รวม
TGROWTH ขอเรี ยนแจ้ งวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เพือกําหนดรายชือของผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีมีสิทธิ ในการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ TREIT (XOSwap) และเพือกําหนดสิทธิในการรับเงินเฉลียคืนทุน จากการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็ นกองทรัสต์ TREIT และ
เงินเฉลียคืนทุนจากเงินสดคงเหลือซึงเป็ นสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนรวม TGROWTH คืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเพิมเติม
โดยกําหนดให้ เป็ นวันที 20 ธันวาคม 2560
1. อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้ อมเงินสด (Swap
ratio) ซึงเป็ นไปตามมติทีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครังG ที 1/2560 เมือวันที 19 ตุลาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี G
1.1 อัตราการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT
• ทีอัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT โดยในกรณีมี
เศษหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ทีไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจํานวนเต็มได้ ให้ ปัดลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยที
ใกล้ เคียงทีสุด
1.2 เงินสดในอัตรา 1.4911 บาทต่อ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH จากเงินเฉลียคืนทุน
2. เมื อวัน ที 4 ธัน วาคม 2560 บริ ษั ท จัด การของกองทุน รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ไทคอน อิ น ดัส เทรี ย ล โกรท
(TGROWTH) มีมติจ่ายคืนเงินสดคงเหลือจากสภาพคล่องส่วนเกินในกองทุนรวมคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเพิมเติม ใน
อัตรา 0.0370 บาทต่อหน่วย จากการรับรู้ รายการขาดทุนทียังไม่เกิดขึ Gนจริ ง เนืองจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินจาก
การประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ ซงเป็
ึ นรายการทางบัญชีทีไม่ได้ มกี ระแสเงินสดจ่ายออกไปจริ งในงวดการดําเนินงานนี G โดย
มีกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือกําหนดสิทธิ การรับเงินเฉลียคืนทุนเนืองจากการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH ในวันที 20 ธันวาคม 2560

สรุปรวมประกาศลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH จากมูลค่าทีตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุนในอัตรา
1.5281 บาทต่อหน่วย โดยภายหลังการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH แล้ ว มูลค่าทีตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุน
จะคงเหลือ 8.4615 บาทต่อหน่วย (กองทุนรวม TGROWTH ประกาศจ่ายลดเงินทุนจดทะเบียนครังG แรกเมือวันที 20
พฤศจิกายน 2560 ในอัตรา 0.0104 บาทต่อหน่วย ซึงจะมีผลให้ มลู ค่าทีตราไว้ ตอ่ หน่วยลงทุนลดลงเหลือ 9.9896 บาทต่อ
หน่วยจากมูลค่าทีตราไว้ เดิม 10.0000 บาทหน่วย) โดยกําหนดการจ่ายเงินให้ ผ้ หู น่วยลงทุนในวันที 4 มกราคม 2561
นอกจากนี G บริ ษัทจัดการขอแจ้ งวันหยุดทําการซื Gอขาย (SP) ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ตังแต่
G วนั ที
15 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป จนกว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH จะสิ Gนสภาพการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยวันสุดท้ ายทีหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH จะทําการซื Gอ
ขายได้ จะเป็ นวันที 14 ธันวาคม 2560
ทังนี
G G เพือเป็ นการรักษาสิทธิในการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
TREIT บริ ษัทจัดการจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการงดฝาก ถอน และโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
TGROWTH ตังG แต่วนั ที 20 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป จนกว่าหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ TREIT จะทําการซือG ขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึงกําหนดการดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปตามกระบวนการปกติของการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
และสอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง กล่าวคือ การดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้ องทําให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT
อนึง เนื องจากคํ าขออนุญ าตในการออกและเสนอขายหน่ว ยทรั ส ต์ และแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สํานั กงาน ก.ล.ต.”) ดังนันG หากกองทรัสต์ TREIT ยังไม่ได้ รับอนุมัติให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ยังไม่มีผลบังคับใช้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะประกาศเพือ
เลือนกําหนดการดังกล่าวข้ างต้ นออกไปตามทีเห็นสมควรภายหลังจากทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีผลบังคับใช้ แล้ ว
สําหรับแผนการเลิกกองทุนรวม TGROWTH บริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และของบริ ษัทจัดการเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
ทังนี
G G บริ ษัทจัดการได้ ทําการสรุปกําหนดการไว้ ดงั นี G
วันที

กําหนดการ

วันที 14 ธันวาคม 2560

วัน สุดท้ ายทีผู้ถื อหน่วยลงทุนสามารถซือG ขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม TGROWTH ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที 15 ธันวาคม 2560 ถึง 1 วันก่อนวันทําการซื Gอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT วันแรก

ขึ Gนเครื องหมายห้ ามการซื Gอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
TGROWTH ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SP)

วันที 20 ธันวาคม 2560

วันปิ ดสมุดทะเบียน เพือกําหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนใน
การสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT (XO-Swap)

2

วันที

กําหนดการ

วันที 20 ธันวาคม 2560 ถึง 1 วันก่อนวันทําการซื Gอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT วันแรก

วันที 4 มกราคม 2561

ขอความร่ วมมือผู้ถือหน่วยลงทุนงดการฝาก ถอน และโอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เพือรักษาสิทธิ ใน
การสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT
กําหนดจ่ายเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินและเงินสดที
ได้ รับ เป็ นค่า ตอบแทนจากการที กองทุน รวม TGROWTH
โอนทรัพย์สนิ และภาระทังหมดให้
G
กองทรัสต์ TREIT

หมายเหตุ วันทําการซื Gอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT วันแรก จะเป็ นวันเดียวกันกับทีหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
TGROWTH สิ Gนสภาพการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ที ฝ่ ายการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพืนG ฐาน
โทร. 02-949-1655 หรื อ 02-949-1613 ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 17.00 น. ของทุกวันทําการ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด

(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
กลุม่ การลงทุนอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ างพื Gนฐาน

