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ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์  

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย  

1.1 ลกัษณะสาํคญัของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบทรัสต์ที่แสดงสทิธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์) 

ประเภทการลงทนุ ลงทนุในสทิธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ดงัต่อไปนี ้

1) ทีด่นิและอาคารโรงงานในโครงการนคิมอตุสาหกรรมอสีเทร์ินซีบอร์ด 

(ระยอง) (ESIE) 

2) ทีด่นิและอาคารโรงงานในโครงการนคิมอตุสาหกรรมเหมราช อสีเทร์ินซี

บอร์ด (HESIE)  

3) ทีด่นิและอาคารโรงงานในโครงการนคิมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ 

(HCIE) 

4) ทีด่นิและอาคารคลงัสนิค้าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1(HLP 1) 

5) ทีด่นิและอาคารคลงัสนิค้าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2(HLP 2) 

6) ทีด่นิและอาคารคลงัสนิค้าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4(HLP 3) 

คณุสมบติัของหนว่ยทรัสต์ ประเภทระบช่ืุอผู้ ถือและชําระเต็มมลูค่าทัง้หมด รวมทัง้ไม่มีข้อจํากดัการโอน

หนว่ยทรัสต์ เว้นแต่ข้อจํากดัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายตามทีไ่ด้ระบไุว้ในสญัญา

ก่อตัง้ทรัสต์ 

มลูค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหน่วย 

จํานวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย 569,360,000 หน่วย 

ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหน่วย 

มลูค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 5,693,600,000 บาท 

เง่ือนไขการจองซือ้ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยขอสงวนสทิธิในการปิดรับ

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้กรณีหากยอดการ

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ครบตามกําหนดแล้ว 

1.2 สดัสว่นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดจํานวน 569,360,000 หน่วยในครัง้นี ้ เป็นการให้สทิธิในการจองซือ้ก่อนต่อผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (“ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ WHART”)(การเสนอขาย ต่อผู้ ถือหน่วย ทรัสต์WHART)ในอตัราสว่นร้อยละ 100 ของหน่วยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ HREIT ทีจ่ะออกและเสนอขายครัง้แรก โดยจะเสนอขายและจดัสรรตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ของผู้

ถือหน่วยทรัสต์ WHART แต่ละราย ที่มีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART ในวนัที่ 19
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ตลุาคม 2559ในอตัราสว่น 1.1622 หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วยของหน่วยท รัสต์(HREIT) โดย

หนว่ยทรัสต์ทีเ่กิดจากการคํานวณทีเ่ป็นเศษทศนยิมจะถกูปัดลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยทีใ่กล้เคียงทีส่ดุ โดยจะต้อง

ชําระค่าจองซือ้ ที่ราคา10.00 บาทต่อหน่วย โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ WHART จะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ผ่านผู้จดั

จําหนา่ยหน่วยทรัสต์ ตามวิธีการทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.3.1 และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ WHART 

จะเป็นไปตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 2.4.1 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART มีสทิธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ในจํานวนที่น้อยกว่า หรือเท่ากบัสทิธิ หรือเกินกว่าสทิธิที่

ตนจะได้รับ แต่การจดัสรรสว่นทีจ่องซือ้เกิน กว่า สทิธิจะขึน้อยูก่บั ดลุพินิจ ของ ผู้จดัการกองทรัสต์  ในกรณีที่มี

หน่วยทรัสต์เหลอืจาก การเสนอขายต่อผู้ ถือหนว่ย ทรัสต์ WHARTและ /หรือหน่วยทรัสต์ที่เหลอืจากการ คํานวณ

อตัราสว่นทีถ่กูปัดเศษทศนยิมลงในการเสนอขายต่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์WHARTจะนาํมารวมกนัและเสนอขายต่อ เหม

ราชและ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของเหมราชผู้ มีอปุการคณุของกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนินกัลงทนุสถาบนั และผู้

มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยหน่วยทรัสต์ 

โดยมีสดัสว่นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในเบือ้งต้นดงันี ้

- ผู้ ถือหน่วยทรัสต์WHART 569,360,000 หน่วย/1 

กรณีทีมี่จํานวนหน่วยทรัสต์ทีเ่หลือจาก การเสนอ ขายต่อผูถื้อหน่วย ทรัสต์WHART และ /หรือจํานวนหน่วยทรัสต์ที่

เหลือจากการปดัเศษทศนิยมลงจากการเสนอขาย

- เหมราชและ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของเหมราช ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจํานวนหน่วยที่เสนอขาย 

ต่อผูถื้อหน่วยทรัสต์WHART 

  ทัง้หมด/1 

(ในกรณีที ่ WHAมีการใชสิ้ทธิจองซ้ือในส่วนทีเ่สนอขายต่อผูถื้อหนว่ย WHART จํานวนดงักล่าว ขา้งตน้ จะ

ลดลงตามจํานวนที ่WHA มีการใชสิ้ทธิจองซ้ือ) 

- ผู้ มีอปุการคณุของกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ประมาณร้อยละ 10 ของสว่นที่เหลอืจากการจดัสรร/2 

- นกัลงทนุสถาบนั  ประมาณร้อยละ 20 ของสว่นที่เหลอืจากการจดัสรร/2 

- ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยหน่วยทรัสต์ ประมาณร้อยละ 70 ของสว่นทีเ่หลอืจากการจดัสรร/2 

และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ทัง้นี ้สดัสว่นในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีที่มีจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เหลอืจากการเสนอขายต่อผู้ ถือหน่วย 

ทรัสต์ WHART และ/หรือจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เหลอืจากการปัดเศษทศนยิมลงในการเสนอขายต่อผู้ ถือหนว่ย ทรัสต์

WHART ข้างต้น เป็นสดัสว่นเบือ้ งต้นเท่านัน้ ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสทิธิในการใช้ดลุพนิจิในการ

เปลีย่นแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุแต่ละประเภท (Claw back/ Claw forward) ตามทีร่ะบไุว้

ข้างต้น  ภายใต้การหารือกบัผู้จดัการกองทรัสต์ ตามความเหมาะสม โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณ

ความต้องการซือ้หน่วยทรัสต์ของผู้ลงทนุแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นีป้ระสบ

ความสาํเร็จในการขายสงูสดุ ทัง้นี ้ตราบเทา่ทีไ่ม่ขดัต่อพ.ร.บ. หลกัทรัพย์และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
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หมายเหตุ:  

/1 เหมราช และ /หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของเหมราช ตกลงจะจองซือ้หนว่ยทรัสต์เป็นจํานวนตัง้แตร้่อยละ 15 ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ท่ีเสนอขายทัง้หมดของกองทรัสต์ในครัง้นี ้และตกลงวา่ตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัแตว่นัเร่ิมต้นระยะเวลาการเช่าของ

กองทรัสต์ภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สนิ  เหมราช และ /หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัของเหมราช จะดํารงสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์

ในทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราชรวมกนัทัง้หมดจะต้องไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์เฉพาะท่ีมีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรกเทา่นัน้ ทัง้นี ้จากข้อมลู

จากการปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 11 สงิหาคม 2559บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“WHA”) มีสดัสว่นการถือ

หนว่ยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHART ประมาณร้อยละ 15 (คดิเป็นสทิธใินการจองซือ้ประมาณ 85,404,000 หนว่ยของกองทรัสต์ ) 

ซึง่ทาง WHA อาจใช้สทิธดิงักลา่วในการจองซือ้เอง และ/หรือให้  เหมราช และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของเหมราชเป็นผู้จอง

ซือ้ก็ได้ 

/2 หมายถึง สว่นท่ีเหลือจากการเสนอขายและจดัสรร ตอ่ผู้ถือหนว่ย WHART และการเสนอขาย และจดัสรร ต่อเหมราชและ /หรือ

กลุ่มบคุคลเดียวกนัของเหมราช 

การจดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ทีอ่อกและเสนอขายในครัง้นีเ้ป็น ลกัษณะการรับประกนัผลการจําหนา่ย แบบแน่นอน 

(Firm Underwriting) 

ทัง้นี ้การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้มิได้เป็นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ต่อนกัลงทนุรายย่อยหรือประชาชนทัว่ไป 

เนือ่งจากคาดว่าความต้องการจากกลุม่นกัลงทนุตามข้อ 1.2 เพยีงพอต่อมลูค่าการเสนอขายรวมในครัง้นีแ้ล้ว และ

สามารถกระจายหนว่ยทรัสต์ในวงกว้างได้อย่างเพยีงพอ 

กรณีมีจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เหลอืจากการเสนอขาย ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHARTและ /หรือจํานวนหน่วยทรัสต์ที่

เหลอืจากการปัดเศษทศนยิมลงในการเสนอขายต่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ WHART ผู้จดัการกองทรัสต์และผู้จดั การการ

จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.1จะพจิารณา จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลอืดงักลา่ว

ให้นกัลงทนุประเภทต่างๆ โดยมีนยิามทีใ่ช้ในการพจิารณาประเภทนกัลงทนุดงัต่อไปนี ้

เหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราชหมายถงึ บริษัท เหมราชพฒันาทีด่นิ จํากดั (มหาชน) และ /

หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั ซึง่เป็นไปตามประกาศ ทจ . 49/2555เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์

เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  ทัง้นี ้ เหมราช และ /หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั จะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่าน

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.1โดยสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้

ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.3.2 และในการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ เหมราช และ /หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั จะเป็นไปตาม

วิธีการทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.4.2 

ผู้มีอปุการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ/1หมายถงึ บคุคลดงัต่อไปนี ้

(1) บคุคลธรรมดา และ /หรือ นติบิคุคล ทีม่คีวามสมัพนัธ์อนัดีกบั กลุม่บริษัท เจ้าของทรัพย์สนิ เช่น ผู้ที่มี

ความสมัพนัธ์ทางการค้า ลกูค้า เจ้าหนีก้ารค้า พนกังานและทีป่รึกษาของ กลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ  

เป็นต้น 
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(2) บคุคลธรรมดา และ/หรือ นติบิคุคล ที่กลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ต้องการชกัชวนให้เป็นลกูค้าหรือคูค้่า

ในอนาคต 

(3) บคุคลธรรมดา และ /หรือ นติบิคุคล ที่ กลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ  พจิารณาแล้วว่าสามารถให้ความ

ช่วยเหลอืกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ในการประกอบธรุกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

หมายเหตุ:  

/1กลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ หมายถึง เจ้าของทรัพย์สนิและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัเจ้าของทรัพย์สนิ  โดยบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ให้

เป็นไปตามนยิามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 

ผู้ มีอปุการคณุของ กลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ  สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและ

รับประกนัการจําหน่าย ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1เทา่ นัน้ โดยสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ตาม วิธีการที่ระบไุว้ใน

ข้อ 2.3.3 โดยการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ ผู้ มีอปุการคณุของ กลุม่บริษัทเจ้า ของทรัพย์สนิ  จะเป็นไปตามวิธีการที่

ระบไุว้ในข้อ 2.4.3 

ทัง้นี ้ไม่รวมถงึการจดัสรรให้แก่ ก) ผู้จดัจําหนา่ยหน่วยทรัสต์เองข) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอาํนาจ

ควบคมุของผู้จดัจําหนา่ยหน่วยทรัสต์ค) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผู้จดัจําหนา่ย หน่วยทรัสต์  และ ง) ผู้ที่เก่ียวข้อง

ของบคุคลตาม ข ) ซึง่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุทีท่ธ . 27/2559

เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ ลงวนัที ่ 8กรกฎาคม 2559ข้อ 20 (2) เว้นแต่เป็น

การจดัสรรหลกัทรัพย์ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ทัง้หมด หรือเป็นการจดัสรรหลกัทรัพย์เฉพาะกรณีที่เป็นกองทนุหรือนิติ

บคุคล ซึง่สามารถได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ตามเง่ือนไขทีก่าํหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศ

ดงักลา่ว และประกาศ ทจ . 49/2555เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ 

นักลงทุนสถาบัน หมายถงึ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(1)   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(2)   ธนาคารพาณิชย์ 

(3)   ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

(4)   บริษัทเงินทนุ 

(5)   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(6)   บริษัทหลกัทรัพย์ 

(7)   บริษัทประกนัวินาศภัย 

(8)   บริษัทประกนัชีวิต 

(9)   กองทนุรวม  
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(10)  กองทนุสว่นบคุคลซึง่บริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) ถงึ (9) หรือ (11) ถงึ 

(26) หรือของผู้ลงทนุรายใหญ่ 

(11)   กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

(12)   กองทนุบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 

(13)   กองทนุประกนัสงัคม 

(14)   กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(15)   กองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(16)   ผู้ประกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(17)   ผู้ประกอบธรุกิจการซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า  

(18)   สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ  

(19)   สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

(20)   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

(21)   นติบิคุคลประเภทบรรษัท 

(22)   นติบิคุคลซึง่มีบคุคลตาม (1) ถงึ (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละเจ็ดสบิห้าของจํานวนหุ้นทีม่สีทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมด 

(23)   ผู้ลงทนุต่างประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถงึ (22) 

(24)   ผู้จดัการกองทนุทีม่ชีือ่ในทะเบยีนผู้ มีคณุสมบติัเป็นผู้จดัการกองทนุตามประกาศสาํนกังาน ก .ล.ต. 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบติัหน้าทีข่องผู้จดัการกองทนุ 

(25)   ผู้จดัการลงทนุทีม่ชีือ่ในทะเบยีนผู้ มีคณุสมบติัเป็นผู้จดัการลงทนุตามประกาศสาํนกังาน ก .ล.ต. ว่า

ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแต่งตัง้และการปฏิบติัหน้าทีข่องผู้จดัการลงทุ นในสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้า 

(26)   ผู้ลงทนุอืน่ใดตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

นกัลงทนุสถาบนัดงักลา่ว สามารถ จองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดั การการจดั จําหนา่ย และรับประกนัการจําหน่าย 

ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.2 และตวัแทน

จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.3 โดยนกัลงทนุสถาบนัสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ตามวิธีการที่

ระบไุว้ในข้อ 2.3.4 และในการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่นกัลงทนุสถาบนัจะอยูใ่นดลุพนิจิของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้มีอปุการคุณของผู้จดัจาํหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจาํหน่ายหน่วยทรัสต์  หมายถงึ บคุคลธรรมดานติิ

บคุคล  และ /หรือ นกัลงทนุสถาบนัตามคําจํากดัความทีร่ะบไุว้ข้างต้นรวมถงึลกูค้าหรือผู้ทีค่าดว่าจะเป็นลกูค้า

คูส่ญัญาบริษัทคูค้่าผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือผู้ มีอปุการคณุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมของ ผู้จดัจําหนา่ย

หน่วยทรัสต์และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1 ซึง่ได้แก่ ลกูค้าธนาคาร ลกูค้าด้านวาณิชธน

กิจ ลกูค้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ผู้แนะนาํลกูค้า หรือผู้ทีค่าดว่าจะเป็นลกูค้าไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดั
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จําหนา่ยหน่วยทรัสต์  ตามทีร่ะบไุว้ใน ข้อ 2.1.1  บริษัทคูค้่า ผู้ให้คําปรึกษาทางธรุกิจ ผู้ให้การสนบัสนนุทางธรุกิจ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องตลอดจนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุ

หรือผู้ทีเ่ก่ียวข้องกบับคุคลต่างๆดงักลา่วข้างต้น ทัง้ทีต่ดิต่อในปัจจบุนั ทีเ่คยติดต่อ หรือผู้ทีค่าดว่าจะได้ติดต่อของผู้

จดัจําหนา่ยหน่วยทรัสต์และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1 

ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยหน่วยทรัสต์และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดั

จําหนา่ย หน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดั

จําหนา่ยหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะเป็นไปตามวิธีการทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.4.5ทัง้นี ้ไม่รวมถงึการ

จดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอาํนาจควบคมุ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่

เก่ียวข้องของผู้จดัจําหนา่ย หน่วยทรัสต์  ตลอดจนกองทนุรวมซึง่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีก่าํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ่ทธ . 27/2559 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ 

ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559ข้อ 20 (2) เว้นแต่เป็นการจดัสรรหลกัทรัพย์ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ทัง้หมด หรือเป็นการ

จดัสรรหลกัทรัพย์เฉพาะกรณีทีเ่ป็นกองทนุหรือนติบิคุคล ซึง่สามารถได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ตามเง่ือนไขที่

กําหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดงักลา่ว และประกาศ ทจ .49/2555เร่ืองการออกแ ละเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

1.3 ตลาดรองของหนว่ยทรัสต์ทีเ่สนอขาย 

ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดําเนินการให้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทัง้หมดในครัง้นีเ้ป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่เป็นตลาดรองสาํหรับการซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้

นีไ้ด้ดําเนนิการก่อนทีจ่ะได้รับทราบผลการพจิารณาของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ ”) ใน

การรับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ดงันัน้ หากผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับอนญุาตจากตลาด

หลกัทรัพย์ ให้หน่วยทรั สต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน ผู้ลงทนุอาจมีความเสีย่งเร่ืองสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย

หน่วยทรัสต์  

ทัง้นี ้บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ดําเนินการย่ืนคําขอ

อนญุาตให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์แล้วเม่ือวนัที่ 17 มิถนุายน 2559ซึง่ขณะนี ้

ตลาดหลกัทรัพย์อยูร่ะหว่างการพจิารณารับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 

(มหาชน ) ในฐานะทีป่รึกษาทางการเงินได้พจิารณาคณุสมบติัของหนว่ยทรัสต์ในเบือ้งต้นแล้ว มีความเหน็ว่า

หนว่ยทรัสต์มีคณุสมบติัครบถ้วนที่จะสามารถเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ได้ ตามข้อบงัคบัตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่การ

ลงทนุพ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 แต่ยกเว้นคณุสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหนว่ยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุ

รายย่อยทีก่าํหนดให้ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายย่อยถือหนว่ยทรัสต์รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน

หนว่ยทรัสต์ทีเ่สนอขายทัง้หมดโดยทีป่รึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นีแ้ล้ว

เสร็จ หนว่ยทรัสต์จะมีการชําระเต็มมลูค่า และมีคณุสมบติัเก่ียวกบัการกระจายการถือหนว่ยทรัสต์ให้ผู้ลงทนุราย

ย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทีก่าํหนดดงักลา่วข้างต้น 
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1.4 ข้อมลูอื่นๆ 

บริษัท เหมราชพฒันาที่ดิน จํากดั (มหาชน) (“เหมราช”) และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของเหมราช ตกลงจะจองซือ้

หนว่ยทรัสต์เป็นจํานวนตัง้แต่ร้อยละ 15 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทีเ่สนอขายทัง้หมดของกองทรัสต์ในครัง้นี ้และตก

ลงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัเร่ิมต้นระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต์ภายใต้สญัญาเช่าทรัพย์สนิ  เหมราช

และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของเหมราช จะดํารงสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ใน ทรัสต์เพือ่การลงทนุในสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์เหมราชรวมกนัทัง้หมดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของกองทรัสต์

เฉพาะทีม่กีารออกและเสนอขายในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรกเทา่นัน้ และจะไม่จําหนา่ย จ่าย โอน

หน่วยทรัสต์ดงักลา่ว หรือนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ อนัจะทําให้ เหมราช และ /หรือกลุม่บคุคล

เดียวกนัของเหมราช ถือครองหนว่ยทรัสต์รวมกนัมีจํานวนน้อยกว่าสดัสว่นทีก่าํหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีจํานาํ

หรือก่อภาระผกูพนัใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึง่ได้รั บความยินยอมจากทรัสตีลว่งหน้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

1.5 ที่มาของการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 

วิธีการกําหนดราคาหนว่ยทรัสต์ทีเ่สนอขายในครัง้นี ้จะพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ทีม่คีวามเก่ียวข้องในช่วงทีม่กีาร

เสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แก่  

• อตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้จากการล งทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้กองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารทนุ 

• อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และอตัราดอกเบีย้ และ /หรือ อตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทนุทางเลอืกอืน่ๆ 

• ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ 

• ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในประเทศและต่างประเทศ 

• ความต้องการของนกัลงทนุ 

ทัง้นี ้ การกําหนดราคาหนว่ยทรัสต์ และมลูค่าหนว่ยทรัสต์ ทีเ่สนอขายมิได้กําหนดจากกระบวนการสาํรวจความ

ต้องการซือ้หนว่ยทรัสต์จากนกัลงทนุสถาบนั (bookbuilding process) 

2. การจอง การจดัจําหนา่ยและการจดัสรร  

2.1 วิธีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่การลงทนุ ในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (Hemaraj Leasehold 

Real Estate Investment Trust) หรือ HREIT จะเสนอขายผ่านผู้จดั การการ จําหนา่ย และรับประกนัการจําหน่าย 

และผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting)และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์

แบบ Best Effortดงันี ้
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• ในสว่นของการเสนอขายต่อ1) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์WHART2) เหมราชและ /หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของเหม

ราช 3) ผู้ มีอปุการคณุของกลุม่ บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ จะเสนอขายผ่านผู้จดั การการจดั จําหนา่ย และ

รับประกนัการจําหน่ายตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1 

• ในสว่นของการเสนอขายสว่นอื่นจะเสนอขายผ่าน ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย

ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1ผู้จดัจําหนา่ย และรับประกนัการจําหน่าย ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.2และ

ตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.3 

2.1.1 ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

2.1.1.1 ผูจ้ดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  

ธนาคารไทยพาณิชย์จํากดั (มหาชน) 

เลขที่ 9ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์: 0-2544-6988 

โทรสาร: 0-2544-2185 

 

2.1.1.2 ผูจ้ดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย  

 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 8, 10 

 ถนน สาธรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กทม. 10500 

 โทรศพัท์: 0-2862-9795-96 

 โทรสาร: 0-2862-9530 

ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์อาจแต่งตัง้ผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์เพิม่เติมในภายหลงัซึง่เป็นนติบิคุคลทีไ่ด้รับอนญุาต

ให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้

เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้งการแต่งตัง้ดงักลา่วให้สาํนกังาน ก .ล.ต. ทราบพร้อมทัง้ประกาศผ่านทาง สือ่ต่างๆ 

ตามความเหมาะสม 

2.1.1.3 ตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั 

 เลขที่ 540 ชัน้ที่17 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์  

 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพนิเีขตปทมุวนั กทม. 10330 

 โทรศพัท์:0-2880-5000 

 โทรสาร: 0-2680-5112 

ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์อาจแต่งตัง้ตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์เพิม่เติมในภายหลงัซึง่เป็นนติบิคุคลทีส่าํนกังาน

ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็นตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้งการ
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แต่งตัง้ตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วให้สาํนกังาน ก .ล.ต. ทราบพร้อมทัง้ประกาศผ่านทางสือ่ต่างๆ ตาม

ความเหมาะสม 

2.1.2 ค่าตอบแทนการจดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัจําหนา่ยหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1จะได้รับค่าตอบแทนการจดัจําหนา่ย (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ) 

ตามจํานวนและวิธีการทีต่กลงไว้ในสญัญาทีเ่ก่ียวข้อง  โดยเจ้าของทรัพย์สนิตกลงรับผิดชอบและมิได้เรียกเก็บกบั

กองทรัสต์ 

2.2 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

2.2.1 สําหรับผูถื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ทีส่าํนกังานของผู้จดั การการจดั จําหนา่ย และ

รับประกนัการจําหน่าย ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1ตัง้แต่วนัที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559 ภายในวนัและเวลาทาํการ

ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่าย 

ในกรณีที่มีจํานวนหน่วยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายต่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ WHART และ /หรือจํานวนหน่วยทรัสต์ที่

เหลอืจากการปัดเศษทศนยิมลงในการเสนอขายต่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ WHART 

2.2.2 สําหรับเหมราช และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของเหมราช 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ทีส่าํนกังานของผู้จดั การการจดั จําหนา่ย และ

รับประกนัการจําหน่าย ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1ตัง้แต่วนัที่ 9-18 พฤศจิกายน 2559 ภายในวนัและเวลาทาํการ

ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่าย 

2.2.3 สําหรับผูมี้อุปก ารคณุของผูจ้ดั การการจดั จําหนา่ย และรับประกนัการจําหน่าย ผูจ้ดัจําหน่ายและรับประกนัการ

จําหน่าย และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ผูมี้อุปการคณุของกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน และนกัลงทนุสถาบนั 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ทีส่าํนกังานของ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและ

รับประกนัการจําหน่าย ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ะบไุว้ใน

ข้อ 2.1.1.1และ 2.1.1.2และ 2.1.1.3  ตัง้แต่วนัที่  9-18 พฤศจิกายน 2559ภายในวนัและเวลาทาํการของ ผู้จดัการ

การจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และตวัแทนจําหน่าย

หน่วยทรัสต์ 

ทัง้นีผู้้ลงทนุสามารถดาวน์โหลด  (Download) หนงัสอืชีช้วนซึง่มีข้อมลูไม่แตกต่างจากหนงัสอืชีช้วนทีย่ืน่ต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. เพือ่ศกึษารายละเอยีดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นีไ้ด้ก่อนทาํการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ จาก

เว็บไซต์ของสาํนกังานก.ล.ต. ทีw่ww.sec.or.th 

 

http://www.sec.or.th/�
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2.3 วนัและวิธีการจองซือ้ และการชําระเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์  

2.3.1 สําหรับผูถื้อหน่วยทรัสต์ WHART  

2.3.1.1 ประเภทบคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 

(ก) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART จะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในอตัราสว่น 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART 

ต่อ 1 หนว่ยของหนว่ยทรัสต์ โดยหนว่ยทรัสต์ทีเ่กิดจากการคํานวณทีเ่ป็นเศษทศนยิมจะถกูปัดเป็นจํานวน

เต็มหนว่ยทีใ่กล้เคียงทีส่ดุ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ย WHART มีสทิธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ในจํานวนที่น้อยกว่า หรือ

เท่ากบัสทิธิ หรือเกินกว่าสทิธิที่ตนจะได้รับ แต่การจดัสรรสว่นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิจะขึน้อยู่กบัดลุพินิจของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ โดยจองซือ้ผ่านผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย โดยผู้จองซือ้

จะต้องกรอก รายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) 

นอกจากนี ้หากผู้จองซือ้มีเลขทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยมากกว่า  1 เลขทะเบยีน ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้ตาม

เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยที่ผู้จองซือ้นัน้ ๆ เว้นแต่ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยจะ

ยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดยผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยขอสงวนสทิธิ

ในการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอืน่ๆ เพิม่เติมตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี ้ผู้จองซือ้

จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้

1. ใบรับรองการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) 

2. เอกสารแสดงตน 

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่บตัรประจําตวัประชาชนหมดอายใุห้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจําตวั

ประชาชน 13 หลกั หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอืน่ทีม่เีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พ ร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง ในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้า

มี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดย

ชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอาย ุและสาํเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว 

สาํเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสอืเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้

เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 
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ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืรับรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) พร้อม

แนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาช น หรือสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ

(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนติบิคุคล 

(Affidavit) และรายช่ือผู้ มีอาํนาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบ

จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญั

ของนติบิคุคล (ถ้ามี ) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ทีย่งัไม่

หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับ รองสาํเนาถกูต้อง ทัง้นี ้สาํเนาเอกสาร

ประกอบทีล่งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที ่ Notary 

Public หรือหนว่ยงานอืน่ใดทีม่อีาํนาจในประเทศทีเ่อกสารดงักลา่วได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํ

การรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทาํหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่องสถานทตู

ไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํการรับรองลายมือช่ือและ

ตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอืน่ใดทีไ่ด้ดําเนนิการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน  6 

เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบจองซือ้ และแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ที่ยงั

ไม่หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีม่อบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินกา รจองซือ้

แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผู้จองซือ้มอบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ดําเนนิการจองซือ้แทน 

พร้อมแนบสาํเนาเอกสารของผู้มอบอาํนาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ทีร่ะบุ

ไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถู กต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามแทนผู้

จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราสาํคญันติบิคุคล (ถ้ามี) 

ในกรณีมกีารคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงินเข้า

บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชี กระแสรายวนั ทีเ่ปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยของผู้จองซือ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบสาํเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัดงักลา่ว ที่

ระบเุลขทีบ่ญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง (โปรดดรูายละเอยีดในข้อ 2.7เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์) 

ในกรณีทีผู่้จองซือ้รายใดมิได้แนบสาํเนาสมดุเงินฝากหน้าทีม่ช่ืีอผู้จองซือ้และเลขทีบ่ญัชี หรือในกรณีที่

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยไม่สามารถดําเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอน
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เงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ได้ไม่วา่จะด้วย

สาเหตใุดก็ตามผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย จะดําเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้

จองซือ้เป็นเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้โดยสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนใบจองซือ้  (โปรดดรูายละเอยีดในข้อ 2.7เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้

หน่วยทรัสต์) 

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่นๆ กบั ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ที่ระบไุว้ในข้อ 

2.1.1.1ซึง่ได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถ

ในการรับความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ดงักลา่ว

แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถงึวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่จําเป็นต้องแนบเอกสาร 

KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ลา่วข้างต้น ผู้จอง

ซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่รอกรายละเอยีดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  เพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ นอกจากนีผู้้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องกรอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ 

FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับ

ใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจ่ะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซื ้ อประสงค์ทีจ่ะฝากหลกัทรัพย์ใน

บญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที ่600 หากผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่กรอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบ

สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ขอสงวน

สทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ทีส่าํนกังานของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยตามทีร่ะบุ

ไว้ในข้อ 2.1.1.1 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. –15.30 น. ของวนัที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559 

เฉพาะวนัทาํการ 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่องซือ้ ทีร่าคา 10.00 บาทต่อหนว่ย โดยมีวธีิ

ชําระเงินค่าจองซือ้ ดงันี ้ 

หากทาํการจองซือ้ในวนัที ่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. –15.30 น. และวนัที่ 11 พฤศจิกายน 

2559 เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่อง

ซือ้โดยชําระเป็น (1) ชําระโดยเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค 

ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพยีงฉบบัเดียว ลงวนัทีไ่ม่เกินวนัที ่ 11 พฤศจิกายน 2559 เท่านัน้ และต้อง

สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจอง

ซือ้เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารทีผู่้จดัการการจดัจําหนา่ยและ

รับประกนัการจําหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.1 กําหนด พร้อมทัง้เขยีนช่ือ น ามสกลุ และหมายเลข

โทรศพัท์ทีต่ดิต่อได้ไว้ด้านหลงั 
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หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้

เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่ นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนยีมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็ค 

(ถ้ามี) 

(ง) ผู้จองซือ้จะต้องนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ

หลกัฐานทีแ่สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ มายงัผู้ จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการ

จําหนา่ยภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. ของวนัที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559 

เฉพาะวนัทาํการ 

(จ) ผู้จองซือ้ทีย่ืน่ความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้และ

ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยมีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลกิการ

จองซือ้ของผู้จองซือ้ทีด่าํเนนิการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีร่ะบใุนข้อ 2.3.1.1 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผู้จองซือ้ทีม่ถ่ิีนทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ 

ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ ตามเง่ือนไขและวิธีการทีผู่้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ยกําหนด 

2.3.1.2 ประเภทนกัลงทนุสถาบนั 

(ก) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART จะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในอตัราสว่น 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART 

ต่อ 1 หนว่ยของหนว่ยทรัสต์ โดยหนว่ยทรัสต์ทีเ่กิดจากการคํานวณทีเ่ป็นเศษทศนยิมจะถกูปัดเป็นจํานวน

เต็มหนว่ยทีใ่กล้เคียงทีส่ดุ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ ยทรัสต์ WHART มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในจํานวนทีน้่อยกว่า 

หรือเท่ากบัสทิธิ หรือเกินกว่าสทิธิที่ตนจะได้รับ แต่การจดัสรรสว่นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิจะขึน้อยู่กบัดลุพินิจ

ของผู้จดัการกองทรัสต์ โดยจองซือ้ผ่านผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย โดยผู้จองซือ้

จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) 

นอกจากนี ้หากผู้จองซือ้มีเลขทะเบยีนผู้ ถือหนว่ยมากกว่า 1 เลขทะเบยีน ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้ตาม 

เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยที่ ผู้จองซือ้นัน้ ๆ เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยจะ

ยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดยผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยขอสงวนสทิธิ

ในการพจิารณาเปลีย่นแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอืน่ๆ เพิม่เติมตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี ้ผู้จองซือ้

จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้

1. ใบรับรองการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี)  

2. เอกสารแสดงตน 
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ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืรับรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํ นาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) พร้อม

แนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ

(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนติบิคุคล 

(Affidavit) และรายช่ือผู้ มีอาํนาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ       ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถงึวนัย่ืน

ใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญั

ของนติบิคุคล (ถ้ามี ) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ทีย่งัไม่

หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง ทัง้นี ้สาํ เนาเอกสาร

ประกอบทีล่งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที ่ Notary 

Public หรือหนว่ยงานอืน่ใดทีม่อีาํนาจในประเทศทีเ่อกสารดงักลา่วได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํ

การรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทาํหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่องสถานทตู

ไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํการรับรองลายมือช่ือและ

ตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอืน่ใดทีไ่ด้ดําเนนิการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 

เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบจองซือ้ และแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ที่ยงั

ไม่หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีม่อบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ ดําเนนิการจองซือ้

แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผู้จองซือ้มอบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ดําเนนิการจองซือ้แทน 

พร้อมแนบสาํเนาเอกสารของผู้มอบอาํนาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ทีร่ะบุ

ไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มี อํานาจลงนามแทนผู้

จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราสาํคญันติบิคุคล (ถ้ามี) 

ในกรณีมกีารคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงินเข้า

บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนั  ทีเ่ปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยของผู้จองซือ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบสาํเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัดงักลา่ว ที่

ระบเุลขทีบ่ญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง (โปรดดรูายละเอยีดในข้อ 2.7เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์) 

ในกรณีทีผู่้จองซือ้รายใดมิได้แนบสาํเนาสมดุเงินฝากหน้าทีม่ช่ืีอผู้จองซือ้และเลขทีบ่ญัชีหรือในกรณีที่

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยไม่สามารถดําเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอน



ส่วนท่ี 3 ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช 

Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT) 
 

สว่นที่ 3 หน้า 15 

เงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ได้ไม่วา่จะด้วย

สาเหตใุดก็ตามผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยจะดําเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้

จองซือ้เป็นเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้โดย สง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนใบจองซือ้  (โปรดดรูายละเอยีดในข้อ 2.7เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้

หน่วยทรัสต์) 

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ทีเ่ปิดบญัชีอืน่ๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยทีร่ะบไุว้ในข้อ 

2.1.1.1 ซึง่ได้ผ่านขัน้ตอนการรู้ จกัลกูค้าและตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดําเนนิการจดัทาํแบบประเมินความสามารถ

ในการรับความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยดงักลา่ว

แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถงึวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่จําเป็นต้องแนบเอกสาร 

KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ลา่วข้างต้น ผู้จอง

ซือ้จะต้องแน บเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่รอกรายละเอยีดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ เพือ่เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ นอกจากนี ้

ผู้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องกรอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจ่ะใช้บริการของ

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ทีจ่ะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที ่

600 หากผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่กรอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบ สถานะ FATCA ตาม Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จอง

ซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ทีส่าํนกังานของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ตามทีร่ะบุ

ไว้ในข้อ 2.1.1.1ที ่ทมีปฏิบติัการการลงทนุและชําระราคา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาชิด

ลม ชัน้ 3 อาคาร 2 ถนนเพชรุบรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-256-2439-

42 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. – 15.30 น. ของวนัที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559 เฉพาะวนัทํา

การ 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่องซือ้ ทีร่าคา 10.00  บาทต่อหนว่ย โดยมีวธีิ

ชําระเงินค่าจองซือ้ ดงันี ้ 

หากทาํการจองซือ้ในวนัที ่9-10 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. และวนัที่ 11 พฤศจิกายน 

2559 เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่อง

ซือ้โดยชําระเป็น (1) ชําระโดยเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค 

ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพยีงฉบบัเดียว ลงวนัทีไ่ม่เกินวนัที ่ 11 พฤศจิกายน 2559   เท่านัน้ และต้อง

สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจอง

ซือ้เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารทีผู่้จดัการการจดัจําหนา่ยและ
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รับประกนัการจําหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.1 กําหนด พร้อมทัง้เขยีนช่ือ นามสกลุ และหมายเลข

โทรศพัท์ทีต่ดิต่อได้ไว้ด้านหลงั 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้

เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนยีมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็ค 

(ถ้ามี) 

(ง) ผู้จองซือ้จะต้องนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ

หลกัฐานทีแ่สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หนว่ย ทรัสต์ มายงัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการ

จําหนา่ยภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. ของวนัที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559 

(จ) ผู้จองซือ้ทีย่ืน่ความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้และ

ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยมีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลกิการ

จองซือ้ของผู้จองซือ้ทีด่าํเนนิการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีร่ะบใุนข้อ 2.3.1.2 (ก)  ถงึ (ง) 

(ฉ) ผู้จองซือ้ทีม่ถ่ิีนทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ 

ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ ตามเง่ือนไขและวิธีการทีผู่้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ยกําหนด 

2.3.2 สําหรับเหมราช และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของเหมราช 

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  ตามทีร่ะบไุว้

ในข้อ 2.1.1.1 โดยจองซือ้หนว่ยทรัสต์จํานวนขัน้ต่ํา 1,000 หน่วยและเพิ่มทีละจํานวน 1 หน่วย โดยผู้จอง

ซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้

เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยจะยินยอม ผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดย

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเปลีย่นแปลงหรือเรียก

เอกสารหลกัฐานอืน่ๆ เพิม่เติมตามทีเ่หน็สมควร 

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ที่ ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่บตัรประจําตวัประชาชนหมดอายใุห้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจําตวั

ประชาชน 13 หลกั หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอืน่ทีม่เีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง ในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้า
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มี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดย

ชอบธรรม) ทีย่งัไม่หมดอาย ุและสาํเนาทะเบยีนบ้านทีผู่้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

สาํเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสอืเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้

เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ทีม่อีายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนา

ถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี ) พร้อมแนบ

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุ (แล้วแต่

กรณี) ของผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนติบิคุคล 

(Affidavit) และรายช่ือผู้ มีอาํนาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบ

จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญั

ของนติบิคุคล (ถ้ามี ) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ทีย่งัไม่

หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง สาํเนาเอกสารประกอบที่

ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที ่ Notary Public หรือ

หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัทําหรื อรับรองความถกูต้อง ทาํการรับรอง

ลายมือช่ือของผู้จดัทาํหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่องสถานทตูไทยหรือ

สถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํการรับรองลายมือช่ือและตรา

ประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงา นอื่นใดที่ได้ดําเนินการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 

เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบจองซือ้ และแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ที่ยงั

ไม่หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีม่อบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ ดําเนนิการจองซือ้

แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผู้จองซือ้มอบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ดําเนนิการจองซือ้แทน 

พร้อมแนบสาํเนาเอกสารของผู้มอบอาํนาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ทีร่ะบุ

ไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามแทนผู้

จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราสาํคญันติบิคุคล (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ ยงใน

การลงทนุ ) ซึง่ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ ในกรณีทีผู่้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ร้องขอ 

นอกจากนีผู้้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องกรอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรั สต์ แต่ประสงค์ทีจ่ะ

ใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ทีจ่ะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์

บญัชีเลขที่ 600 หากผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่กรอกหรือนาํสง่แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือก รอกข้อมลูไม่ครบถ้วน ผู้ เสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ทีส่าํนกังานของ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย เท่านัน้ 

ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. –15.30 น. ของวนัที่ 15-18 

พฤศจิกายน 2559 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่องซือ้ ทีร่าคา 10.00 บาทต่อหนว่ย โดยมีวธีิ

ชําระเงินค่าจองซือ้ ดงันี ้ 

หากทาํการจองซือ้ในวนัที ่15-16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. และวนัที่ 17 พฤศจิกายน 

2559 เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่อง

ซือ้โดยชําระเป็น (1) ชําระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค 

ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพยีงฉบบัเดียว ลงวนั ที่ไม่เกินวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559เท่านัน้ และต้อง

สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจอง

ซือ้เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารที่ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและ

รับประกนัการจํา หน่าย  ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1 กําหนด พร้อมทัง้เขยีนช่ือ นามสกลุ และหมายเลข

โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียว

เต็มตามจํานวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่ นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนยีมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็ค 

(ถ้ามี) 

(ง) ผู้จองซือ้จะต้องนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ

หลกัฐานที่แ สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ มายงั ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการ

จําหนา่ยภายในเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. ของวนัที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 

(จ) ผู้จองซือ้ทีย่ืน่ความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์แล้ว จะขอยกเ ลกิการจองซือ้และ

ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย มีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลกิการ

จองซือ้ของผู้จองซือ้ทีด่าํเนนิการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีร่ะบใุนข้อ 2.3.2 (ก) ถงึ (ง) 
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(ฉ) ผู้จองซือ้ทีม่ถ่ิีนทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ 

ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ยกําหนด 

2.3.3 สําหรับผูมี้อปุการคณุของกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ตามทีร่ะบไุว้ใน

ข้อ 2.1.1.1 โดยจองซือ้หนว่ยทรัสต์ขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจํานวน 100 หนว่ย ผู้จองซือ้

จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี)  

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่บตัรประจําตวัประชาชนหมดอายใุห้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจําตวั

ประชาชน 13 หลกั หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอืน่ทีม่เีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง ในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้า

มี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดย

ชอบธรรม) ทีย่งัไม่หมดอาย ุและสาํเนาทะเบยีนบ้านทีผู่้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

สาํเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสอืเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้

เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืรับรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุค ลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) พร้อม

แนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ

(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนติบิคุคล 

(Affidavit) และรายช่ือผู้ มีอาํนาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบ

จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญั

ของนติบิคุคล (ถ้ามี ) พร้อมแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ทีย่งัไม่

หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง ทัง้นี ้สาํเนาเอ กสาร
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ประกอบทีล่งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที ่ Notary 

Public หรือหนว่ยงานอืน่ใดทีม่อีาํนาจในประเทศทีเ่อกสารดงักลา่วได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํ

การรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทาํหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่องสถานทตู

ไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํการรับรองลายมือช่ือและ

ตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอืน่ใดทีไ่ด้ดําเนนิการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 

เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบจองซือ้ และแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ที่ยงั

ไม่หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีม่อบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ ดําเนนิการจองซือ้

แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอํานา จจากผู้จองซือ้มอบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ดําเนนิการจองซือ้แทน 

พร้อมแนบสาํเนาเอกสารของผู้มอบอาํนาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ทีร่ะบุ

ไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามแทนผู้

จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราสาํคญันติบิคุคล (ถ้ามี) 

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ทีเ่ปิดบญัชีอืน่ๆ กบั ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ที่ระบไุว้ในข้อ 

2.1.1.1 ซึง่ได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเก่ี ยวกบัลกูค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดําเนนิการจดัทาํแบบประเมินความสามารถ

ในการรับความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ดงักลา่ว

แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบัจนถงึวนัจองซือ้ ผู้จ องซือ้ดงักลา่วไม่จําเป็นต้องแนบเอกสาร 

KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ลา่วข้างต้น ผู้จอง

ซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่รอกรายละเอยีดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย เพื่อเป็นเอกสาร

ประกอบใบจองซือ้ นอกจากนีผู้้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องกรอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ 

FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไม่ประสงค์จ ะขอรับ

ใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจ่ะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ทีจ่ะฝากหลกัทรัพย์ใน

บญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที ่600 หากผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่กรอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบ

สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ขอสงวน

สทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ทีส่าํนกังานของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  ตามทีร่ะบุ

ไว้ในข้อ 2.1.1.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. - 15.30 น.ของวนัที่ 15-18 พฤศจิกายน 

2559 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่องซือ้ ทีร่าคา 10.00 บาทต่อหนว่ย โดยมีวธีิ

ชําระเงินค่าจองซือ้  ดงันี ้    
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หากทาํการจองซือ้ในวนัที ่15-16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. และวนัที่ 17 พฤศจิกายน 

2559เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่อง

ซือ้โดยชําระเป็น (1) เงินสด หรือเงินโอน (2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพยีงฉบบัเดียว ลงวนัทีไ่ม่เกิน

วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เทา่นัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จา กสาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนั

ภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขดีคร่อมสัง่จ่าย

บญัชีธนาคารทีผู่้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  ตามที่ ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.1กําหนด 

พร้อมทัง้เขยีนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้

เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่องซือ้ด้วยเงินสด หรือเงินโอน เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนยีมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็ค 

(ถ้ามี) 

(ง) ผู้จองซือ้จะต้องนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ง) มาย่ืน

ความจํานงขอจองซือ้และชําระเงินได้ที่ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ตามทีร่ะบไุว้ใน

ข้อ 2.1.1.1 ภายในเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. ของวนัที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 

หรือเวลาเปิดรับจองซือ้หน่วยทรัสต์ของแต่ละสาขาของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย 

(จ) ผู้จองซือ้ทีย่ืน่ความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้และ

ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย มีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลกิการ

จองซือ้ของผู้จองซือ้ทีด่าํเนนิการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีร่ะบใุนข้อ 2.3.3 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผู้จองซือ้ทีม่ถ่ิีนทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ 

ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ยกําหนด 

2.3.4 สําหรับนกัลงทนุสถาบนั 

(ก) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  ตามทีร่ะบใุน

ข้อ 2.1.1.1ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามที่ระบใุนข้อ 2.1.1.2 และตวัแทนจําหน่าย

หน่วยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.3 โดยจองซือ้หนว่ยทรัสต์ขัน้ต่ําจํา นวน 1,000 หน่วยและเพิ่มทีละ

จํานวน 100 หนว่ย โดยผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและ

ชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้ 
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ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืรับรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีอ่อกไม่เกิน  6  เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) พร้อม

แนบสาํเนาบตัรประจําตวัประช าชน หรือสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุ

(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนติบิคุคล 

(Affidavit) และรายช่ือผู้ มีอาํนาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบ

จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญั

ของนติบิคุคล (ถ้ามี ) พร้อมแนบสาํเนาใบต่ างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ทีย่งัไม่

หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง ทัง้นี ้สาํเนาเอกสาร

ประกอบทีล่งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที ่ Notary 

Public หรือหน่วยงา นอืน่ใดทีม่อีาํนาจในประเทศทีเ่อกสารดงักลา่วได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํ

การรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทาํหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่องสถานทตู

ไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํการรับรองลายมือช่ื อและ

ตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอืน่ใดทีไ่ด้ดําเนนิการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 

เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบจองซือ้ และแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ที่ยงั

ไม่หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีม่อบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ ดําเนนิการจองซือ้

แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผู้จองซือ้มอบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ดําเนนิการจองซือ้แทน 

พร้อมแนบสาํเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ทีร่ะบุ

ไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามแทนผู้

จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราสาํคญันติบิคุคล (ถ้ามี) 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่าน 

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1 

ทมีปฏิบติัการการลงทนุและชําระราคา 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาชิดลม ชัน้ 3 อาคาร 2 ถนนเพชรุบรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-256-2439-42 
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ผู้จดัจําหนา่ยและรั บประกนัการจําหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.2 และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์

ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.3 

 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวนัที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่องซือ้ ทีร่าคา 10.00 บาทต่อหนว่ย โดยมีวธีิ

ชําระเงินค่าจองซือ้ ดงันี ้ 

หากทาํการจองซือ้ในวนัที ่15-16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. และวนัที่ 17 พฤศจิกายน 

2559เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 12.00น. ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่องซือ้

โดยชําระเป็น (1) ชําระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊าฟท์ 

หรือแคชเชียร์เช็คเพยีงฉบบัเดียว ลงวนัทีไ่ม่เกินวนัที ่ 17 พฤศจิกายน 2559เทา่นัน้ และต้องสามารถเรียก

เก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค 

ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารทีผู่้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการ

จําหนา่ยตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ ายตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.2 

และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.3 กําหนด พร้อมทัง้เขยีนช่ือ นามสกลุ และ

หมายเลขโทรศพัท์ทีต่ดิต่อได้ไว้ด้านหลงั 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดี ยว

เต็มตามจํานวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่ นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนยีมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็ค 

(ถ้ามี) 

(ง) ผู้จองซือ้จะต้องนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ใน ข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ

หลกัฐานทีแ่สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ มายงั ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการ

จําหนา่ย ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ภายในเวลาจองซือ้ 

คือ ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. ของวนัที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 

(จ) ผู้จองซือ้ทีย่ืน่ความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้และ

ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่าย และตวัแทนจําหน่ ายหน่วยทรัสต์ มีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลกิการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่

ดําเนนิการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีร่ะบใุนข้อ 2.3.4 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผู้จองซือ้ทีม่ถ่ิีนทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ 

ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุใ นหน่วยทรัสต์ ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนั

การจําหนา่ย ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์กําหนด 
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2.3.5 สําหรับผูมี้อุปการคณุของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย โดย

จองซือ้หนว่ยทรัสต์จํานวนขัน้ต่ํา 1,000 หน่วยและเพิ่มทีละจํานวน  100 หนว่ย โดยผู้จองซือ้จะต้องปฎิบติัตามวิธี

ดงัต่อไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผ่านผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์แ ละตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละ

ราย โดยจองซือ้หนว่ยทรัสต์ขัน้ต่ําจํานวน1,000 หน่วยและเพิ่มทีละจํานวน 100 หนว่ย โดยผู้จองซือ้จะต้อง

กรอกรายละเอยีดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือและ

ประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) ทัง้นีผู้้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้ 

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่บตัรประจําตวัประชาชนหมดอายใุห้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจําตวั

ประชาชน 13 หลกั หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอืน่ทีม่เีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พ ร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง ในกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้า

มี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บดิา/มารดา หรือผู้แทนโดย

ชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอาย ุและสาํเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

สาํเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสอืเดินทางทีย่งัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้

เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สาํเนาหนงัสอืรับรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนติบิคุคล (ถ้ามี) พร้อม

แนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาช น หรือสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ

(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนติบิคุคล 

(Affidavit) และรายช่ือผู้ มีอาํนาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ทีอ่อกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบ

จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญั

ของนติบิคุคล (ถ้ามี ) พร้อมแนบสาํเนาใบต่า งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ทีย่งัไม่

หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง ทัง้นี ้สาํเนาเอกสาร
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ประกอบทีล่งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที ่ Notary 

Public หรือหน่วยงานอื่ นใดทีม่อีาํนาจในประเทศทีเ่อกสารดงักลา่วได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํ

การรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทาํหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่องสถานทตู

ไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารได้จดัทาํหรือรับรองความถกูต้อง ทาํการรับรองลายมือช่ือแ ละ

ตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอืน่ใดทีไ่ด้ดําเนนิการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุม่เกิน 6 

เดือนนบัจนถงึวนัย่ืนใบจองซือ้ และแนบสาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ที่ยงั

ไม่หมดอายขุองผู้ มีอาํนาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนติบิคุคลทีม่อบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ ดําเนนิการจองซือ้

แทน 

สาํเนาหนงัสอืมอบอาํนาจจากผู้จองซือ้มอบอาํนาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ดําเนนิการจองซือ้แทน 

พร้อมแนบสาํเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ทีร่ะบุ

ไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ มีอาํนาจลงนามแทนผู้

จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราสาํคญันติบิคุคล (ถ้ามี) 

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ทีม่บีญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอืน่ๆ กบัผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ทีร่ะบไุว้ใน

ข้อ 2.1.1.1และ ข้อ 2.1.1.2 และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ข้อ 2.1.1.3 ซึง่ได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้า

และตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 

KYC/CDD) และได้ดําเนนิการจดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ง (Suitability Test) กบั

ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ดงักลา่วแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบั

จนถงึวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่จําเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ

จองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ 

Suitability Test ทีก่รอกรายละเอยีดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จั ด

จําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ เพือ่เป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ นอกจากนีผู้้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องกรอก

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจ่ะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกั ทรัพย์ โดยผู้

จองซือ้ประสงค์ทีจ่ะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่  600 หากผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่

กรอกแบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ทีส่าํนกังานของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์และตวัแทนจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์แต่ละ

รายตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1และ 2.1.1.2 และ 2.1.1.3 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. - 

15.30 น.ของวนัที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่องซือ้ ทีร่าคา 10.00 บาทต่อหนว่ย โดยมีวธีิ

ชําระเงินค่าจองซือ้ ดงันี ้ 
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หากทาํการจองซือ้ในวนัที ่15-16พฤศจิกายน 2559เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. และวนัที่ 17 พฤศจิกายน 

2559เวลา 08.30 น. ถงึเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่อง

ซือ้โดยชําระเป็น (1) ชําระด้วยเงินสด (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 

(BAHTNET) (3) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพยีงฉบบัเดียว ลงวนัทีไ่ม่เกินวนัที ่ 17 พฤศจิกายน 2559

เทา่นัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํการถดัไป ทัง้นี ้การ

ชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารทีผู่้จดัจําหนา่ย

หน่วยทรัสต์และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย กําหนด พร้อมทั ง้เขยีนช่ือ นามสกลุ และหมายเลข

โทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559ผู้จองซือ้จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียว

เต็มตามจํานวนทีจ่องซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่ นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนยีมต่างๆ สาํหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็ค 

(ถ้ามี) 

(ง) ผู้จองซือ้จะต้องนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ

หลกัฐานทีแ่สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ มายงัผู้ จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์และตวัแทนจําหน่าย

หนว่ยทรัสต์แต่ละรายภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ถงึ 15.30 น. ของวนัที่ 15-18 

พฤศจิกายน 2559 

(จ) ผู้จองซือ้ทีย่ืน่ความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้และ

ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสทิธิปฏิเสธ

หรือยกเลกิการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทีด่าํเนนิการไม่ครบถ้วนตามวิธีการทีร่ะบใุนข้อ 2.3.5 (ก) ถงึ (ง) 

(ฉ) ผู้จองซือ้ที่มีถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบยีบ และภาษีต่างๆ 

ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์กําหนด 

2.4 วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ทีเ่สนอขายในครัง้นีแ้บง่เป็น 2 สว่นโดยจะจดัสรรให้สว่นที ่1 ก่อน โดยสว่นที่เหลอื (ถ้ามี) จะ

จดัสรรให้สว่นที ่2 ตามรายละเอยีดดงันี ้
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สว่นที่ 1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART จํานวน  569,360,000 หนว่ย ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ ของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ WHART แต่ละรายที่มีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART  ในวนัที่ 

19 ตลุาคม 2559ในอตัราสว่น 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์ 

(HREIT) โดยหนว่ยทรัสต์ทีเ่กิดจากการคํานวณทีเ่ป็นเศษทศนยิมจะถกูปัดลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยที่

ใกล้เคียงทีส่ดุ ทัง้นีผู้้ ถือหน่วยทรัสต์WHART มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในจํานวนทีน้่อยกว่า หรือเท่ากบั

สทิธิ หรือเกินกว่าสทิธิทีต่นจะได้รับ แต่การจดัสรรสว่นทีจ่องซือ้เกิน กว่าสทิธิจะขึน้อยูก่บั ดลุพินิจของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

สว่นที่ 2 เหมราช และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัผู้ มีอปุการคณุของกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ  นกัลงทนุสถาบนั ที่

มิได้เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHARTผู้ มีอปุการคณุของ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการ

จําหน่าย ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ในกรณีมี

หนว่ยทรัสต์เหลอืจากการเสนอขายต่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ WHART ในสว่นที่ 1 โดยจะเสนอขายผ่าน

ผู้จดัการการจดั จําหนา่ย และรับประกนัการจําหน่าย ตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.1.1.1ผู้จดัจําหนา่ยและ

รับประกนัการจําหน่าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.1.1.2 และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 

2.1.1.3 โดยรายละเอยีดในการจดัสรรจะอยูภ่ายใต้เกณฑ์ดงันี ้ 

- ผู้จดัจําหนา่ยหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะไม่จดัสรรหนว่ยทรัสต์ทีเ่สนอ

ขายให้แก่ตนเองผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ทีร่่วมจดัจําหนา่ยและตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

กรรมการ ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ มีอาํนาจควบคมุ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยของตนเอง หรือ

ของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ทีร่่วมจดัจําหนา่ยตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้ที่เก่ียวข้อง 

รวมถงึกองทนุรวมทีม่ลีกัษณะทีผู่้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์  

ถกูห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรัพย์ให้ตลอดจนบคุคลทีผู่้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ และตวัแทน

จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ถกูห้ามมิให้จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้เว้นแต่เป็นการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่

เหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัง้หมดทัง้นี ้เป็นไปตามรายละเอยีดทีก่าํหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุทีท่ธ . 27/2559เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัที8่ กรกฎาคม 2559ข้อ 20 (2) เว้นแต่เป็นการจดัสรรหลกัทรัพย์ที่

เหลอืจากการจองซือ้ทัง้หมด หรือเป็นการจดัสรรหลกัทรัพย์เฉพาะกรณีทีเ่ป็นกองทนุหรือนติิ

บคุคล ซึง่สามารถได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ตามเง่ือนไขทีก่าํหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) และ 

(ค) ของประกาศดงักลา่วและประกาศ ทจ . 49/2555เร่ืองการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

- ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงจํานวน

หนว่ยทรัสต์ทีจ่ดัสรรให้แก่นกัลงทนุในแต่ละประเภท ภายใต้ดลุพนิจิของผู้จดัการกองทรัสต์  

โดยอาจพจิารณาเพิม่หรือลดสดัสว่นการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (Claw Back/Claw Forward) 

แล้วแต่กรณี โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้หนว่ยทรัสต์ของ เหม

ราช และ /หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัผู้ มีอปุการคณุของ กลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ  นกัลงทนุ
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สถาบนั ผู้ มีอุ ปการคณุของผู้จดัจําหนา่ย หน่วยทรัสต์ ตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น 

ทัง้นี ้เพือ่ให้การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้นีป้ระสบความสาํเร็จ 

- การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบติัเพือ่ให้สอดคล้องกบัคณุสมบติัทีก่าํหนดตาม

ข้อ 5 (3) เร่ืองการกระจายการถือหนว่ยทรัสต์รายย่อยภายใต้ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์เร่ือง

การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่การลงทนุ พ .ศ.

2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิม่เติม) 

- ผู้จดั การการจดั จําหนา่ย และรับประกนัการจําห นา่ย ขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้กรณีหากยอดการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ครบ

ตามกําหนดแล้ว 

2.4.1 วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรัสต์ WHART  

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ WHART ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

WHART แต่ละรายที่มีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART  ในวนัที่ 19 ตลุาคม 2559 ใน

อตัราสว่น 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์ (HREIT) โดยหนว่ยทรัสต์ทีเ่กิดจาก

การคํานวณทีเ่ป็นเศษทศนยิมจะถกูปัดลงเป็นจํานวนเต็มหนว่ยทีใ่กล้เคียงทีส่ดุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART มี

สทิธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ในจํานวนที่น้อยกว่า หรือเท่ากบัสทิธิ หรือเกินกว่าสทิธิที่ตนจะได้รับ แต่การจดัสรรสว่นที่

จองซือ้เกินกว่าสทิธิจะขึน้อยูก่บัดลุพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.4.2 วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ใหแ้ก่เหมราช และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั 

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ เหมราช และ /หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั  ให้อยู่ในดลุพินิจของ ผู้จดัการกองทรัสต์ โดย

จะต้อง เป็นไปตามสญัญาตกลงกระทาํการ  โดยจํานวนหนว่ยทรัสต์ทีจ่ดัสรรให้แก่ เหมราช และ /หรือกลุม่บคุคล

เดียวกนั จะมีจาํนวนขัน้ต่ํา1,000หน่วย และเพิ่มทีละจํานวน1 หน่วยหากปรากฏว่ายงัมีจํานวนหนว่ยทรัสต์คงเหลอื

ภายหลงัการจดัสรรให้แก่เหมราช และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่าย

อาจพจิารณาจดัสรรจํานวนหนว่ยทรัสต์คงเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้จองซือ้ประเภทอืน่เพิม่เติม ภายใต้ดลุพินิจของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ 

2.4.3  วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ใหแ้ก่ผูมี้อุปการคณุของกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน 

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ให้อยู่ในดลุพินิจของผู้บริหาร และ /หรือ 

บคุคลทีค่ณะกรรมการของผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ได้มอบหมาย โดยจะทาํการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้กบับคุคลใด 

และ /หรือ ในจํานวนมากน้อยเทา่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้กบับคุคลใดก็ได้โดยจํานวน

หน่วยทรัสต์ทีจ่ดัสรรให้แก่ผู้ มีอปุการคณุจะมีจํานวนขัน้ต่ํา 1,000หน่วย และเพิ่มทีละจํานวน 100 หน่วย 
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2.4.4 วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั 

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่นกัลงทนุสถาบนัให้อยูใ่นดลุพนิจิของ ผู้จดัการกองทรัสต์  โดยจะทาํการจดัสรร

หนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุค ลใดและ /หรือ ในจํานวนมากน้อยเทา่ใดก็ได้หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่

บคุคลใดก็ได้ทัง้นี ้จํานวนหนว่ยทรัสต์ทีไ่ด้จดัสรรให้แก่นกัลงทนุสถาบนั จะมีจํานวนจองซือ้ขัน้ต่ําจํานวน 1,000 

หน่วยและเพิ่มทีละจํานวน100 หน่วย 

2.4.5 วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ใหแ้ก่ผูมี้อปุการคณุของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์  และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่

ระบไุว้ในข้ อ 2.1.1.1และ 2.1.1.2 และ 2.1.1.3  ให้อยู่ในดลุพินิจของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์  และตวัแทน

จําหน่ายหน่วยทรัสต์ร่วมกบัผู้จดัการกองทรัสต์ โดยจะทาํการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ มีอปุการคณุผู้ทีเ่ป็นลกูค้า

หรือคาดว่าจะเป็นลกูค้าของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์  และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือผู้ มีความสมัพนัธ์ทาง

ธรุกิจก่อนจงึจดัสรรแก่บคุคลอืน่ๆต่อไปโดยจะจดัสรรให้แก่บคุคลใดและ/หรือ ในจํานวนมากน้อยเทา่ใดก็ได้หรือจะ

ปฏิเสธการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใดก็ได้โดยมีจํานวนจองซือ้ขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หน่วยและเพิ่มทีละ

จํานวน100หน่วย 

2.5 ข้อจํากดัการจดัสรรให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนัและข้อจํากดัการถือ/โอนหน่วยทรัสต์ 

เนือ่งจากประกาศที ่ทจ . 49/2555เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์ และประกาศที ่กร .14/2555เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเป็นผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ และการเป็นทรัสตี

ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  ได้กําหนดข้อจํากดัในการถือห น่วยทรัสต์ไว้ดงันัน้ผู้จดัจําหน่าย

หนว่ยทรัสต์ขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัทีจ่ะทาํให้ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

- การจดัสรรทีจ่ะทาํให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยทรัสต์เกินร้อยละห้าสบิ (50) ของจํานวน

หน่วยทรัสต์จําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดหรือของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของแต่ละชนดิ (ในกรณีที่มีการแบ่ง

ชนิดหน่วยทรัสต์) 

- การจดัสรรทีจ่ะทาํให้ทรัสตีของกองทรัสต์หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัถือหนว่ยทรัสต์รวมกนัเกินร้อยละห้าสบิ 

(50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดหรือของจํานวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของแต่ละชนดิ (ใน

กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์) 

(ทัง้นี ้เว้นแต่คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือสาํนกังาน ก .ล.ต. จะประกาศกําหนดหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงสดัสว่นการ

จดัสรรเป็นอย่างอืน่) 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราที่กําหนดผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักลา่วจะไม่มีสทิธิรับ

ประโยชน์ตอบแทนและการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในสว่นทีถ่อืหนว่ยทรัสต์เกินกว่าอตัราทีก่าํหนดโดย
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กองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนสว่นดงักลา่วให้เป็นของผู้ รับประโยชน์รา ยอืน่ตามสดัสว่นและถือว่าผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ดําเนินการแล้ว 

2.6 เง่ือนไขการขายหนว่ยทรัสต์  

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ขอสงวนสทิธิทีจ่ะปฏิเสธ และ /หรือระงบัการจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีที่การจองซือ้หน่วยทรัสต์นัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ที่

เสนอขายในครัง้นี ้

(2) กรณีทีบ่คุคลใด หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดประสงค์จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในจํานวนทีอ่าจเป็นเหตใุห้บคุคล

ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดดงักลา่วถือห นว่ยทรัสต์รวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าสบิ (50) ของจํานวน

หน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ได้รับจากผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ไม่ถกูต้องตามความเป็น

จริง หรือไม่ครบถ้วน 

(4) กรณีผู้จดัจําหนา่ยหน่วยทรัสต์ เกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หนว่ยทรัสต์ของผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น 

อาจเป็นการฟอกเงินเป็นต้น 

(5) ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายเห็นว่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทนุที่

พร้อมจะนาํไปจดัหาประโยชน์ อาจมีมลูค่ารวมกนัแล้วไม่ถงึร้อยล ะเจ็ดสบิห้า (75) ของมลูค่าเงินทนุที่

กองทรัสต์ระดมทนุได้ รวมทัง้เงินกู้ ยืม 

(6) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยอาจขอสงวนสทิธิทีจ่ะปฏิเสธการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ใน

บางกรณีตามทีผู่้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยเหน็สมควร เช่น ในกรณีทีผู่้จั ดการการ

จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที่

การจองซือ้หนว่ยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทรัสต์ 

หรือในกรณีทีผู่้จองซือ้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ทีม่ถีิ่ นฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา บคุคลซึง่ปกติมีถ่ินทีอ่ยู่

ในสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบคุคลดงักลา่ว และบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และ

ดําเนนิกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทัง้นี ้เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ และช่ือเ สยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์เป็น

หลกั 

(7) ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ทีม่ถ่ิีนฐานอยูใ่นต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบยีบ 

และภาษีต่างๆ ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง 
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(8) ผู้จดัก ารการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย จะถือว่าผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ และ /หรือ ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ ได้ทาํการศกึษา เข้าใจ และยินดีทีจ่ะปฏิบติัตาม หรือผกูพนัตามข้อตกลง ข้อกําหนด สญัญา 

หรือเง่ือนไขต่างๆ ทีก่องทรัสต์จะได้เข้าผกูพนัตามอาํนาจทีม่ตีามกฎหมายทัง้ทีไ่ด้ระบุ ไว้ในสญัญาก่อตัง้  

ทรัสต์ และ /หรือ แบบแสดงรายการข้อมลูเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ /หรือ ตามประกาศ คําสัง่ ระเบยีบ

ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนว่ยงานทีม่อีาํนาจตามกฎหมาย ได้ประกาศ

กําหนด ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ในภายหน้า 

2.7 ขัน้ตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใต้เง่ือนไขที่

กําหนด ดงัต่อไปนี ้

2.7.1 กรณีทีผู่จ้องซ้ือหนว่ยทรัสต์ไม่ไดรั้บการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ หรือผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์  และ /หรือ ตวัแทน

จําหน่ายหน่วยทรัสต์ใชสิ้ทธิปฏิเสธการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน 

สาํหรับผู้จองซือ้ทีเ่ป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART 

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ทีไ่ม่ได้รับจดัสรรรายนัน้ๆ จะ

ดําเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือค่าเสยีหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามทีผู่้จองซือ้

ระบไุว้ในใบจองซือ้ กลา่วคือ โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ทีร่ะบไุว้ในใบจองซื ้ อภายใน 7 วนัทาํการ นบั

แต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  หรือจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือทีร่ะบใุนใบจองซือ้ และ

สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัทาํการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจอง

ซือ้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้า

มี) ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในสว่นทีไ่ม่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลา

ดงักลา่ว ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย มีหน้าที่ รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้อง

ชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ทีไ่ม่ได้รับ

การจดัสรรทีต้่องสง่คืนนบัจากวนัทีพ้่นกําหนดเวลา ดงักลา่ว จนถงึวนัทีไ่ด้มีการชําระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น 

อย่างไรก็ด ีไม่วา่กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ ผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจอง

ซือ้หนว่ยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงิน

จองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มสีิ ทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ /หรือ ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป ทัง้นี ้หาก

เกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึง่ไม่ใช่

ความผิดของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย เช่น ข้อมลูช่ือ ทีอ่ยู ่ของผู้จองซือ้ไม่ ชดัเจนหรือไม่

ครบถ้วน ไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นปัจจบุนั ตามทีไ่ด้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ทีไ่ด้ให้ไว้กบั ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและ

รับประกนัการจําหน่าย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  จะไม่รับผิดชอบต่อ

ความผิดพลาดดงักลา่ว 

สําหรับผูมี้อุปการคณุของกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน ผูมี้อุปการคณุของผูจ้ดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์  และผู้ มีอปุการ

คณุของตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 
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ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์  และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย  ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ทีไ่ม่ได้รับ

จดัสรรรายนัน้ๆจะดําเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบีย้และ /หรือค่าเสยีหายใด ๆ โดยวิธีจ่าย

เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือทีร่ะบใุนใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุ

ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัทาํการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจ องซือ้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถคืนเงินค่า

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ในสว่นทีไ่ม่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์  และ

ตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีหน้าทีรั่บผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จอง

ซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ทีไ่ม่ได้รับการจดัสรรทีต้่องสง่คืน

นบัจากวนัที่พ้นกําหนดเวลา ดงักลา่ว จนถงึวนัที่ได้มีการชําระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ด ีไม่วา่กรณี

ใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุว้ในใบจองซือ้โดย

ถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ /หรือ 

ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป  

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึง่ไม่ใช่ความผิดของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์  และ

ตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย เช่น ข้อมลูช่ือ ทีอ่ยู ่ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้องหรื อไม่

เป็นปัจจบุนั ตามที่ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ที่ได้ให้ไว้กบัผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์

แต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ ผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว 

2.7.2 กรณีผูจ้องซ้ือได้รับการจดัสรรหนว่ยทรัสต์นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจ่องซ้ือ 

สาํหรับผู้จองซือ้ทีเ่ป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ WHART 

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่าย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ทีไ่ด้รับ การจดัสรรหน่วยทรัสต์

น้อยกว่าจํานวนหนว่ยทรัสต์ทีจ่องซือ้รายนัน้ๆ จะดําเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ในสว่นที่ไม่ได้รับจดัสรร  

โดยไม่มดีอกเบีย้และ /หรือค่าเสยีหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามทีผู่้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ กลา่วคือ โอนเงิน

ผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ทีร่ะบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

หรือจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือทีร่ะบใุนใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่

อยูท่ีร่ะบใุนใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัทาํการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็น

ผู้ รับ ผิดชอบค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี ) ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่ม่

สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในสว่นทีไ่ม่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้จดัการการ

จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้

จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ทีไ่ม่ได้รับการจดัสรรทีต้่อง

สง่คืนนบัจากวนัทีพ้่นกําหนดเวลา ดงักลา่ว จนถงึวนัทีไ่ด้มีการชําระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ด ี ไม่

ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์

ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้ว

โดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มสีทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 
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ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึง่

ไม่ใช่ความผิดของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  เช่น ข้อมลูช่ือ ทีอ่ยู ่ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจน

หรือไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นปัจจบุนั ตามทีไ่ด้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ทีไ่ด้ให้ไว้กบัผู้จดั การการจดั จําหนา่ย

และรับประกนัการจําหน่าย  ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  จะไม่

รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว 

สาํหรับผู้ มีอปุการคณุของกลุม่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์  และผู้ มีอปุการ

คณุของตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย  ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ทีไ่ด้รับ การ

จดัสรรหนว่ยทรัสต์น้อยกว่าจํานวนหนว่ยทรัสต์ทีจ่องซือ้รายนัน้ๆ จะดําเนนิการคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ที่ไม่ได้

รับจดัสรร โดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรือค่าเสยีหายใด ๆ โดยวิธีจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่

ระบใุนใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงท ะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัทาํการ นบัแต่วนั

สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหกับญัชี

หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในสว่นที่ ไม่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้

จองซือ้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย มีหน้าที่

รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจาก

จํานวนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ทีไ่ม่ได้รับการจดัสรรทีต้่องสง่คืน นบัจากวนัทีพ้่นกําหนดเวลาดงักลา่ว จนถงึวนัที่

ได้มีการชําระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ด ีไม่วา่กรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินจอง

ซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มสีทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป  

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึง่ไม่ใช่ความผิดของผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์  และ

ตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย เช่น ข้อมลูช่ือ ทีอ่ยู ่ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ด้ระบไุว้ใน

ใบจองซือ้ ที่ได้ให้ไว้กบัผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ ไม่

ถกูต้องหรือไม่เป็นปัจจบุนั ผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว 

2.7.3 ในกรณีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ อนัเนือ่งมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือตามเช็คค่า

จองซ้ือหนว่ยทรัสต์  

ผู้จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับการจองซือ้หนว่ยทรัสต์จากผู้จ อง

ซือ้รายนัน้ๆ จะดําเนนิการคืนเช็คค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ทีไ่ม่ได้รับการจดัสรรอนัเนือ่งมาจากการไม่สามารถเรียก

เก็บเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซือ้ โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักลา่วคืนจากผู้

จดัจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่า ยหนว่ยทรัสต์แต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุ

ระยะเวลาจองซือ้ หากผู้จองซือ้ไม่ตดิต่อขอรับเช็คดงักลา่ว ผู้จดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ และตวัแทนจําหน่าย

หนว่ยทรัสต์แต่ละราย จะจดัสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้
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จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสยีหายใดๆ อกี

ต่อไป  

2.7.4 กรณีทีมี่การยกเลิกการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

เม่ือสิน้สดุ การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ครัง้แรก หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ดงัต่อไปนี ้ให้ผู้จดั การการจดั

จําหนา่ย และรับประกนัการจําหน่าย  ยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทัง้จํานวนและคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ ตาม

ประกาศที่ ทจ. 49/2555เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(1)  มีผู้จองซือ้ไม่ถงึสองร้อยห้าสบิ (250) ราย หรือมีการกระจายการถือหนว่ยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบงัคบั

ตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

(2) มลูค่าหนว่ยทรัสต์ทีจ่องซือ้เม่ือรวมกบัมลูค่าเงินกู้ ยืมจากบคุคลอื่ น (ถ้ามี) มีมลูค่าไม่เพยีงพอทีจ่ะลงทนุใน

อสงัหาริมทรัพย์หรือไม่ถงึจํานวนตามทีร่ะบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูและแบบแสดงรายการข้อมลู

เสนอขายหน่วยทรัสต์ 

(3)  มีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด กลุม่บคุคลเดียวกนัใด ผู้ ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ

ผู้ลงทนุต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดในสว่นนี ้และไม่สามารถแก้ไขให้ถกูต้อง 

(4) ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ด้จากการจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพือ่ก่อตัง้กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายในสบิ

ห้า (15) วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

(5) เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยั การเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัสาํคญัทางด้าน กฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด

หลกัทรัพย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัสาํคญั ที่มี

ผลกระทบต่อทรัพย์สนิทีก่องทรัสต์จะเข้าลงทนุ 

(6) เม่ือมีเหตทุีท่าํให้สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหนว่ยงานราชการ สัง่

ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือไม่สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขายได้ 

(7) มีเหตอุื่นใดตามเง่ือนไขการบอกเลกิสญัญาทีก่าํหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการ

จําหนา่ย(Underwriting Agreement) 

เม่ือมีการยกเลกิการเสนอขายไม่วา่ด้วยเหตใุด ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  จะแจ้งให้

สาํนกังาน ก .ล.ต. ทราบภายในสบิห้า (15) วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว และจะ

พจิารณาคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยการ คืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบีย้และ /หรือค่าเสยีหาย

ใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ กลา่วคือ โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ที่ แนบสาํเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ

กระแสรายวนั ที่ระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชี ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  หรือจ่าย

เป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือทีร่ะบใุนใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุ
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ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัทาํการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับ ผิดชอบ

ค่าธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) 

หาก ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หนว่ยทรัสต์ภายใน

กําหนดเวลาดงักลา่ว นัน้ได้ อนัเนือ่งจากความผิดพลาดของ ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการ จําหนา่ย

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ยจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํา่กว่าร้อยละเจ็ดจดุห้า (7.5)  ต่อ

ปี นบัแต่วนัที่ครบกําหนดเวลาดงักลา่วนัน้จนถงึวนัทีผู่้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ชําระเงิน

ค่าจองซือ้จนครบถ้วน 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลา ดในการโอนคืนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการ

จดัสง่เช็ค ซึง่ไม่ใช่ความผิดของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย เช่น ข้อมลูช่ือ ที่อยู่ ของผู้จอง

ซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ด้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ทีไ่ด้ให้ไว้กบั ผู้จัดการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการ

จําหนา่ย ไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นปัจจบุนั ผู้ จดัการการจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย จะไม่รับผิดชอบต่อ

ความผิดพลาดดงักลา่ว 

2.7.5 วิธีการส่งมอบหลกัทรัพย์ 

ปัจจบุนั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนาย

ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กบัผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์  และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้

กลา่วคือ ผู้จองซือ้สามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพือ่ขอให้นาํหนว่ยทรัสต์ทีต่นได้รับการจดัสรรเข้าสู่

ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัทีที่

หนว่ยทรัสต์ ของกองทรัสต์เร่ิมทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่แตกต่างกบักรณีทีผู่้จองซือ้ประสงค์จะขอรับ

ใบทรัสต์ ซึง่ผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหนว่ยทรัสต์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ 

ในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์  ดําเนนิการในกรณีใดกรณี

หนึง่ ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์  (Scripless 

System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ทีจ่ะฝากหนว่ยทรัสต์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้

ขายหลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั 

“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื่อผู้ฝาก ” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอด

บญัชีจํานวนหน่วยทรัสต์ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหน่วยทรัสต์อยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จอง

ซือ้ภายในเจ็ด (7) วนั นบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะ

บนัทกึยอดบญัชีจาํนวนหนว่ยทรัสต์ทีผู่้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ทีไ่ด้รับจดัสรรจะสามารถขายหนว่ยทรัสต์

ทีไ่ด้รับการจดัสรรได้ทนัททีีห่นว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เร่ิมทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีทีผู่้จองซือ้เลอืกให้ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ ดําเนนิการตามข้อ 2.7.5 (1) นี ้ ช่ือของผู้จองซือ้จะต้อง

ตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ทีผู่้จองซือ้ประสงค์จะฝากหนว่ยทรัสต์ไว้ในบญัชีของบริษัท
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หลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซือ้ 

ตามรายละเอยีดทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.7.5 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

(2) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ทีจ่ะฝากหนว่ยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิก

เลขที่ 600 กรณีนี ้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดําเนินการนาํหนว่ยทรัสต์ทีไ่ด้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหนว่ยทรัสต์ตามจํานวนทีผู่้จองซือ้ได้รับ

การจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที ่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จอง

ซือ้ภายใน เจ็ด (7) วนั นบัจากวนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “ข้อมลูเพิ่มเติมสาํหรับ

ดําเนนิงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สาํหรับผู้จองซือ้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา

และนติบิคุคล และเอกสาร “คํารับรองสถานะนติบิคุคลและคํายินยอมเปิดเผยข้อมลูตาม FATCA” สาํหรับ

ผู้จองซือ้นติบิคุคลเทา่นัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และนาํสง่ให้ผู้จดัจําหนา่ย

หนว่ยทรัสต์ ทีผู่้จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้ พร้อมเอกสารจองซือ้อืน่ๆ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะกรอก

หรือนําสง่แบบสอบถามสาํหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์

ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซือ้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.7.5 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้

แทน 

ในกรณีนี ้ผู้ทีไ่ด้รับการจดัสรรจะสามารถขายหนว่ยทรัสต์ทีไ่ด้รับการจดั สรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ และหาก

ผู้จองซือ้ต้องการถอนหนว่ยทรัสต์ออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที ่ 600 ผู้จองซือ้

สามารถติดต่อได้ทีศ่นูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนยีมการถอนหนว่ยทรัสต์ตามอตัราทีศ่นูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์กําหนด ทัง้นี ้การถอนหน่วยทรัสต์ทีฝ่ากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที ่

600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนนิการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ทีน่าํฝากหนว่ยทรัสต์ในบญัชีดงักลา่วอาจจะไม่

สามารถถอนหนว่ยทรัสต์ได้ทนัภายในวนัทีห่นว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เร่ิมทาํการซือ้ขายได้ในตลาด

หลกัทรัพย์  

(3) ในกรณีทีผู่้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ ผู้ เสนอขาย

หนว่ยทรัสต์โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบทรัสต์ตามจํานวนทีไ่ด้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ ภายในสบิ ห้า (15) วนัทาํการ นบัจาก

วนัทีส่ิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ทีไ่ด้รับการจดัสรรจะไม่สามารถขายหนว่ยทรัสต์ทีไ่ด้รับ

การจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากทีห่นว่ยทรัสต์ของ

กองทรัสต์ได้เร่ิมทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึง่ในใบจองซือ้ ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการ

ออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซือ้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบไุว้ในข้อ 2.7.5 (3) นีใ้ห้แก่ผู้จองซือ้แทน 
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3. ราคาหนว่ยทรัสต์ในตลาดรอง  

-ไม่มี- 

4. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ก่ียวข้องกบัการเสนอขายครัง้นี  ้

ค่าใช้จ่าย (บาท) 

(ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่ )  

ค่าธรรมเนยีมคําขออนญุาตเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และค่าธรรมเนยีมการย่ืนแบบ

แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

669,360.00 

ค่าธรรมเนยีมการย่ืนคําขอให้รับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน และ

ค่าธรรมเนยีมแรกเข้าของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2,896,800.00 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ประมาณ* 41,425,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดประมาณ 44,991,160.00 

หมายเหต ุ: * ค่าใช้จ่ายอืน่ๆได้แก่ ค่าธรรมเนยีมการจดัหาเงินกู้ ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยทรัสต์ เป็นต้นแต่

ไม่รวมถงึค่าใช้จ่ายอืน่ๆ อาทเิช่น ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีนสทิธิการเช่าและอากรแสตมป์ค่าทีป่รึกษากฎหมาย 

ค่าบริษัทประเมิน มลูค่าทรัพย์สนิอิสระ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่ าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนยีมผู้สอบ

บญัชี ค่าธรรมเนยีมในการจดัจําหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ค่าพมิพ์หนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ และเอกสารอืน่ๆ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ เป็นต้น ซึง่ทางเจ้าของทรัพย์สนิเป็น

ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว 
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	สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
	ตลาดรองของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
	ข้อมูลอื่นๆ
	ที่มาของการกำหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

	การจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรร
	วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
	ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
	ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
	เลขที่ 9ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
	โทรศัพท์: 0-2544-6988
	โทรสาร: 0-2544-2185
	2.1.1.2 ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
	ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์

	ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
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	ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
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	ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเหตุผลใดๆ หากผู้จองซื้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย...
	ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีหรือในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสร...
	กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้ที่เปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด...
	(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่ 08.30 น. –15.30 น. ของวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559 เฉพาะวันทำการ
	(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย โดยมีวิธีชำระเงินค่าจองซื้อ ดังนี้
	หากทำการจองซื้อในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. –15.30 น. และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็น (1) ชำระโดยเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่...
	หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั้น
	ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)
	(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ มายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30...
	(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที...
	(ฉ) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด
	2.3.1.2 ประเภทนักลงทุนสถาบัน
	(ก) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART จะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ในอัตราส่วน 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART มีส...
	นอกจากนี้ หากผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื้อต้องแยกใบจองซื้อตาม
	เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยที่ผู้จองซื้อนั้น ๆ เว้นแต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะยินยอมผ่อนผันให้เป็นแต่ละกรณีไป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เ...
	ใบรับรองการจองซื้อหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
	เอกสารแสดงตน
	ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
	สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทา...
	ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
	สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ       ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนา...
	ในกรณีมีการคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเหตุผลใดๆ หากผู้จองซื้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย...
	ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายใดมิได้แนบสำเนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีหรือในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสร...
	กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้ที่เปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1 ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้...
	(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1.1.1ที่ ทีมปฏิบัติการการลงทุนและชำระราคา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชิดลม ชั้น 3 อาคาร 2 ถนนเพชรุบรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี ...
	(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ราคา 10.00  บาทต่อหน่วย โดยมีวิธีชำระเงินค่าจองซื้อ ดังนี้
	หากทำการจองซื้อในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็น (1) ชำระโดยเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเง...
	หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั้น
	ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)
	(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ มายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30...
	(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที...
	(ฉ) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด
	สำหรับเหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช
	ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
	สำหรับผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน
	สำหรับนักลงทุนสถาบัน
	สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์

	วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
	การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนโดยจะจัดสรรให้ส่วนที่ 1 ก่อน โดยส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) จะจัดสรรให้ส่วนที่ 2 ตามรายละเอียดดังนี้
	วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART
	การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART แต่ละรายที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ในอัตราส่วน 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วย...
	วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่เหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
	วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน
	วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
	วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์

	ข้อจำกัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันและข้อจำกัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์
	เงื่อนไขการขายหน่วยทรัสต์
	ขั้นตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์
	ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้
	กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
	สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART
	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเง...
	กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อ
	สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART
	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด...
	ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุ...
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