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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
 

1.  วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการ
เพิ่มทุนครัง้ที่สอง 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

2.  รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง  

ประเภทหน่วยทรัสต์  :  ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

ทุนช าระแล้วเดิม  :  6,223,370,892.24 บาท 

ทุนช าระที่จะเพิ่ม  :  ไมเ่กิน 1,031,250,000 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม  

:  ไมเ่กิน 137,500,000 หนว่ย 

ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายต่อหน่วย  :  7.50 บาท  

ทุนช าระที่จะเพิ่มและจัดสรรให้แก่
ประชาชนทั่ วไปเฉพาะกลุ่มซึ่ งเป็น 
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  

:  ไมเ่กิน 1,031,250,000 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่ ม เติมและจัดสรรใ ห้แ ก่
ประชาชนทั่ วไปเฉพาะกลุ่มซึ่ งเป็น 
ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  

:  ไมเ่กิน 137,500,000 หนว่ย 

วิธีการจัดสรร  :  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุน
ครัง้ที่สองไมเ่กิน 137,500,000 หนว่ย ดงันี ้

ส่วนที่  1 เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอื
หน่วยทรัสต์เดิมที่ มีรายชื่ อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถอืหน่วยทรัสต์ 

เป็นการให้สิทธิในการจองซือ้ต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึ่งเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยเป็นการเสนอขายต่อ
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ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ 
ในอตัราสว่น 1 หนว่ยทรัสต์เดิมตอ่ 0.1956  หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็น
การกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ 
หรือจะเป็นผลให้กองทรัสต์ ต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ 
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยสญัชาติผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะน ามา
พิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ปรากฏรายละเอียดตามที่ระบไุว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7  

ในกรณีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมข้างต้นท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมได้รับสิทธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนท่ีมีเศษของ
หน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษ
ลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจ
แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร 
หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือ
สละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม
แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงจองซือ้
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อม
กบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นที่ 3 หรือไมก็่ได้ 
 

ส่วนที่  2 เสนอขายให้กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“WHAID”) และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHAID  

โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่  WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัของ WHAID เมื่อรวมกบัจ านวนที่ได้รับจดัสรรตามสว่นที่ 1 แล้ว
จะไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ ที่จะมีการออกและเสนอขายใน
การเพิ่มทนุครัง้นี ้หรือไมเ่กิน 27,500,000 หนว่ย 
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ส่วนที่  3 เสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงไม่ใช่ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่
เ กี่ ย ว โยงกันกับ เ จ้ าของอสั งหา ริมท รัพ ย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่ วไป ตามที่ เห็นสมควร ตาม
ประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่
เหลือให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะ
ซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร 
พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่ 3 หรือไม่ก็ได้ และ
ในกรณีที่การจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมนีท้ าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมใน
สว่นที่ 1 ได้รับสทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษ
ของหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัด
เศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุอยา่งเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ ผู้จดัการกองทรัสต์ และ/หรือ 
ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุพินิจใน
การเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละ
ประเภทข้างต้น (Claw Back/Claw Forward) ตามรายละเอียดที่ก าหนด
ไว้ในเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 
เช่น ปริมาณความต้องการซือ้หนว่ยทรัสต์ของนกัลงทนุในแตล่ะประเภท 
เป็นต้น   ทัง้นี ้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ที่เก่ียวข้อง 

 3.  วันก าหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครัง้ที่สอง   

วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง (Record Date) คือ 
วนัท่ี 29 ตลุาคม 2563 
 

4.  ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน   
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4.1   ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครัง้ที่สองที่ไม่เป็นนัก
ลงทุนสถาบัน 
4.1.1 ช่วงเวลาการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

 สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 16 - 20 และ 23 - 26 พฤศจิกายน 2563 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือ ตามเวลาท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย
หนว่ยทรัสต์ ได้แก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
4.1.2 ช่องทางส าหรับรับเอกสารใบจองซือ้และสถานที่จองซือ้หน่วยทรัสต์ 

สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่ส านกังาน และสาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร 02-888-8888 
 

4.1.3 เอกสารประกอบการจองซือ้  

1. ใบจองซือ้ 

ผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 
พร้อมลงลายมือช่ือ และจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษัท (ถ้ามี)  

2. เอกสารประกอบของผู้จองซือ้ 

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้
จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวั
ประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอืน่
ที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั และเอกสารหรือหลกัฐานแสดงการเปลี่ยนช่ือหรือนามสกลุ (ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาใบสตูิ
บตัร พร้อมทัง้ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทน
โดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อ านาจ
ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้ แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
เอกสารดงักลา่ว และค ายินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย รวมถึงหลกัฐานอื่นใดที่แสดงวา่สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ถกูต้องตามกฎหมาย หรือกรณีผู้จอง
ซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ เยาว์
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมให้ผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองส าเนาถกูต้องเอกสารดงักลา่ว และ
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ค ายินยอมจากผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย รวมถึง
หลกัฐานอื่นใดที่แสดงวา่สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้ถกูต้องตามกฎหมาย)  

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล หรือส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่

เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือหนงัสอื
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือ
นัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั  

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ  

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัและหนงัสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนั
จองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่
ยงัไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล (ในกรณีที่ส าเนาบตัรข้าราชการหรือส าเนาบตัร
พนกังานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บคุคลเป็นบคุคลที่ไมใ่ช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้หมดที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public 
และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรอง
ความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 

3. เอกสารประกอบการจองซือ้อื่น ๆ 

ในกรณีที่มีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใด ๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยของผู้จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัดงักลา่ว ที่ระบุ
เลขที่บญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือในกรณีที่
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุดก็ตาม ผู้จดัการ
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การจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้    

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) และได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินระดบัความเสี่ยงใน
การลงทนุที่เหมาะสม (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วแล้วภายในระยะเวลา
ไมเ่กิน 2 ปี ผู้จองซือ้ดงักลา่วไมจ่ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หาก
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องผ่านขัน้ตอนการ KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่
กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้ จองซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ โดยสามารถด าเนินการได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 
600 ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในสว่น “ส าหรับผู้ที่ประสงค์น า
หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” ส าหรับผู้จองซือ้ประเภท
นิติบคุคล ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในสว่น “ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอร์ม “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ โดยหากผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่กรอกข้อมลูตามที่ก าหนด ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิใน
การออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

 

  การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  

ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ K-My Invest ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) จะต้องเป็น
บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยที่มีอายตุัง้แต่ 20 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปและได้สมคัรใช้บริการ K PLUS ของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเสนอขายหน่วยทรัสต์ และจะต้องผ่านขัน้ตอนการ
ด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบสอบถามเพื่อประเมินระดบัความเสีย่งในการลงทนุท่ีเหมาะสม 
(Suitability Test) ตามวิธีการท่ีผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ก าหนดก่อนท าการจองซือ้หนว่ยทรัสต์   ทัง้นี ้
ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้ จองซือ้ไม่เหมาะสมกับการจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องยืนยนัความประสงค์ที่จะจองซือ้หนว่ยทรัส.ต์และยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้ว่า 
หากเกิดความเสยีหายใด ๆ จากการลงทนุในหนว่ยทรัสต์นีต้อ่ไปในอนาคต ผู้ออกหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ ผู้จดัการ
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การจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ และผู้จองซือ้จะต้องยืนยนัการท าธุรกรรมวา่ได้
ศกึษาและเข้าใจข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ในเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของหนว่ยทรัสต์ (Executive 
Summary หรือ Fact Sheet) หรือหนงัสือชีช้วน ยอมรับความเสี่ยงในการลงทนุและยินยอมผูกพนัตามเอกสาร
สรุปข้อมูลส าคัญของหน่วยทรัสต์ (Executive Summary หรือ Fact Sheet) หรือหนังสือชีช้วนดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก่อนการสง่ค าสัง่จองซือ้ผา่นระบบออนไลน์  

ผู้ จองซือ้ที่ประสงค์จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านระบบออนไลน์ของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ต้อง
ตรวจทานและแก้ไขข้อมลูสว่นตวัให้สมบูรณ์และกรอกข้อมูลการจองซือ้พร้อมตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน
ของข้อมลูทกุครัง้ก่อนการยืนยนัการลงทนุด้วยตนเอง ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมลูและลงนามในใบจองซือ้
หน่วยทรัสต์ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ หรือภาพถ่ายหน้าสมุดบญัชีเงินฝากส าหรับ
บญัชีเงินฝากของผู้ลงทนุดงักลา่วที่เปิดไว้กับธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ผา่นระบบออนไลน์ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะต้องช าระเงินผา่นบริการ 
K PLUS ทันทีหลงัจากการจองซือ้หน่วยทรัสต์ผ่านระบบออนไลน์ โดยรายการจองซือ้จะส าเร็จเมื่อผู้ จองซือ้
หน่วยทรัสต์ช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ผ่านบริการ K PLUS และผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะ
ได้รับหลักฐานยืนยันการจองซือ้ ตามวิธีการและวงเงินการโอนสูงสุดต่อวันตามที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์ก าหนด   ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้และช าระเงินในวงเงินที่สูงกว่า จ านวนดังกล่าว 
สามารถด าเนินการผา่นสาขาหรือหนว่ยงานท่ีมีบริการรับจองซือ้ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 

เง่ือนไขและขัน้ตอนการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์นีเ้ป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการจองซือ้
หลกัทรัพย์ออนไลน์ผา่นระบบ K-My Invest ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะ
จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยมีข้อตกลง เง่ือนไข และข้อก าหนดซึ่ง
เป็นไปตามดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์   

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะด าเนินการดงัตอ่ไปนีใ้นการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ 

 จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ที่รัดกมุเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้จอง
ซือ้ได้โดยการยืนยนัตวัตนผา่น Mobile Application - K PLUS 

 จะจดัให้มีเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของหนว่ยทรัสต์ (Executive Summary หรือ Fact Sheet) ปรากฏอยูใ่น
ระบบออนไลน์  

 จะระบรุาคาเสนอขายสงูสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ จ านวนจองซือ้ขัน้ต ่า และจ านวนทวีคณูในการจอง
ซือ้หน่วยทรัสต์ พร้อมทัง้ระบุว่าผู้ จองซือ้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้วน เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้นีไ้ด้ก่อนท าการจองซือ้หน่วยทรัสต์ จากเว็บไซต์ของส านกังาน 
ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

http://www.sec.or.th/
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ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้ เยาว์ และผู้ปกครองที่ใช้
สทิธิการจองซือ้แทนผู้ เยาว์ ส าหรับการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ผา่นระบบออนไลน์  

ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหนว่ยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเพิ่มเติมส าหรับผู้ที่
จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ของผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังานคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง และ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะแจ้งหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เพิ่มเติมดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทัว่ไปที่ประสงค์
จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์ทราบโดยทัว่กนัตอ่ไป 

การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง (ส าหรับการจองซือ้ผา่นธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้) 
ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเสียง สามารถจองซือ้ผ่านผู้แนะน าการลงทนุของผู้จัดการ
การจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่สมคัรบริการ KBank Private Banking เพื่อยินยอมการ
ท าธุรกรรมผา่นโทรศพัท์และลงนามในหนงัสอืยินยอมให้หกับญัชีระยะยาวกบัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)
ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทนุท่ี
เหมาะสม (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการ
จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเสียง โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะต้องมีการควบคมุดแูลการจอง
ซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเสียงที่รัดกมุเพียงพอ และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัวา่ได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในหนงัสือชีช้วน หรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหน่วยทรัสต์ (Executive Summary หรือ Fact 
Sheet) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนดงักลา่ว โดยผู้จองซือ้ไมต้่องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ 
โดยในการรับจองซือ้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะต้องปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี  ้

 ผู้แนะน าการลงทนุของผู้ จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ต้องแจ้งข้อมลูให้แก่ผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์
บนัทึกเสียงโดยระบรุาคาสงูสดุที่จะเสนอขาย จ านวนเงินที่ต้องช าระ การฝากหน่วยทรัสต์ วิธีการและวนัท่ี
ต้องช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซือ้สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัส ต์ใน
หนงัสอืชีช้วนจากเว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

 ผู้ แนะน าการลงทุนของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้ จองซือ้ผ่านทาง
โทรศพัท์บนัทึกเสียง เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ช าระโดยวิธีการโอนเงินผา่น
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ  (Automatic Transfer System หรือ ATS)  กับผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์ หรือช่ือผู้แนะน าการลงทนุ เป็นต้น 

 ผู้ จองซื อ้ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้อมูลเ ก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในหนังสือ  
ชีช้วน หรือเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของหนว่ยทรัสต์ ( Executive Summary หรือ Fact Sheet) และยินยอม
ผกูพนัตามหนงัสอืชีช้วนดงักลา่ว 
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ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผ่าน
ทางโทรศพัท์บนัทกึเสยีงต้องบนัทกึค าสัง่การจองซือ้ผา่นระบบที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จดัเตรียมให้ 
โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเสียง ช่ือผู้แนะน าการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจอง
ซือ้ผา่นระบบ 
 

4.1.4 วิธีการช าระค่าจองซือ้  

ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ที่ราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์ คือ 7.50 
บาทตอ่หนว่ย โดยมวีิธีช าระเงินคา่จองซือ้ ดงันี ้ 
- หากท าการจองซือ้ ในช่วงวันที่  16 – 20 และ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2563 ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็น  
(1)  เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสามารถด าเนินการได้ที่สาขา

ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(2)  เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ๆ 

จะต้องลงวนัที่ภายในวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกังานหกับญัชี
ในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย 

 

- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่  25 พฤศจิกายน 2563 ผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้
ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ โดยสามารถด าเนินการได้
ทีส่ านกังานและสาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ส าหรับการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้าม)ี 
 
4.2  ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครัง้ที่สอง ที่เป็นนัก

ลงทุนสถาบัน 
4.2.1 ช่วงเวลาการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 16 -20 และ 23-27 พฤศจิกายน 2563  
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ที่ส านักงานของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

 
4.2.2 ช่องทางส าหรับรับเอกสารใบจองซือ้และสถานที่จองซือ้หน่วยทรัสต์ส าหรับนักลงทุนสถาบันเท่านัน้ 

สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่ส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์เหมราช” หรือ 
“Subscription Account for HREIT” 

พร้อมทัง้เขยีนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 
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400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร 02-470-2371, 02-470-2365  

 
4.2.3 เอกสารประกอบการจองซือ้  

1. ใบจองซือ้ 

ผู้ จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถูกต้อง ครบ ถ้วน และชัดเจน 
พร้อมลงลายมือช่ือ และจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษัท (ถ้ามี)  

2. เอกสารประกอบของผู้จองซือ้ 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคลหรือส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่

เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือหนงัสอื
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือ
นัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ  

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of 
Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิข้อบงัคบัและส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงัไม่
หมดอายุของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่ส าเนาบัตรข้าราชการหรือส าเนาบัตร
พนกังานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บคุคลเป็นบคุคลที่ไมใ่ช่สญัชาติไทย ให้ใช้ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้หมดที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public 
และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรอง
ความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
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ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจอง
ซือ้แทน 
ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน 

พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้
ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้
หรือผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราส าคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดแูล
รักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

3. เอกสารประกอบการจองซือ้อื่น ๆ 

ในกรณีที่มีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใด ๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยของผู้จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัดงักลา่ว ที่ระบุ
เลขที่บญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง    

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือในกรณีที่
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุดก็ตาม ผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีด
คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้   

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่น ๆ กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) และได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence:  KYC/CDD)  ผู้ จองซื อ้ดังกล่าวไม่จ า เ ป็น ต้องแนบ KYC/CDD 
ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องผ่านขัน้ตอนการ KYC/CDD 
ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้ จองซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื อ้ โดยสามารถด าเนินการได้ที่ส านักงานอาคารพหลโยธินของ
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 
600 ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในส่วน “ส าหรับผู้ที่ประสงค์น า
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอร์ม 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พร้อมลงนามรับรอง
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ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยหากผู้จองซื อ้ดงักล่าวไม่กรอกข้อมูลตามที่
ก าหนด ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

4.2.4 วิธีการช าระค่าจองซือ้  
ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์ คือ 7.50 
บาทต่อหน่วย ส าหรับประเภทนักลงทุนสถาบันที่มิได้น าส่งใบ Bookbuilding และที่ราคาเสนอขายสุดท้าย
ส าหรับประเภทนกัลงทนุสถาบนัท่ีน าสง่ใบ Bookbuilding โดยมีวิธีช าระเงินคา่จองซือ้ ดงันี ้
- หากท าการจองซือ้ ในช่วงวันที่  16 – 20 และ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่  26 

พฤศจิกายน 2563 ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็น  
(1)  เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET)  
(2)  เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ ๆ 

จะต้องลงวนัที่ภายในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกังานหกับญัชี
ในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย 

 

- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  ผู้จองซือ้จะต้องช าระคา่จองซือ้
ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้  

 
ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรับการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี) 
 

5.  วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน  

เพื่อน าเงินที่ได้จากการระดมทนุโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ/หรือ การกู้ยืมเงิน ไปลงทนุในทรัพย์สินหลกั
เพิ่มเติมซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นการเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสง่ผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์  

รายละเอียดทรัพย์สนิที่
จะลงทุนเพิ่มเติม 

: 1) สิทธิการเช่าโรงงานแบบ Detached Building จ านวน 7 ยนูิต 
มีพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 26,680 ตารางเมตร  

2) สทิธิการเช่าโรงงานแบบ Attached Building จ านวน 6 ยนูิต มี
พืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 12,546 ตารางเมตร และ 

3)    สิทธิการเช่าคลังสินค้า จ านวน 2 ยูนิต มีพืน้ที่อาคารรวม
ประมาณ 8,901 ตารางเมตร  

 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์เหมราช” หรือ 
“Subscription Account for HREIT” 

พร้อมทัง้เขยีนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 



WHA Industrial REIT Management Company Limited  
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท ์จ ำกดั 

ชัน้ 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
27 th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand  
Tel: (66)2 717-3901 Fax: (66)2 717 3902 http://www.hemarajreit.com 

หน้า 13 จาก 20 

6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน  

ผู้จดัการกองทรัสต์คาดวา่ภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัเพิ่มเติมครัง้นี ้กองทรัสต์จะมีทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ อนัจะสง่ผล
ให้กองทรัสต์มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ นอกจากนี ้การเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วยงัสง่ผลให้กองทรัสต์มี
โอกาสได้รับผลประโยชน์สว่นเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทนุ อีกทัง้ การที่กองทรัสต์มีจ านวนหนว่ยทรัสต์เพิ่มมากขึน้ อาจท า
ให้หนว่ยทรัสต์มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ 

7.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจ ากัด  

7.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ  

90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ ได้แก่ ประโยชน์
ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน 
กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง้ต่อรอบปีบัญชีได้ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิม  

 ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนี ้ให้หมายถึงก าไรที่ปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้

สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์  

(ข)   การหกัด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ ตาม

วงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

แล้วแตก่รณี 

7.2 ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมจ่า่ยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

7.3 ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี ผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมดุทะเบียนเพื่อระบุช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภายใน
ก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

 ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 90 วนันบัแต่
วนัสิน้รอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนันบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
เพื่อก าหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 
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 ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาลในแตล่ะไตรมาส (Interim Distribution) (ถ้า
มี) ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีส าหรับไตรมาสล่าสดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนันบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

7.4 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสดัสว่น
การถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกวา่อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
นัน้จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

 

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรัสต์  
-ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของกองทรัสต์ 
 

1.  ชื่อและสถานที่ตัง้ของกองทรัสต์  

ชื่อทรัสต์ (ภาษาไทย)  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์เหมราช 
ชื่อทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ)  Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust  
ที่ตัง้  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชัน้ 7-8  
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณฺชย์ ปาร์ค พลาซา่ ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์  02 949 1500 
โทรสาร  02 949 1514 

 
2.  ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ  

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สาม  มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ระดบัที่เหมาะสม และยัง่ยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีกลยทุธ์ในการจดัหาผลประโยชน์
ดงันี ้

 การบริหารทรัพย์สนิ ผู้จดัการกองทรัสต์จะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในแตล่ะปีโดยเปรียบเทียบกบั

งบประมาณประจ าปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพื่อให้กองทรัสต์ได้รับก าไรจากการด าเนินงาน

หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ผู้จัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์ เพื่อหา

สาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถบรรลุ

เปา้หมายที่คาดไว้ 

 การก าหนดอตัราคา่เช่าให้เหมาะสม 

 การพฒันาประสทิธิภาพการด าเนินงานพร้อมทัง้ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 การเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สนิที่กองทรัสต์จะเข้าลงทนุโดยการดแูลรักษาพืน้ท่ีของโครงการและพฒันาปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิ 

หลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิแล้ว กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเป็นผู้ทรงสทิธิการเช่าในทรัพย์สนิหลกัที่จะลงทนุ
เพิ่มเติมครัง้ที่สาม กองทรัสต์มีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่
สาม โดยน าพืน้ท่ีของทรัพย์สนิดงักลา่วออกให้เช่าแก่ผู้ เช่า ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะวา่จ้าง ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรี
ยล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ให้ท าหน้าที่เป็นผู้ ริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สนิหลกั
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สามเพื่อด าเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์ดงักล่าง ได้แก่ 1) สิทธิการเช่า
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โรงงานแบบ Detached Building จ านวน 7 ยูนิต มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 26,680 ตารางเมตร 2) สิทธิการเช่า
โรงงานแบบ Attached Building จ านวน 6 ยนูิต มีพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 12,546 ตารางเมตร และ 3) สิทธิการ
เช่าคลงัสนิค้า จ านวน 2 ยนูิต มีพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 8,901 ตารางเมตร โดยดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลล
อปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จะจดัการงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การน าทรัพย์สนิไปจดัหาผลประโยชน์โดยการ
ให้เช่าพืน้ที่ตามนโยบายของผู้จดัการกองทรัสต์ ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่า และจดัเก็บ
ค่าเช่าเพื่อน าสง่กองทรัสต์ ตลอดจนบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
พร้อมจดัหาผลประโยชน์  
 
ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีมี
อ านาจหน้าที่กบัผู้ เช่าโดยตรง ซึ่งสญัญาดงักลา่วจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของสญัญา
คล้ายคลงึกนัส าหรับผู้ เช่าทกุราย 

จากรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ดงัที่ได้กลา่วไปแล้ว รายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้รับจากการลงทนุใน
ทรัพย์สินหลกัที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่สาม ได้แก่ รายได้คา่เช่าที่ดินและอาคาร และค่าบริการจากการให้เช่าโรงงาน
และคลงัสินค้า ซึ่งผู้ เช่าจะใช้อาคารดงักล่าวเพื่อประกอบกิจการของตนเอง โดยกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าเช่าและ
คา่บริการจากการปลอ่ยเช่าดงักลา่ว โดยเข้าท าสญัญาให้เช่าอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิค้า กบัผู้ เช่าโดยตรง  

โครงสร้างของกองทรัสต์ภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สอง 

ทัง้นี ้โครงสร้างของกองทรัสต์ภายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่สองจะเป็นไปตามแผนภาพท่ีปรากฏด้านลา่ง ดงันี ้

 

   

ทรัสตี 

ผู้เช่า 
เช่าพืน้ท่ีอาคารโรงงาน อาคารคลงัสินค้า และ 

เช่าพืน้ท่ีหลงัคา 

เงินลงทนุ ผลประโยชน์ตอบแทน 

ตรวจสอบดแูล
กองทรัสต ์

คา่ธรรมเนียม 

คา่เช่า ให้เช่าพืน้ท่ี 

 

 

 

 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เฮมราช 

พืน้ท่ีเช่าทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์ ภายหลงัการเพ่ิมทนุครัง้ท่ี  2 

อาคารโรงงาน         270,210  ตารางเมตร 

อาคารคลงัสินค้า     110,422  ตารางเมตร 

พืน้ท่ีหลงัคา           179,648  ตารางเมตร 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
  
    

  
ร้อยละ 15 

นักลงทุนอ่ืน 

บริหารจดัการ
กองทรัสต ์

ผู้จัดการกองทรัสต์ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดรัสเตรียล รีท

แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ 

อินดรัสเตรียล ดเีวลลอปเมนท์ 

จ ากดั (มหาชน) 

แตง่ตัง้ 

คา่ธรรมเนียม 

บริหาร

อสงัหาริมทรัพย์ 

คา่ธรรมเนียม 
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3.  ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  

 3.1 ข้อมลูผู้จดัการกองทรัสต์ 

ชื่อบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ที่ตัง้ของบริษัท เลขที่ 9 ชัน้ 27 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท์ 02 717 3901 
โทรสาร 02 717 3902 

3.2  ข้อมลูทรัสตี 

ชื่อบริษัท บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
 

ที่ตัง้ของบริษัท ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชัน้ 7-8  
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณฺชย์ ปาร์ค พลาซา่ ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 02 949 1500 
โทรสาร 02 949 1514 

 3.3  ข้อมลูผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ชื่อบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้ของบริษัท เลขที่ 9 ชัน้ 18 อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02 719 9555 
โทรสาร 02-719 9546-7 

3.4  ข้อมลูผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก (ข้อมลู ณ วนัท่ี 20 สงิหาคม 2563) 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
จ านวน

หน่วยทรัสต์ 

สัดส่วนการถอื
หน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1 
บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน) 

105,395,609 15.00 



WHA Industrial REIT Management Company Limited  
บริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท ์จ ำกดั 

ชัน้ 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
27 th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand  
Tel: (66)2 717-3901 Fax: (66)2 717 3902 http://www.hemarajreit.com 

หน้า 18 จาก 20 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
จ านวน

หน่วยทรัสต์ 

สัดส่วนการถอื
หน่วยทรัสต์ 

(ประมาณร้อยละ) 

2 
กองทนุเปิด ทเีอ็มบี อีสท์สปริงพร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟ
ราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ 

35,991,200 5.12 

3 บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 35,807,761 5.10 
4 บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 22,900,000 3.26 

5 
กองทนุเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟลก็ซเิบิล 

11,916,052 1.70 

6 นางนชุรา วยากรณ์วิจิตร 11,571,300 1.65 
7 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 10,887,000 1.55 

8 
กองทนุเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟลก็ซเิบิล้ 

9,963,300 1.42 

9 นายวชิา สกลุดเีลศิ 8,403,300 1.20 
10 กองทนุเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี ้ 7,988,400 1.14 
 รวมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สงูสดุ 10 รายแรก 260,823,922 37.12 
 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายยอ่ยอื่น 441,810,194 62.78 
 รวม 702,634,116 100.00 

 

4.  ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา  

4.1  ประวตัิการเพิ่มทนุในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา  
 

- กองทรัสต์จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยมีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ท า
หน้าที่เป็นทรัสตี และบริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ท าหน้าที่เป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์ และ เมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุครัง้แรก 
มลูค่าการลงทนุรวม 7,974,991,417 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง) ขนาด
พืน้ที่เช่าอาคารรวม 261,314 ตร.ม. ในพืน้ที่จังหวดัชลบุรีและจังหวดัระยอง โดยใช้แหล่งเงินทนุจาก
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมและเงินกู้ยืม 

- เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2561 กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หนึ่ง มูลค่า
ลงทนุรวม 1,589,847,751 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง) ขนาดพืน้ที่เช่า
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อาคารรวม 55,131 ตร.ม. ในพืน้ที่จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัระยอง และจงัหวดัสระบรีุ โดยใช้แหลง่เงินทนุ
จากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมและเงินกู้ยืม 

- เมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ได้เข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่สอง มูลค่า
ลงทุนรวม  477,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง) ขนาดพืน้ที่เช่า
อาคารรวม 15,916 ตร.ม. ในพืน้ท่ีจงัหวดัสระบรีุ  ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุเพิ่มเติมครัง้
ที่สองนัน้ กองทรัสต์ใช้แหลง่เงินทนุจากเงินกู้ยืมและเงินสดภายในกองทรัสต์   

 

4.2  ประวตัิการจา่ยประโยชน์ตอบแทนในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา 

ครัง้ที ่ รอบผลประกอบการ วนัปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหนว่ยทรัสต์ 

วนัจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลตอ่
หนว่ยทรัสต์ (บาท ตอ่

หนว่ย) 
1 23 พฤศจิกายน 2559  

ถึง 31 มีนาคม 2560 
23 พฤษภาคม 2560 31 พฤษภาคม 2560 0.2647  

2 1 ตลุาคม 2561  
ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

4 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 0.1684  

3 1 มกราคม 2562 
ถึง 31 มีนาคม 2562 

21 พฤษภาคม 2562 20 มิถนุายน 2562 0.1987  

4 1 เมษายน 2562 
ถึง 30 มิถนุายน 2562 

20 สงิหาคม 2562 19 กนัยายน 2562 0.1987  

5 1 กรกฎาคม 2562 
ถึง 31 กนัยายน 2562 

21 พฤศจิกายน 2562 20 ธนัวาคม 2562 0.1987  

6 1 ตลุาคม 2562 
ถึง 31 ธนัวาคม 2562 

3 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 0.1987  

7 1 มกราคม 2563  
ถึง 31 มีนาคม 2563 

4 มิถนุายน 2563 26 มิถนุายน 2563 0.1715 

8 1 เมษายน 2563  
ถึง 30 มิถนุายน 2563 

20 สงิหาคม 2563 18 กนัยายน 2563 0.1715 

  
 
5.  ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

-ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ที่ผา่นการตรวจสอบและสอบทานจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอ
บีเอเอส จ ากัด ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงินฉบบังวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

งบดุล 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 
(หน่วย : พันบาท) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

สินทรัพย์         
เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  7,240,310.55 9,430,069.98 9,642,374.76 9,594,410.40  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,160,018.86 135,554.91 162,812.61 233,010.03  
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 23,407.05 51,608.31 20,729.19 11,877.57  
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 751.60 1,357.32 14,492.73 14,957.97  
คา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชี 2,914.68 49,657.07 37,537.31 31,838.35  
รายได้ค้างรับตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 2,914.29 19,207.68 33,339.25 26,210.73  
ภาษีมลูคา่เพิ่มรอเรียกคืน 194.04 483.07 284.81 257.64  
สนิทรัพย์อื่น 3,086.72 3,433.27 2,374.67 676.61  
รวมสินทรัพย์ 8,433,597.78 9,691,371.61 9,913,945.33 9,913,239.29  
หนีส้ิน         
รายได้คา่เช่าและคา่บริการรับลว่งหน้า 7,152.31 10,291.70 12,019.66 9,980.48  
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 134,731.67 166,810.10 191,754.50 182,771.18  
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน – สทุธิ 2,293,506.65 3,282,307.42 3,293,206.58 3,298,838.42  
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 11,899.16 26,678.58 19,736.66 19,884.60  
หนีส้นิอื่น 1,075.75 24,461.33 13,088.91 11,538.75  
รวมหนีส้ิน 2,448,365.53 3,510,549.13 3,529,806.30 3,523,013.43  
สินทรัพย์สุทธิ 5,985,232.25 6,180,822.48 6,384,139.03 6,390,225.86  

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย         
ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 6,516,969.66 6,062,435.65 6,046,556.12 6,046,556.12 
ก าไรสะสม (531,737.41) 118,386.82 337,582.91 343,669.73  
สินทรัพย์สุทธิ  5,985,232.25 6,180,822.48 6,384,139.03 6,390,225.86  

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 8.5182 8.7966 9.0860 9.0946 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ณ 
ปลายงวด (หนว่ย) 

702,634,116.00 702,634,116.00 702,634,116.00 702,634,116.00 

 


