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วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 

 

เร่ือง แจ้งสิทธิการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสองของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์เหมราช 

 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  1.  ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง (ซึ่งออกโดย 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของกองทรัสต์) 

 2.  รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง 

 3.  ส่วนสรุปข้อมลูส าคญัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการเพิ่ม

ทนุครัง้ท่ีสองของกองทรัสต์ (Fact Sheet) 

 4.  ใบจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง 

 5.  แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น า

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 

 6.  แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล ส าหรับ

ผู้จองซือ้ท่ีเป็นนิติบคุคลเทา่นัน้ 

 7. รายการของสญัชาติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยท่ีผู้จัดการกองทรัสต์จะน ามา

พิจารณาวา่จะไมเ่สนอขายหน่วยทรัสต์ 

 
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ได้อนญุาตให้บริษัท 

ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”) เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุ

ครัง้ท่ีสองของกองทรัสต์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง มีผลใช้บงัคบัเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 โดยสาระส าคัญของหนังสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว ปรากฏ
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รายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สว่นสรุปข้อมลูส าคญัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสองของกองทรัสต์ (Fact Sheet)  

 

บริษัทขอเรียนแจ้งข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทนุครั ง้ท่ีสอง

ของกองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสองของกองทรัสต์ มีจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
137,500,000 หน่วย โดยแบง่เป็น 

1.1. สว่นท่ีเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ตามอตัราสว่นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีระบใุนข้อ 2 แตจ่ะไม่
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ท่ีอาจส่งผลเป็นการกระท าท่ีขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้กองทรัสต์ ต้องมีภาระหน้าท่ีในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากท่ีต้อง
ด าเนินการภายใต้กฎหมายไทยไมเ่กิน 137,500,000 หน่วย  

โดยสญัชาติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยท่ีผู้จดัการกองทรัสต์จะน ามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น ปรากฏรายละเอียดตามท่ีระบไุว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ในกรณีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมข้างต้นท าให้ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนท่ีมีเศษของหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็น
จ านวนเตม็หน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ ทัง้นี ้ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็น
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ตามสิทธิท่ีได้รับ
จดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ 
ท่ีเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได้ 

ทัง้นี ้ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนท่ี 1.1 นี ้ให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ีได้รับจัดสรรแล้ว บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีเหลือให้แก่
ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีแสดงความจ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่า
สิทธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร ในเวลาพร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 1.3 หรือไม่ก็
ได้ 

1.2. ส่วนท่ีเสนอขายต่อบริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) และ/หรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHAID โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจดัสรรให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั
ของ WHAID เม่ือรวมกบัจ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีจดัสรรให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID 

ตามสว่นท่ี 1.1 แล้ว จะมีจ านวนไมเ่กินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง
นี ้คิดเป็นจ านวนไมเ่กิน 27,500,000 หน่วย 
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1.3. ส่วนท่ีเสนอขายต่อ (1) บุคคลในวงจ ากัด  ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และไม่ใช่บุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันกับเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  และ/หรือ (2) 
ประชาชนทัว่ไป ตามท่ีเห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทธ. 27/2559 และประกาศอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์สงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมท่ีเหลือให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในสว่นท่ี 
1.1 ท่ีแสดงความจ านงท่ีจะซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจดัสรรตามท่ีเห็นสมควร พร้อมกบัหรือ
หลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนท่ี 1.3 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีท่ีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมนีท้ าให้ 
ผู้ จองซือ้ท่ีมีสิทธิจองซือ้ในส่วนท่ี 1.1 ได้รับสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนท่ีมีเศษของ
หน่วยทรัสต์ซึง่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 

2. อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 

0.1956 หน่วยที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยหน่วยทรัสต์ท่ีเกิดจากการค านวณท่ีเป็นเศษทศนิยมจะถกูปัดลง
เป็นจ านวนเตม็หน่วยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ 

3. ราคาสงูสดุท่ีจะเสนอขายไม่เกิน 7.50 บาทต่อหน่วยทรัสต์1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย 
ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ดงัต่อไปนีจ้ะต้อง
ช าระคา่จองซือ้ในราคาสงูสดุ 

3.1 ผู้จองซือ้ในสว่นท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบคุคลธรรมดาและ
นิติบคุคล ท่ีมิใช่นกัลงทนุสถาบนั 

3.2 ผู้จองซือ้ในสว่นท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทนกัลงทนุสถาบนัท่ี
มิได้น าสง่ใบ Bookbuilding 

3.3 ผู้จองซือ้ในสว่นท่ีเสนอขายต่อ (1) บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือ (2) ประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นบคุคลตามดลุพินิจของ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน 

กรณีท่ีราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากวา่ราคาสงูสดุท่ีจะเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้
จากผู้ จองซือ้จะด าเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดท่ีจะเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ โดยไมมี่ดอกเบีย้และ/หรือ คา่เสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้ ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน 

 

                                                      
1 กรณีที่ราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากว่าราคาสูงสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ซ่ึงเป็นผู้รับจองซ้ือจากผู้จองซ้ือจะด าเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจอง
ซ้ือระหว่างราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาสูงสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซ้ือ โดยวิธีที่ระบไุว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2.
7.1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต์และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมส าหรบัการเพ่ิมทนุครัง้ทีส่อง 



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

ชัน้ 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขท่ี 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 

4 

4. ช่วงเวลาการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 

4.1. สว่นท่ีเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 

ประเภท ระยะเวลาจองซือ้ 

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ท่ีมิใช่นักลงทุน
สถาบนั 

วันท่ี 16 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 และวันท่ี 23 ถึง 26 
พฤศจิกายน 2563 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือ 
ตามเวลาท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
ประเภทนกัลงทนุสถาบนั  

วันท่ี 16 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 และวันท่ี 23 ถึง 27 
พฤศจิกายน 2563 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น.  

 

4.2 สว่นท่ีเสนอขายตอ่ (1) บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือ (2) ประชาชนทัว่ไป  

ประเภท ระยะเวลาจองซือ้ 

นกัลงทนุสถาบนั วันท่ี 16 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 และวันท่ี 23 ถึง 27 
พฤศจิกายน 2563 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น.  

บุคคลตามดุลพิ นิ จของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ าย
หน่วยทรัสต์ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน 

วันท่ี 16 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 และวันท่ี 23 ถึง 27 
พฤศจิกายน 2563 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือ 
ตามเวลาท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์  

 

ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดและเง่ือนไขการช าระเงินในข้อมลูการจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียด
เก่ียวกบัวิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง 

5. ช่องทางส าหรับรับเอกสารใบจองซือ้และสถานท่ีจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซือ้ มีรายละเอียดดงันี ้

5.1. ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม  

- ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิที่ไม่เป็นนักลงทุนสถาบัน 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ท่ีส านกังานและสาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888 
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- ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดมิที่เป็นนักลงทุนสถาบันเท่านัน้ 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ท่ีส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร 02-470-2371, 02-470-2365  

 
5.2. บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป ได้แก่ บคุคลตามดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  

- ประชาชนทั่วไปที่ไม่เป็นนักลงทุนสถาบัน 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ท่ีส านักงาน และสาขาของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888 และตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ท่ีผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์
อาจแต่งตัง้เพิ่มเติมในภายหลงั ซึ่งเป็นนิติบคุคลท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ
จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้ง
การแตง่ตัง้ดงักลา่วให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทัง้ประกาศผา่นทางสื่อตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม  
 

 

- ประชาชนทั่วไปที่เป็นนักลงทุนสถาบันเท่านัน้ 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ท่ีส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร 02-470-2371, 02-470-2365  

 
รายละเอียดและวิธีการจองซือ้ หรือเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามท่ีระบุในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดเก่ียวกับ

วิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ท่ีสอง และหนังสือชีช้วนของกองทรัสต์ ส่วนท่ี 3 เร่ือง ข้อมูล

เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์  

 

ทัง้นี ้ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ใน

วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 จะมีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในอัตราส่วนเท่ากับ 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.1956 

หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติม ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเศษของหน่วยทรัสต์คงเหลือจากการจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไป

เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใด ๆ ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการปัดเศษหน่วยทรัสต์ท่ีจะจัดสรรให้แก่

ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายนัน้ลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ โดยประชาชนทัว่ไป

เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงท่ีจะจองซือ้หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้
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ตามสิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ หรือเกินกว่าสิทธิท่ีตนจะได้รับ แต่การ

จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิจะขึน้อยูก่บัดลุพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ตามท่ีเหน็สมควร 

 

ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเรียนมาเพ่ือแจ้งสิทธิของทา่นในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุ

ครัง้ท่ีสองของกองทรัสต์ ซึ่งมีจ านวนตามท่ีระบุในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ี

สอง ตามท่ีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1   

 

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดงักลา่ว โปรดกรอกข้อมลูลงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ใบจอง

ซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ท่ีสอง รวมทัง้แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและ

นิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (แล้วแต่

กรณี) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล ส าหรับผู้จองซือ้ท่ีเป็นนิติ

บคุคลเท่านัน้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (แล้วแต่กรณี) และจดัเตรียมเอกสารประกอบใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามรายละเอียด

ท่ีปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 โดยน าเอกสารการจองซือ้ทัง้หมดไปยงัสถานท่ีจองซือ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในข้อ 5 

(แล้วแตก่รณี) 

 

กรณีผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะจองซือ้ผ่านธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ ท่ีเปิดบญัชีอ่ืน ๆ กับธนาคาร

กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า (Know 

Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินระดบัความเสี่ยงในการ

ลงทุนท่ีเหมาะสม (Suitability Test) กับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซือ้

ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าว

ข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องผ่านขัน้ตอนการ KYC/CDD และแนบ Suitability Test ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และ

ชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้เพ่ือเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ด้วย ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามสถานท่ีจองซือ้  

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในข้อ 5 

 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในบางกรณี ตามท่ี

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เหน็สมควร เช่น ในกรณีท่ีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อ

กองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีท่ีการจองซือ้หน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือ

ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นสญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น องักฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย 
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สวิส อินเดีย ฝร่ังเศส หรือสญัชาติอ่ืนใดท่ีมิใช่สญัชาติไทย เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์รวมถึงช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เป็นหลกั 

 

ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชีช้วนท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลด

เอกสารดงักลา่วได้จากเวบ็ไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางสาวจารุชา สติมานนท์) 
รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

http://www.sec.or.th/

