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หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
ส่วนที่ 1  

ข้อมูลการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 

1. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ที่มีมติให้จดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 

บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัท”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) (“กองทรัสต์”) ได้จดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 21 มิถนุายน 
2560 โดยที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ได้มีมติจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 133,280,000 หน่วย มูลค่าที่
ตราไว้หนว่ยละ 9.6235 บาท ให้แก่ 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิม่เติมตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมทีม่ีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตาม 
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมทัง้หมด โดยผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับ
จดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  
 
ส่วนที่  2 เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในสว่นที่เหลือจากสว่นท่ี 1 ต่อเหมราช และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของเหม
ราช โดยจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่เหมราช และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของเหมราช เมื่อรวมกบัสว่นท่ี 1 แล้ว
จะมีจ านวนไมเ่กินร้อยละ 20 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้  
 
ส่วนที่  3 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในสว่นที่เหลือจากการจดัสรรตามสว่นที่ 1 และ/หรือ สว่นที่  2 ข้างต้น โดย
จดัสรรให้แก่ ประชาชนทัว่ไป (Public Offering)  
 

2 . รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้
ถอืหน่วยทรัสต์เดิมแต่ละราย (Rights Offering) 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอ
ขาย 

: ใบทรัสต์ที่แสดงสทิธิของผู้ ถือในฐานะผู้ รับประโยชน์ในกองทรัสต์ (หนว่ยทรัสต์) 

ทนุจดทะเบียนและทนุช าระ
แล้วก่อนการเพิ่มทนุ 

: ภายหลงัจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 21 มิถุนายน 
2560 ของบริษัทมีมติอนมุตัิเพิ่มทนุของกองทรัสต์ในจ านวนรวมไมเ่กิน 1,106,224,000 
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 5,424,121,912 บาท1 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
9.6235 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนจ านวนไมเ่กิน 6,530,345,912 บาท  

                                                           
1 ปัจจุบนั ทุนจดทะเบียนของกองทรัสค์คือ 5,479,235,960 บาท อย่างไรก็ตาม ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ มีมติให้ลดทนุช าระแล้วของ
กองทรัสต์ ซึง่ภายหลงัการลดทนุดงักลา่ว ทนุจดทะเบียนจะลดเหลือ 5,424,121,912 บาท 
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ทนุที่จะช าระเพิ่มส าหรับ
การจดัสรรหนว่ยทรัสต์
เพิ่มเติมในครัง้นี ้

: 1,092,896,000 - 1,106,224,000 บาท ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัท สามารถเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพิ่มเตมิในครัง้นีไ้ด้ทัง้หมด จะท าให้ทนุช าระแล้วของบริษัทภายหลงัการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิม่เตมิในครัง้นี ้จะเพิม่ขึน้เป็นจ านวน 6,517,017,912 - 
6,530,345,912 บาท2 

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมใน
ครัง้นี ้

:   ไมเ่กิน 133,280,000 หนว่ย 

มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 

จ านวนหน่วยที่ เสนอขาย
เพิ่มเติมตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
เดิม (Rights Offering) 

:   9.6235 บาท 3 

:   ไมเ่กิน 66,640,137 หนว่ย 

ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น :  8.20 – 8.30 บาทตอ่หนว่ย  

อตัราสว่นการจดัสรร
หนว่ยทรัสต์เพิ่มเตมิ 

:  8.5438 หนว่ยทรัสต์เดิม ตอ่ 1 หนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

 วิธีการจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณ 133,280,000 หน่วย มูลค่าที่
ตราไว้หน่วยละ 9.6235 บาท ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering)  ในวันที่  1 ธันวาคม 2560 (“ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิม”) โดยเสนอขายและจัดสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมแต่ละรายในอตัราส่วน 8.5438 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยในกรณีการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมข้างต้นท าให้ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษของ
หน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวน
เต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่ จะซือ้
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อย
กว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมใน
ครัง้นีก็้ได้ 

                                                           
2 ปัจจบุนั ทนุจดทะเบียนของกองทรัสค์คือ 5,479,235,960 บาท อยา่งไรก็ตาม ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ มีมติให้ลดทนุช าระแล้วของ
กองทรัสต์ ซึง่ภายหลงัการลดทนุดงักลา่ว ทนุจดทะเบียนจะลดเหลือ 5,424,121,912 บาท 
3 ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการของผู้จดัการกองทรัสต์ มีมติให้ลดทนุช าระแล้วของกองทรัสต์ ซึง่ภายหลงัการลดทนุดงักลา่ว มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วยของ
หน่วยทรัสต์จะมีค่าเท่ากบั 9.5267 บาทต่อหน่วย 
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ภายหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ว บริษัท
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่
แสดงความจ านงจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรอย่างน้อย
หน่ึงรอบ  และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษของ
หน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวน
เต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหน่วยเพื่อสทิธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 

บริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (Record Date) ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหนว่ยทรัสต์ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560  

4. ชื่อและสถานที่รับจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาในประเทศไทย  (“ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย

หนว่ยทรัสต์”) 

5. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม 

5.1 ระยะเวลาการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  
● ส าหรับประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบุิคคล 

ระหวา่งวนัท่ี 15 - 21 ธนัวาคม 2560 (เฉพาะวนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 15.30 น. (หรือเวลาท าการของสาขา) 
ทีธ่นาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

● ส าหรับประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่มิได้น าส่งใบ Bookbuilding 
ระหวา่งวนัท่ี 15-21 ธนัวาคน 2560 (เฉพาะวนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ท่ี 

      ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

      เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310       
     โทร. 02-128-2440-42 

● ส าหรับประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding* และเหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของเหมราช 
ระหวา่งวนัท่ี  25 - 26 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งเวลา 08.30 – 15.30 น. ที ่

      ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

      เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310       
     โทร. 02-128-2440-42 
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หมายเหต ุ: * ผูถื้อหน่วยทรสัต์เดิมประเภทนกัลงทนุสถาบนัจะตอ้งน าส่งใบ Bookbuilding ภายในระยะเวลา และตาม
วิธีทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ก าหนด  
 

 5.2 รายละเอียดวธีิการจอง และการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
5.2.1 ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล  
(ก) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ในอัตราส่วน 8.5438 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 1 หน่วยของ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการค านวณเป็นจ านวนที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์
ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ  ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อย
กว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหนา่ย
หน่วยทรัสต์จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้รับสิทธิในการจองซือ้แบบ Rights 
Offering ที่แสดงความจ านงจองซือ้หนว่ยทรัสต์เกินสิทธิ ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่
ได้รับสทิธิในการจองซือ้แบบ Rights Offering อยา่งน้อยหนึง่รอบ และในกรณีที่การจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมเป็น
จ านวนที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์ซึง่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่
ใกล้เคียง ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรดงักลา่วอีก การจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นที่เหลือนัน้จะอยูใ่น
ดลุพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ 
 
นอกจากนี ้หากผู้จองซือ้มีเลขทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มากกวา่ 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้ตามเลข
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซือ้นัน้ๆ เว้นแตผู่้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายหนว่ยทรัสต์จะ
ยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้อง
แนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ใบรับรองการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. เอกสารแสดงตน 
 
ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง หรือในกรณีที่บตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายใุห้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 
หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง ใน
กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) ค ายินยอมจากผู้ปกครอง 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอาย ุและส าเนา
ทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 
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ส าเนาใบตา่งด้าวหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ 
จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 
 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล 
(Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง
แล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่
เอกสารดงักล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความ
ถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรับรอง
ความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้
ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 
 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน 
ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบ
ส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่
กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 
 
3. ส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั 
ส าหรับกรณีผู้จองซือ้ที่มีความประสงค์ให้คืนเงินคา่สว่นต่างระหวา่งราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาจองซือ้ และใน
กรณีมีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ โดยการโอนเงินผา่นบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ
บญัชีกระแสรายวนั ที่เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงิน
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ฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัดงักลา่ว ที่ระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรง
กับช่ือผู้ จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (โปรดดูรายละเอียด เก่ียวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซือ้
หนว่ยทรัสต์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.4)  
ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้  และเลขที่บญัชีเงินฝากธนาคาร หรือใน
กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์ไมส่ามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดย
วิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้
ให้แก่ผู้ จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ จองซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้ (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 5.4 เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์)  
 
กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งได้ผา่น
ขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ง (Suitability Test) 
กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบั
จนถึงวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักลา่วไมจ่ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ 
ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้ จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่
กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้ จองซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ นอกจากนีผู้้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องกรอก
แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่
ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่
จะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600  หากผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่กรอกแบบสอบถาม
ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์
ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 
 
(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมได้ดงันี ้
จองซือ้ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา ภายในระยะเวลาจองซือ้ ระหวา่งวนัท่ี 15-21 ธนัวาคม 
2560 เฉพาะวนัท าการ ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 15.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของสาขา 
 
(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนท่ีจองซือ้ที่ราคาสงูสดุของชว่งราคาเสนอขายเบือ้งต้น 
คือที่ราคา 8.30 บาทตอ่หนว่ย โดยมีวิธีช าระเงินคา่จองซือ้ ดงันี ้ 
  
หากท าการจองซือ้ในวนัท่ี 15 - 19 ธนัวาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้โดยช าระเป็น (1) 
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ช าระโดยเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค
เพียงฉบบัเดียว ลงวนัท่ีไมเ่กินวนัที่ 20 ธนัวาคม 2560 เทา่นัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชี
ในเขตเดยีวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้การช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขดีคร่อมสัง่
จ่ายบญัชีธนาคารท่ีผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ก าหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ 
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 
 
หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 และเวลา 08.30 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2560 ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่น
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ 
 

 ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรับการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี) 
 

(ง) ผู้ จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ
หลกัฐานที่แสดงว่ามีการช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ มายงัผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย    
หน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่วนัที่ 15 – 21 ธันวาคม 2560 เฉพาะวนัท าการ ระหว่างเวลา 08.30 
น. – 15.30 น.  
 
(จ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้และขอรับ
เงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลกิการจอง
ซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 5.2.1 (ก) ถึง (ง) 
 
(ฉ) ผู้จองซือ้ที่มีถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยทรัสต์ ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย
หนว่ยทรัสต์ก าหนด 

5.2.2 ประเภทนักลงทุนสถาบนั ที่มิได้น าส่งใบ Bookbuilding 
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(ก) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะต้องจองซื อ้หน่วยทรัสต์ในอัตราส่วน 8.5438 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 1 หน่วยของ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการค านวณเป็นจ านวนที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์
ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ  ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อย
กวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลือดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่
ได้รับสิทธิในการจองซือ้แบบ Rights Offering ที่แสดงความจ านงจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินสิทธิ ตามสดัสว่นการถือ
หน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้รับสิทธิในการจองซือ้แบบ Rights Offering อย่างน้อยหนึ่งรอบ และใน
กรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็ม
หน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียง ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรดงักลา่วอีก 
การจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ีเหลอืนัน้จะอยูใ่นดลุพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ 

นอกจากนี ้หากผู้ จองซือ้มีเลขทะเบียนผู้ ถือหน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้ จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้ตามเลข
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยที่ผู้ จองซือ้นัน้ ๆ เว้นแต่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะ
ยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่ละกรณีไป โดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้อง
แนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ใบรับรองการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. เอกสารแสดงตน 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจ
ลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล 
(Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที่ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้อง
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ได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่ว
ได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และ
ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการ
รับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมี
อายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่
ยงัไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน 

ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบ
ส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่
กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ จองซือ้หรือผู้ ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

ในกรณีมีการคืนเงินคา่จองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนั ที่เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ผู้
จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนัดงักลา่ว ที่ระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือ
ของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 5.4 
เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์) 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมไิด้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มช่ืีอผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือในกรณีที่ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชี
เงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้ จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม 
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบ
จองซือ้ (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 5.4 เก่ียวกบัวิธีการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์) 

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งได้ผ่าน
ขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) 
กับผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบั
จนถึงวนัจองซือ้ ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ 
ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกัน
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การจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ นอกจากนีผู้้จองซือ้ดงักลา่วจะต้องกรอกแบบสอบถาม
ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่
ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝาก
หลกัทรัพย์ในบัญชีของผู้ ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวน
สทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
ภาย      ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ัง
ปีกเหนือ ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต ่08.30 น. – 15.30 
น. ของวนัท่ี 15 - 21 ธนัวาคม 2560 เฉพาะวนัท าการ 

            (ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 
คือที่ราคา 8.30 บาทตอ่หนว่ย โดยมีวิธีช าระเงินคา่จองซือ้ ดงันี ้ 

หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. และวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็น (1) 
ช าระโดยเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพยีง
ฉบบัเดียว ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 20 ธันวาคม 2560 เท่านัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขต
เดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย
บญัชีธนาคารที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ก าหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ 
และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 20 ธันวาคม 2560 และเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัที่ 21 ธันวาคม 
2560 ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรับการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี) 

            (ง) ผู้ จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ
หลกัฐานที่แสดงว่ามีการช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ มายังผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัท่ี 15 - 21 ธนัวาคม 2560 เฉพาะ
วนัท าการ   
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            (จ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้และขอรับ
เงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์มีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลกิการจองซือ้
ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 5.2.2 (ก)  ถึง (ง) 

            (ฉ) ผู้จองซือ้ที่มีถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยทรัสต์ ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย
หนว่ยทรัสต์ก าหนด 

            5.2.3 ประเภทนักลงทุนสถาบนั ที่ได้น าส่งใบ Bookbuilding* และเหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั
ของเหมราช 

 หมายเหตุ : * ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนกัลงทุนสถาบนัจะต้องน าส่งใบ Bookbuilding ภายในระยะเวลาและ
ตามวิธีที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ก าหนด 

(ก) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะต้องจองซือ้หน่วยทรัสต์ในอตัราสว่น 8.4538 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการค านวณเป็นจ านวนท่ีมีเศษของหน่วยทรัสต์ซึง่ไมส่ามารถจดัสรร
ให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมมีสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ก็้ได้ ทัง้นี ้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หน่วยทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้รับสิทธิในการจองซือ้แบบ Rights 
Offering ที่แสดงความจ านงจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินสิทธิ ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถื อหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้รับ
สิทธิในการจองซือ้แบบ Rights Offering อย่างน้อยหนึ่งรอบ และในกรณีที่การจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มี
เศษของหนว่ยทรัสต์ซึง่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียง ทัง้นี ้หาก
มีหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวอีก การจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือนัน้จะอยู่ในดุลพินิจของผู้ จัดการ
กองทรัสต์ 

นอกจากนี ้หากผู้จองซือ้มีเลขทะเบียนผู้ ถือหนว่ยมากกวา่ 1 เลขทะเบียน ผู้จองซือ้ต้องแยกใบจองซือ้ตามเลขทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยที่ผู้จองซือ้นัน้ ๆ เว้นแต่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์จะยินยอมผ่อนผนัให้เป็นแต่
ละกรณีไป โดยผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

 



12 

 1. ใบรับรองการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ (ถ้ามี) ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

         2. เอกสารแสดงตน 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน หรือส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยังไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) 
และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนา
ใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ท่ียังไมห่มดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าห รือรับรองความ
ถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบั
ของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบ
จองซือ้ และแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบส าเนา
เอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดย
เอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ จองซือ้หรือผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ 
(แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 
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กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ซึง่ได้ผา่นขัน้ตอน
การรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการ
จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ดงักลา่วแล้ว ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปีนบัจนถึงวนัจองซือ้ ผู้จอง
ซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้ จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ นอกจากนีผู้้ จองซื อ้ดงักล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่
ประสงค์ที่จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซือ้ดงักลา่วไมก่รอกแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จอง
ซือ้ 

 (ข)   ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยที่ ทีมปฏิบตัิการการ
ลงทนุและช าระราคา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9 G Tower ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ  ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-128-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตัง้แต่ 08.30 น. – 15.30 น. 
ของวนัท่ี 25 -26 ธนัวาคม 2560 

 (ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนที่จองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสดุท้าย โดยมีวิธีช าระเงินคา่จอง
ซือ้ ดงันี ้

หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้
เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้โดยช าระเป็น (1) ช าระโดยเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบบัเดียว ลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 25 ธันวาคม 2560 เท่านัน้ และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค 
ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์ก าหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 

หากจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 และเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 
ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนท่ีจองซือ้โดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรับการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี) 
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(ง)      ผู้ จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ    
หลักฐานที่แสดงว่ามีการช าระค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ มายังผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัท่ี 25 -26 ธนัวาคม 2560 

(จ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลกิการจองซือ้และขอรับเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผู้
จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 5.2.3 (ก) ถึง (ง) 

(ฉ) ผู้ จองซือ้ที่มีถ่ินที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ท่ี
เก่ียวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์ก าหนด 

5.3 การสละสทิธิการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 
ผู้ ถือหนว่ยที่ไมไ่ด้ใช้สทิธิจองซือ้ หรือไมไ่ด้ใช้สทิธิจองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไมไ่ด้ช าระเงินคา่หนว่ยทรัสต์
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือบริษัทไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิม่เติมได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยได้สละสทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในครัง้นี ้
 

5.4 ขัน้ตอนและวธีิการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเตมิ 

ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์จะคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใต้เง่ือนไขที่
ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

            5.4.1 กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต ่ากว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 
ส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม ประเภทบคุคลธรรมดา นิติบคุคล และนกัลงทนุสถาบนัท่ีมิได้น าสง่ใบ Bookbuilding 

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้ จองซือ้จะ
ด าเนินการคืนเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ระหวา่งราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น โดย
ไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้ที่จองซือ้ โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบ
จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตาม
ช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียก
เก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)  ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวอันเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ จัดการการจัดและรับประกันการจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์ ผู้จองซือ้จะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินสว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอ
ขายสดุท้ายกบัราคาที่จองซือ้นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวันที่ได้มีการช าระคืนตามวิธีดงักลา่ว
ข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มี การโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามที่ระบใุนใบจองซือ้ หรือ
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สง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับคืน
เงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่
ความผิดของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น ข้อมูลช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ จองซือ้ไม่
ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ จะ
ไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

 

5.4.2 กรณีที่ ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ใช้สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

ส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม ประเภทบคุคลธรรมดา นิติบคุคล และนกัลงทนุสถาบนัท่ีมิได้น าสง่ใบ Bookbuilding  

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับจดัสรรราย
นัน้ๆ จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยไมม่ีดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามที่ผู้จอง
ซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ กลา่วคือ โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่
วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบใุนใบจองซือ้ และสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้จอง
ซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในสว่นที่ไมไ่ด้รับจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัการการ
จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายหนว่ยทรัสต์ยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้องช าระดอกเบีย้
ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้รับการจดัสรรที่ต้อง
สง่คืนนบัจากวนัที่พ้นก าหนดเวลา ดงักลา่ว จนถึงวนัที่ได้มีการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่า
กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ 
และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึง่ไมใ่ช่
ความผิดของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น ข้อมูลช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ จองซือ้ไม่
ชดัเจนหรือไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นปัจจบุนั ตามที่ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ที่ได้ให้ไว้กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

 

            5.4.3 กรณีผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้ 
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ส าหรับผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม ประเภทบคุคลธรรมดา นิติบคุคล และนกัลงทนุสถาบนัท่ีมิได้น าสง่ใบ Bookbuilding  

ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ที่ได้รับการจัดสรร
หนว่ยทรัสต์น้อยกวา่จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จองซือ้รายนัน้ๆ จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยไมม่ีดอกเบีย้
และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ กลา่วคือ โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารของผู้
จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบใุนใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้ ภายใน 10 วนั
ท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่าง
ส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับ
จัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณ
จากจ านวนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่ไม่ได้รับการจดัสรรท่ีต้องสง่คืนนบัจากวนัที่พ้นก าหนดเวลา ดงักลา่ว จนถึงวนัที่
ได้มีการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินคา่จองซือ้เข้าบญัชีธนาคาร
ของผู้จองซือ้ หรือสง่เช็คคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้อง
แล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหาย
ใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึง่ไมใ่ช่
ความผิดของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น ข้อมูลช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ จองซือ้ไม่
ชดัเจนหรือไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นปัจจบุนั ตามที่ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ที่ได้ให้ไว้กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

 

5.4.4 ในกรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าจองซือ้
ตามเช็คค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์  

ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ รับการจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้จองซือ้ราย
นัน้ๆ จะด าเนินการคืนเช็คค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่
จองซือ้หน่วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซือ้ โดยผู้จองซือ้ดงักลา่วต้องติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักลา่วคืนจากผู้จดัการการจัด
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ หากผู้
จองซือ้ไม่ติดต่อขอรับเช็คดงักลา่ว ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจดัสง่เช็คทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินคา่จองซือ้แ ล้วโดยชอบ 
และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป  
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5.4.5 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

เมื่อสิน้สดุการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้แรก หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย
และรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทัง้จ านวนและคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ ตาม
ประกาศที่ ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(1)  มีผู้จองซือ้ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบ (250) ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
ตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัการรับหนว่ยทรัสต์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

(2) มลูค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซือ้เมื่อรวมกบัมลูค่าเงินกู้ยืมจากบคุคลอื่น (ถ้ามี) มีมลูค่าไมเ่พียงพอที่จะลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือไม่ถึงจ านวนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ 

(3)  มีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่บคุคลใด กลุม่บคุคลเดียวกนัใด ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดัการกองทรัสต์ หรือ
ผู้ลงทนุตา่งด้าว ไมเ่ป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในสว่นนี ้และไมส่ามารถแก้ไขให้ถกูต้อง 

(4) ไมส่ามารถโอนเงินท่ีได้จากการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตัง้กองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายในสิบ
ห้า (15) วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

(5) เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัทางด้านกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลกัทรัพย์ หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุ 

(6) เมื่อมีเหตทุี่ท าให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการ สัง่
ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขายได้ 

(7) มีเหตุอื่นใดตามเง่ือนไขการบอกเลิกสญัญาที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ (Underwriting Agreement) 

เมื่อมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ 
จะแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายในสบิห้า (15) วนันบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ดงักลา่ว และ
จะพิจารณาคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยการ คืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยไมม่ีดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหาย
ใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง กล่าวคือ โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ที่แนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
กระแสรายวนั ที่ระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชี ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  หรือจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบใุนใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ อยู่ที่ระบใุนใบ
จองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการ นบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนยีม
การเรียกเก็บเช็คตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 
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หากผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่วนัน้ได้ อนัเนื่องจากความผิดพลาดของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและ
รับประกนัการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดจุดห้า (7.5)  ต่อปี นบัแต่วนัที่ครบ
ก าหนดเวลาดงักลา่วนัน้จนถึงวนัท่ีผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ช าระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินคา่จองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่
เช็ค ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ เช่น ข้อมลูช่ือ ที่อยู ่ของผู้
จองซือ้ไมช่ดัเจนหรือไมค่รบถ้วนตามที่ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ที่ได้ให้ไว้กบัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการ
จ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นปัจจบุนั ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์จะ
ไมรั่บผิดชอบตอ่ความผดิพลาดดงักลา่ว 

 
5.5 วิธีการส่งมอบหลกัทรัพย์ 

ปัจจุบนั บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กับผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์  และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้
กลา่วคือ ผู้จองซือ้สามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้น าหน่วยทรัสต์ที่ตนได้รับการจดัสรร เข้าสู่
ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ทนัทีที่
หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับ
ใบทรัสต์ ซึง่ผู้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหนว่ยทรัสต์ได้จนกวา่จะได้รับใบทรัสต์ 

ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์  ด าเนินการในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แตป่ระสงค์จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 
System) โดยผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อยู ่ในกรณีนี ้ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์จะด าเนินการน าหนว่ยทรัสต์ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่
บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหน่วยทรัสต์อยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซือ้
ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรรได้ทนัทีที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้เลือกให้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ ด าเนินการตามข้อ 5.5 (1) นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือ
เจ้าของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดังกล่าว 
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มิฉะนัน้แล้ว ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 
5.5 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

(2) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหนว่ยทรัสต์ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 
กรณีนี ้ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์จะด าเนินการน าหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรัสต์ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัท
ผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับด าเนินงาน
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบุคคลเท่านัน้ 
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และน าส่งให้ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ที่ ผู้ จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้ 
พร้อมเอกสารจองซือ้อื่นๆ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์จะกรอกหรือน าสง่แบบสอบถามส าหรับตรวจสถานะ FATCA 
หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้ จองซือ้ ตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 5.5 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ และหากผู้จองซือ้
ต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการถอนหนว่ยทรัสต์ตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้การ
ถอนหน่วยทรัสต์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
ดังนัน้ ผู้ จองซือ้ที่น าฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่ว ยทรัสต์ได้ทันภายในวันที่
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  

 (3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์
โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่มอบใบทรัสต์ตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามช่ือที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้
ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับ
ใบทรัสต์ ซึง่อาจจะได้รับภายหลงัจากที่หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมร่ะบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึง่ในใบจองซือ้ ผู้ เสนอขายหนว่ยทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์
ในนามผู้จองซือ้ ตามรายละเอยีดที่ระบไุว้ในข้อ 5.5 (3) นีใ้ห้แก่ผู้จองซือ้แทน 
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6. วัตถุประสงค์ของการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 

 กองทรัสต์จะลงทนุโดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างอาคารโรงงาน คลงัสินค้า ศนูย์กระจายสินค้า และส านกังานท่ี
ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมสว่นควบของที่ดินและอาคารดงักลา่ว และซือ้สงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องซึ่งใช้ในการ
ด าเนินกิจการภายในทรัพย์สินท่ีเช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม") จ านวน 5 โครงการ จากบริษัท 3 บริษัท ("บริษัท
เจ้าของทรัพย์สนิ") ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1) บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ากัด (ส าหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี

บอร์ด (ระยอง) (ESIE)) 
2) บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั (ส าหรับโครงการนิคมอตุสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น

ซีบอร์ด (HESIE)) 
3) บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอร่ี จ ากัด (ส าหรับโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL), 

โครงการนิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรีุ (HCIE) และ โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4 (HLP4)) 
ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้นี  ้กองทรัสต์จะน าเงินที่ได้มาจากการระดมทุนจ านวนไม่เกิน 
1,132,880,000 บาท และเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินจ านวนไม่เกิน 600,000,000 บาท มาใช้ในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

 

7.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม  

ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพงึได้รับจากการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุคือลงการทนุในทรัพย์สนิใหม่  

รายละเอียดทรัพย์สนิที่
จะลงทุนเพิ่มเติม 

สทิธิการเชา่ที่ดินและอาคารโรงงาน และสทิธิการเช่าที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า ดงันี ้

1. สทิธิการเชา่ที่ดินและอาคารโรงงาน ดงันี ้

1.1. อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพืน้ที่ที่ดินประมาณ 37-1-
15.416 ไร่ พืน้ที่อาคารประมาณ 30,056 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าที่ใช้งานได้
ของสว่นหลงัคาของอาคาร ประมาณ 16,368 ตารางเมตร 

1.2. อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพืน้ท่ีที่ดินประมาณ 9-2-52 ไร่ 
และพืน้ท่ีอาคารประมาณ 17,496 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าทีใ่ช้งานได้ของ
สว่นหลงัคาของอาคาร ประมาณ 9,245 ตารางเมตร 

สทิธิการเชา่ที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ท่ีที่ดินทัง้หมดประมาณ 46-3-67.416 ไร่ 
พืน้ท่ีอาคารโรงงานทัง้หมดประมาณ 47,552 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าทีใ่ช้งานได้
ของสว่นหลงัคาของอาคาร ประมาณ 25,613 ตารางเมตร 



21 

2. สทิธิการเชา่ที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โดยมีพืน้ท่ีที่ดินประมาณ 4-1-78.5 ไร่ พืน้ท่ี
อาคารประมาณ 7,579 ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าทีใ่ช้งานได้ของสว่นหลงัคาของ
อาคาร ประมาณ 4,268 ตารางเมตร 
 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

เนือ้ที่ดินรวมตามที่ระบใุนโฉนดที่ดิน  51-1-45.916 ไร่ 
(สว่นท่ีกองทรัสต์จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 55,131  ตารางเมตร 
กองทรัสต์ จะลงทนุประมาณ 
 
พืน้ท่ีเช่าที่ใช้งานได้ของสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 29,881  ตารางเมตร 
 กองทรัสต์ จะลงทนุประมาณ 

 

หมายเหตุ: 

การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้กองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวข้อง 

ดงันี ้

1. สญัญาเช่าทรัพย์สนิ (ที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสร้าง) และ 
2. สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ  
3. สญัญาจ านองทรัพย์สนิ (โดยกองทรัสต์เป็นผู้ รับจ านองจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ) 
4. สัญญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง เช่น สัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาตกลงกระท าการ 

สญัญาให้เช่าช่วงหลงัคา เป็นต้น 
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8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการได้รับเงนิปันผล 

8.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของก าไรสทุธิที่
ปรับปรุงแล้วของรอบปีบญัชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้แบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทน
ส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) (หากมี) ใน
แต่ละไตรมาส ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 (สี่) ครัง้ต่อรอบปี
บญัชี เว้นแตก่รณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุ กองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกวา่ 4 (สี)่ ครัง้ตอ่รอบปีบญัชี
ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม (โดยจะเร่ิมจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีแรกของ
กองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีก าไรเพียงพอท่ีจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่ว) 

อนึง่ ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคก่อนให้หมายถึงก าไรท่ีปรับปรุงด้วยรายการดงัตอ่ไปนี  ้

ก) การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 

ข) การหกัด้วยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผกูพนัจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตาม
วงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
แล้วแตก่รณี 

8.2 ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผู้จดัการกองทรัสต์จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

8.3 ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีผู้ จัดการกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อระบช่ืุอผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนและจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยท รัสต์ภายใน
ก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

ก) ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) ภายใน 90 (เก้า
สิบ) วันนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีโดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน  30 (สามสิบ) วันนับแต่วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อก าหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

เง่ือนไขเพิ่มเติม: 

เว้นแต่การจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับงวดปีบญัชีแรก   ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนรายปี
การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ซึ่งหากประโยชน์
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ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบปีใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากบั  0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง
ศนูย์) บาทผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้และให้สะสมประโยชน์
ตอบแทนดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจา่ยในงวดถดัไป ทัง้นีเ้ง่ือนไขข้างต้น
ต้องไมข่ดักบัข้อ 15.1 

ข) ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาลในแตล่ะไตรมาส (Interim Distribution) 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาลในแตล่ะไตรมาส ( Interim Distribution) (หากมี) 
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีส าหรับไตรมาสลา่สดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไมเ่กิน 30 (สามสบิ) วนันบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

เง่ือนไขเพิ่มเติม: 

ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลการก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทรัสต์ซึง่หากประโยชน์ตอบแทนท่ีจะประกาศจ่ายตอ่หน่วยทรัสต์ระหวา่งรอบ
ไตรมาสใดมีมลูค่าต ่ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 (ศนูย์จุดหนึ่งศนูย์) บาทผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่
จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้และให้สะสมประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์
ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

ส าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้
ในสญัญานีเ้ว้นแต่กรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฏหมายได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประกาศก าหนดสัง่การเห็นชอบและ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่นผู้จดัการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

8.4 ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ณวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตาม
สดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายหากปรากฏว่ามีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ใดถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกวา่อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดบคุคลหรือกลุม่บคุคล
เดียวกันนัน้จะไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอตัราที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ข) ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนและอตัราประโยชน์ตอบแทน
ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 
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(1) สง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนั
ปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือ 

(2) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผยณที่ท าการทกุแหง่ของผู้จดัการกองทรัสต์หรือ 

(3) ประกาศผา่นเว็บไซต์ของผู้จดัการกองทรัสต์หรือ 

(4) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อย 1 (หนึง่) ฉบบั 

ค) ผู้ จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการหักภาษีณที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) หรืออัตราอื่นตามที่
กฎหมายก าหนดของผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ประเภทบคุคลธรรมดา 

ง) ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ถือ
หน่วยทรัสต์และสง่ทางไปรษณีย์ตามที่อยูท่ี่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ระบไุว้ในใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์หรือน าเงินฝาก
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามที่แจ้งไว้โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์จะเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียม
คา่ใช้จ่ายในการโอนเงินท่ีเกิดขึน้และภาระความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (ถ้ามี) โดยผู้จดัการกองทรัสต์จะ
หกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากจ านวนเงินท่ีจะสง่ให้ 

จ) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เงินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรัสต์โดยผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์ 

8.5 เง่ือนไข และวิธีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์ มีข้อจ ากดัสทิธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หรือกลุม่
บุคคลเดียวกันของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าที่เป็นไปตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ในสว่นที่อยูใ่นอตัราที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด และผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัให้มีการค านวณหาจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้ โดยจะใช้
วิธีการเฉลี่ยตามสดัสว่นการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน 

ทัง้นี ้เว้นแตส่ านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น สว่นประโยชน์ตอบแทนที่ไมอ่าจจา่ย
แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวนัน้ ให้ตกเป็นของผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการ
กองทรัสต์จะพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับในคราวนัน้ หรือในคราวอื่น 
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8.6 งวดของผลการด าเนินงานท่ีผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผล 

ผู้จองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิม่ทนุในครัง้นีจ้ะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของกองทรัสต์เร่ิมตัง้แตผู่้จองซือ้ได้รับ
การจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์แล้ว 
 

9. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ 

ไมม่ี 
 

 


