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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช 

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ

ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) ขอรายงานเก่ียวกบัความประสงค์ในการเพิ่มทนุและการ

จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะมีออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ดงันี ้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จ านวนไม่เกิน 

137,500,000 หน่วย เมื่อรวมกบัหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในปัจจุบนัจ านวน 702,634,116 หน่วย จะท าให้

กองทรัสต์ HREIT มีหนว่ยทรัสต์ทัง้สิน้ไมเ่กิน 840,134,116 หนว่ย ส าหรับราคาหนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นี ้จะ

ก าหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ

จากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณา

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัรา

ผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ใน

ประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้

รวมถึงการลงทนุทางเลอืกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 
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2. การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

2.1. รายละเอียดการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 

แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่

สอง และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันของ WHAID 

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 สว่น ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีไ้มต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออก

และเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้ เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ แตจ่ะไมเ่สนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่อาจสง่ผลเป็นการกระท าที่

ขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้กองทรัสต์ HREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการ

ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่

จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่า

สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

สญัชาติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่บริษัทฯ จะน ามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ตาม

หลกัเกณฑ์ข้างต้น มีรายช่ือเบือ้งต้น คือ สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น องักฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิส อินเดีย 

ฝร่ังเศส ซึ่งเป็นสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ ไม่ใช่สัญชาติไทย ณ วันก าหนดสิทธิ วันที่ 23 มีนาคม 2563 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะประกาศรายช่ือสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่าน

เว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก่อนวนัจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรร บริษัทฯ จะ

จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่

ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 และในกรณีการจดัสรรสิทธิตาม

อตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

เพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็ม

หนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
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ส่วนที่  2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ  WHAID โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่

จดัสรรให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกบัสว่นที่ 1 แล้วจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 

20 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้ 

ส่วนที่  3 จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่เหลือจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 และสว่นที่ 2 ให้แก่ (1) บคุคลในวงจ ากดั  ซึ่ง

รวมถึงผู้ลงทุนสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ตามประกาศส านกังาน 

ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ตามที่เห็นสมควรตามประกาศ ทธ.27/2559 และ

ประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

ตารางดงัตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 

จัดสรรให้แก่ จ านวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

เดิมที่มีรายช่ือปรากฏใน

ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วน

การถือหน่วยทรัสต์ แต่จะ

ไม่ เ สนอขายใ ห้แก่ผู้ ถื อ

หนว่ยทรัสต์ที่อาจสง่ผลเป็น

ก า ร ก ร ะ ท า ที่ ขั ด ต่ อ

กฎหมาย  ห รือระ เบี ยบ

ข้อบังคับของต่างประเทศ 

หรือจะเป็นผลให้กองทรัสต์ 

HREIT ต้องมีภาระหน้าที่

ใ นการด า เนิ นการ ใด  ๆ 

เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ป จ า กที่ ต้ อ ง

ด าเนินการภายใต้กฎหมาย

ไทย  

ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 

50 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะมี

การออกและเสนอ

ขาย  

หมายเหต ุ(1) 

ก าหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหต ุ(2) 

ก าหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหต ุ(1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลังจากที่ ได้ รับอนุมัติ

จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) (5) และ 

(6)  
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จัดสรรให้แก่ จ านวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 2  WHAID และ/หรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันของ

WHAID  

เมื่อรวมกบัสว่นท่ี 

1 จะไมเ่กินร้อย

ละ 20 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะมี

การออกและเสนอ

ขาย 

- ก าหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหต ุ(1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลังจากที่ ได้ รับอนุมัติ

จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) (4) และ 

(6)  

สว่นที่ 3  ( 1)  บุ ค ค ล ใ น

วงจ ากัด  และ /ห รือ  (2) 

ประชาชนทัว่ไป  

หนว่ยทรัสต์สว่นที่

เหลอืจากการ

เสนอขายตามสว่น

ที่ 1 และ/หรือ 

สว่นที่ 2 

- ก าหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหต ุ(1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลังจากที่ ได้ รับอนุมัติ

จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) และ (6)  

หมายเหต ุ

(1) การก าหนดจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย และราคาของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายจะ

อ้างอิงจากจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความ

เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาด

ทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะได้รับ (3) ศกัยภาพใน

เชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุ

ในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการ

ของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding)  

(2) อตัราสว่นการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ หารด้วยจ านวนหนว่ยทรัสต์

ที่จะมีการออกและเสนอขายในสว่นท่ี 1 ในราคาตอ่หนว่ย ตามที่บริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 

(3) บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่

จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ โดยให้ถือตามนิยามกลุ่มบคุคลเดียวกนัตามประกาศ ทจ.49/2555 และนิยามผู้

จ าหนา่ยทรัพย์สนิแก่กองทรัสต์ตามประกาศ ทธ.27/2559 และให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการ

เสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนเป็นเกณฑ์ในการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 
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(4) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 2 เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ เมื่อนบัรวมกบัขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จะเข้าข่ายเป็นการท าธุรกรรม

ระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้ จัดการกองทรัสต์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดงักล่าวของกองทรัสต์ HREIT จะต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่

ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน และจะต้องไมม่ีเสยีงคดัค้านเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเพิ่มทุน ตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์และประกาศ สร.26/2555 โดยผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองนีจ้ะไม่มีสิทธิออกเสียง สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมระหวา่งกองทรัสต์กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์เป็นไปตามที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มา

ด้วย 4 

(5) วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์

เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย จะถูกก าหนดในภายหลงั โดยบริษัทฯ จะแจ้งวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ และ/หรือ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ และวันจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบตอ่ไป  

(6) ให้ทรัสตี และ/หรือบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกบั

การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้าง

การเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สิทธิจองซือ้ 

สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการ

เสนอขาย และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ HREIT 

และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกวา่สิทธิที่ได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขาย

และจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปให้แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้

ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนรายใด 

หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็นการกระท าอันขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบ

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์นัน้ ๆ หรือ ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร 2) พิจารณาก าหนดวนัก าหนด

รายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิ

จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม โดยให้แจ้งวนัก าหนดการดงักลา่วและ

รายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบตอ่ไป 3) เจรจา ตกลง 

จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่
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จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือสญัญาต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และตวัแทนรับ

จองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่

จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือ

บคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น

ต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการ รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ

ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่

สอง และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ในกรณีที่ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันของ WHAID 

บริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 สว่น ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีไ้มต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออก

และเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่สองนี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ แตจ่ะไมเ่สนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่อาจสง่ผลเป็นการกระท าที่

ขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้กองทรัสต์ HREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการ

ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่

จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่า

สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

สญัชาติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่บริษัทฯ จะน ามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ตาม

หลกัเกณฑ์ข้างต้น มีรายช่ือเบือ้งต้น คือ สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น องักฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิส อินเดีย 

ฝร่ังเศส ซึ่งเป็นสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ณ วันก าหนดสิทธิ วันที่ 23 มีนาคม 2563 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะประกาศรายช่ือสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่าน

เว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก่อนวนัจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจดัสรร บริษัทฯ จะ

จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่

ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลงัจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 2 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการ
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จดัสรรสทิธิตามอตัราสว่นท่ีก าหนดท าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มสีทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ได้รับสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์

ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็น

จ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ส่วนที่  2 จดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่เหลือจากการเสนอขายในสว่นที่ 1 ให้แก่ (1) บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุ

สถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และไม่ใช่

บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่

เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามที่เห็นสมควรตามประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื่นใดที่

เก่ียวข้อง 

ตารางดงัตอ่ไปนีเ้ป็นข้อมลูโดยสรุปของการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 

จัดสรรให้แก่ จ านวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนที่  1 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์

เดิมที่มี รายช่ือปรากฏใน

ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการ

ถือหน่วยทรัสต์  แต่จะไม่

เ ส น อ ข า ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็น

การกระท าที่ขดัต่อกฎหมาย 

หรือระเบียบข้อบังคับของ

ต่างประเทศ หรือจะเป็นผล

ให้กองทรัสต์ HREIT ต้องมี

ภ า ร ะ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร

ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไป

จากที่ต้องด าเนินการภายใต้

กฎหมายไทย  

ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 

50 ของ

หนว่ยทรัสต์ที่จะมี

การออกและเสนอ

ขาย  

หมายเหต ุ(1) 

ก าหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหต ุ(2) 

ก าหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหต ุ(1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลังจากที่ได้ รับอนุมัติ

จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) (4) และ 

(5)  



 
 

ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 5 

                                                                                              สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า  8 

จัดสรรให้แก่ จ านวน

หน่วยทรัสต์ 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วัน เวลา จองซือ้ และ

ช าระเงนิค่า

หน่วยทรัสต์ 

หมายเหตุ 

สว่นที่ 2  ( 1)  บุ ค ค ล ใ น

ว ง จ า กั ด  แ ละ / ห รื อ  ( 2) 

ประชาชนทัว่ไป  

หนว่ยทรัสต์สว่นที่

เหลอืจากการเสนอ

ขายตามสว่นที่ 1  

- ก าหนดใน

ภายหลงั 

หมายเหต ุ(1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลังจากที่ได้ รับอนุมัติ

จากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) และ (5) 

หมายเหต ุ

(1) การก าหนดจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย และราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย

จะอ้างอิงจากจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ  ท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงิน

ตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (3) 

ศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนท่ีจะได้

จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจ

ความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

(2) อตัราสว่นการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหนว่ยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ หารด้วยจ านวนหนว่ยทรัสต์

ที่จะมีการออกและเสนอขายในสว่นท่ี 1 ในราคาตอ่หนว่ย ตามที่บริษัทฯ จะได้ก าหนดตามวิธีการท่ีระบตุอ่ไป 

(3) บริษัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่

จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ โดยให้ถือตามนิยามกลุม่บคุคลเดียวกนัตามประกาศ ทจ.49/2555 และนิยาม

ผู้จ าหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ตามประกาศ ทธ.27/2559 และให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลู

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือหนงัสือชีช้วนเป็นเกณฑ์ในการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละ

ประเภท 

(4) วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์

เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย จะถูกก าหนดในภายหลงั โดยบริษัทฯ จะแจ้งวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ และ/หรือ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ และวันจองซือ้

หนว่ยทรัสต์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบตอ่ไป  

(5) ให้ทรัสตี และ/หรือบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกบั

การเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้าง

การเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สทิธิจองซือ้ 
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สดัสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกับการ

เสนอขาย และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ HREIT 

และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมจองซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขาย

และจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้

ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนรายใด 

หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอันขดัต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์นัน้ ๆ หรือ ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควร  2) พิจารณาก าหนดวนัก าหนด

รายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มี

สทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม โดยให้แจ้งวนัก าหนดการดงักลา่ว

และรายละเอียดตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา 

ตกลง จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือแก้ไขเปลีย่นแปลง ในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่ง ๆ และหลกัฐาน

ที่จ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือสญัญาตา่ง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และตวัแทน

รับจองซือ้หลกัทรัพย์ รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรือยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ี

จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือ

บคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว และการน าหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็น

ต้น และ 4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือที่เก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นทกุประการ รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ

ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือให้แก่ประชาชนทัว่ไปแล้ว บริษัทฯ 

สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดง

ความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลงัจากการจดัสรร

สว่นท่ี 2 แล้วหรือไมก็่ได้ 

ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือหนงัสือชีช้วนการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์เพิ่มทนุของกองทรัสต์ HREIT ในครัง้ที่สอง เป็นจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแต่

ละประเภท 

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้นจะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ 
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HREIT และบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่

ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์ 

2.2. การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์ 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นท่ีก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รับสิทธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอ

ขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดลงเป็นจ านวนเต็ม

หนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก

และเสนอขายเพิ่มเติม 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 

14.00 น. ณ  อาคาร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 349 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 และบริเวณที่ทางบริษัทฯ จะได้จดัเตรียมไว้ และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิเข้า

ร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัให้

สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date)  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

และเงื่อนไขการขออนุญาต 

ภายหลงัที่ได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในการเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สินที่จะ

ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 บริษัทฯ จะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ HREIT ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.

ตอ่ไป 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่มเติม  

เพื่อน าไปใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 เพื่อเพิ่มแหลง่ที่มาของรายได้และสร้างผลตอบแทน

ให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์มากขึน้ และใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 

และใช้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการช าระหนีเ้ดิมของกองทรัสต์ HREIT  และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการ

กู้ยืมเงินเพื่อช าระหนีเ้ดิม รวมทัง้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
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6. ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยกองทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย  

เพื่อให้กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สินเพิ่มขึน้อนัจะสง่ผลให้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ นอกจากนี  ้การเข้า

ลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วยงัสง่ผลให้กองทรัสต์ HREIT มีโอกาสได้รับผลประโยชน์สว่นเพิ่มในทรัพย์สินใหมท่ี่ลงทนุ 

ทัง้นี ้การท่ีกองทรัสต์ HREIT มีจ านวนหนว่ยทรัสต์เพิ่มมากขึน้ อาจจะท าให้หนว่ยทรัสต์มีสภาพคลอ่งมากขึน้ส าหรับ

การซือ้ขายหนว่ยทรัสต์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน 

กองทรัสต์ HREIT จะมีขนาดใหญ่ขึน้ซึง่เป็นที่น่าสนใจตอ่นกัลงทนุ โดยบริษัทฯ คาดวา่จะสง่เสริมให้เกิดสภาพคลอ่ง

ในตลาดรอง อีกทัง้กองทรัสต์ HREIT จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์

ได้เพิ่มขึน้จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จดัหาผลประโยชน์อยูใ่นปัจจบุนั 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ

เพิ่มทุน/ จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

- ไมม่ี – 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

9.1. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ที่ 

1/2563 ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ซึง่เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date)  

9.2. ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2563 

เวลา 14.00 น. ณ อาคาร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ เลขท่ี 349 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 และบริเวณที่ทางบริษัทฯ จะได้จดัเตรียมไว้ เพื่อมีมติเก่ียวกบัการเพิ่ม

ทนุของกองทรัสต์ HREIT การจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 นางสาวจารุชา สติมานนท์ 

 รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

 บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทรัสต์ 


