
 

 

 

หนา้ 1 จาก 25 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังทีห่ก 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังทีห่ก 

1. วัน เดือน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัททีมี่มติใหจั้ดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเตมิส าหรับการเพิม่
ทุนคร้ังทีห่ก 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564  

2. รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังทีห่ก  

ประเภทหน่วยทรัสต ์ :  ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต ์

ทุนช าระแล้วเดิม  :  25,059,899,196.22 บาท 

ทุนช าระทีจ่ะเพิ่ม  :  ไม่เกิน 4,978,084,200.00 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม  

:  ไม่เกิน 385,898,000 หน่วย 

ราคาสูงสุดทีจ่ะเสนอขายต่อหน่วย  :  12.90 บาท  

ทุนช าระทีจ่ะเพิ่มและจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหน่วยทรัสตเ์ดิม  

:  ไม่เกิน 4,231,367,700 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมและจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรัสตเ์ดิม 

:  ไม่เกิน 328,013,000 หน่วย 

วิธีการจัดสรร  :  ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรบัการเพิ่มทุน
ครัง้ที่หกไม่เกิน 385,898,000 หน่วย ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมทีมี่รายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสตต์ามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์
โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตท์ีจ่ะท าให้กองทรัสตมี์หน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ 

เป็นการใหสิ้ทธิในการจองซือ้ต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฎ
อยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ณ วนัก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้นี ้ในวนัที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้
ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์
ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 
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0.1181 หน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม แต่จะไม่เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ที่อาจส่งผลเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรสัตข์อง
ต่างประเทศ หรือจะท าใหก้องทรสัต ์มีภาระหนา้ที่และค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการเกินสมควรภายใตก้ฎหมายของต่างประเทศ โดยสัญชาติผู้
ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะน ามา
พิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ปรากฏรายละเอียดตามที่ระบไุวใ้นสิ่งทีส่่งมาด้วย 7  

ในกรณีการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมขา้งตน้ท าให้ผูถื้อหน่วยทรสัต์
เดิมไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเป็นจ านวนท่ีมีเศษของ
หน่วยทรสัตซ์ึ่งไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยได ้ใหปั้ดเศษ
ลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอาจ
แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมตามสิทธิที่ไดร้ับจัดสรร 
หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร หรือ
สละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้

ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม
แลว้ ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงจองซือ้
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้ม
กบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนที่ 3 หรือไม่ก็ได ้
 

ส่วนที่ 2 เสนอขายให้กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (“WHA” หรือ “ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น”) 
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA  

โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่  WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับจ านวนที่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ 1 แลว้ จะมีจ านวนไม่
เกินรอ้ยละ 15 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่ม
ทนุครัง้นี ้หรือไม่เกิน 57,884,700 หน่วย 
 
ส่วนที่  3 เสนอขายให้แก่  (1)  บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซ่ึงรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันซ่ึงไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมของกองทรัสต ์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยว
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โยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทธ.27/2559 เ ร่ือง 
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
และประกาศอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง โดยจ านวนหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่
เสนอขายในส่วนนี้อาจจะรวมหน่วยทรัสตส์่วนที่เหลือจากการ
เสนอขายในส่วนที ่1 และ/หรือ ส่วนที ่2 ด้วย 

ทั้งนี ้ผู้จัดการกองทรัสตส์งวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่
เหลือใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะ
ซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ไดร้ับจัดสรรตามที่เห็นสมควร 
พรอ้มกับหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนที่ 3 หรือไม่ก็ได ้และ
ในกรณีที่การจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมนีท้  าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมใน
ส่วนที่ 1 ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษ
ของหน่วยทรสัตซ์ึ่งไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยได ้ใหปั้ด
เศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 

ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อใหก้ารเสนอ
ขายหน่วยทรสัตค์รัง้นีป้ระสบความส าเร็จ ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ 
ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตข์อสงวนสิทธิในการใชดุ้ลพินิจใน
การเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละ
ประเภทขา้งตน้ (Claw Back/Claw Forward) ตามรายละเอียดที่ก าหนด
ไวใ้นเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ 
เช่น ปรมิาณความตอ้งการซือ้หน่วยทรสัตข์องนกัลงทนุในแต่ละประเภท 
เป็นตน้ ทั้งนี ้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ พ.ร.บ. หลักทรัพยท์ี่
เก่ียวขอ้ง 

 

3. ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์

3.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์(02) 888-8888 
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4. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุน  

4.1 ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ สถานท่ีจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ  

ประเภท 
นักลงทนุ 

ราคาจองซือ้ต่อหน่วย การจองซือ้และ 
ระยะเวลาจองซือ้ 

การช าระเงนิ 

ส่วนที่ 1  เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสตต์าม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์ 

ประเภทบุคคล
ธรรมดาและนิติ
บุคคล  

จองซือ้ที่ราคาสงูสดุที่จะ
เสนอขายหนว่ยทรสัต ์คือ 
12.90  บาทต่อหน่วย 

จองซือ้ไดท้ี ่ส  านกังาน และ
สาขาของผู จ้ ดัการการจดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์รวมทัง้
ผ ่า น ร ะบบออน ไลน ข์ อ ง
ผู จ้ ดัการการจ ดัจ าหน ่าย
หน่วยทรสัต ์(K-My Invest) 
แ ล ะ ผ ่า น ท า ง โ ท ร ศ พั ท์
บนัทึกเสียงของผูจ้ดัการการ
จ ดัจ าหน ่ายหน ่วยทร สัต  ์
ในช่วงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน ถงึ 
11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่ 
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.หรือ
ต า ม เ ว ล า ท า ก า ร ข อ ง
ส านัก งานและสาขาของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ าย
หน่วยทรัสต์ และวันที่  12 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. หรือตามเวลาท าการ
ของส านักงานและสาขาของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ าย
หน่วยทรัสต์ ถึงเวลา 15.00 
น.  

- หากท าการจองซื ้อ ในช่วง
ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน 
2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของ
วันที่  11 พฤศจิกายน  2564 
สามารถช าระเงินค่าจองซือ้
โดยช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) หรือ  

(2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท ์  

- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 
12. 00 น .  ข อ ง วั น ที่  11 
พฤศจิกายน 2564 ตอ้งช าระ
ค่าจองซื ้อด้วยเงินสด การ
โอนเงินหรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) 
เท่านัน้ 

ป ร ะ เ ภ ท นั ก
ลงทุนสถาบันที่
มิ ไ ด้ น า ส่ ง ใ บ 
Bookbuilding 

จองซือ้ที่ราคาสงูสดุที่จะ
เสนอขายหนว่ยทรสัต ์คือ 
12.90 บาทต่อหนว่ย 

จองซื ้อได้ที่ ส  านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ าย
หน่วยทรัสต์เท่านั้น ในช่วง
วันที่  8 พฤศจิกายน ถึง  11 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. – 16.00 น. และวนัท่ี 

- หากท าการจองซื ้อ ในช่วง

ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน 

2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของ

วันที่  11 พฤศจิกายน 2564 

สามารถช าระเงินค่าจองซือ้

โดยช าระเป็น  
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ประเภท 
นักลงทนุ 

ราคาจองซือ้ต่อหน่วย การจองซือ้และ 
ระยะเวลาจองซือ้ 

การช าระเงนิ 

12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่
เวลาตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 
15.00 น.  

(1) เงินสด การโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) หรือ  

(2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท ์

- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 

12. 00 น .  ข อ ง วั น ที่  11 

พฤศจิกายน 2564 ตอ้งช าระ

ค่าจองซื ้อด้วย เงินสด การ

โอนเงินหรือการโอนเงินผ่าน

ระบบบาทเนต (BAHTNET) 

เท่านัน้ 

ป ร ะ เ ภ ท นั ก
ลงทุนสถาบันที่
น า ส่ ง ใ บ 
Bookbuilding 

จองซือ้ที่ราคาเสนอขาย
สดุทา้ย 

จองซื ้อได้ที่ ส  านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ าย
หน่วยทรัสต์เท่านั้น ในช่วง
วันที่  16 พฤศจิกายน ถึง 18 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. – 16.00 น.  

- หากท าการจองซื ้อ ในช่วง

วันที่  16 พฤศจิกายน 2564 

ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่  

17 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2564 

สามารถช าระเงินค่าจองซือ้

โดยช าระเป็น  

(1) เงินสด การโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) หรือ  

(2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท ์

- หากท าการจองซื ้อหลังเวลา 
12. 00 น .  ข อ ง วั น ที่  17 
พฤศจิกายน 2564 ตอ้งช าระค่า
จองซือ้ดว้ย เงินสด การโอนเงิน
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

ส่วนที ่2 เสนอขายให้กับ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 
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ประเภท 
นักลงทนุ 

ราคาจองซือ้ต่อหน่วย การจองซือ้และ 
ระยะเวลาจองซือ้ 

การช าระเงนิ 

ดับบลิวเอชเอ 
ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น 
และ/หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกัน
ของดับบลิวเอช
เอ คอรป์อเรชั่น 

ไม่เกินรอ้ยละ 15 
ข อ ง จ า น ว น
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ที่
เสนอขายทั้งหมด 
( เ มื่ อ ร ว ม กั บ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ที่
ได้รับจัดสรรตาม
ส่วนท่ี 1) 

จองซือ้ที่ราคาเสนอขาย
สดุทา้ย 

จองซื ้อได้ที่ ส  านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ าย
หน่วยทรัสต์เท่านั้น ในช่วง
วันที่  16 พฤศจิกายน ถึง 19 
พฤศจิกายน 2564 ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. – 16.00 น.  

- หากท าการจองซือ้ในช่วงวนัท่ี 
16 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 
12. 00 น .  ข อ ง วั น ที่  18 
พฤศจิกายน 2564สามารถ
ช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระ
เป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) หรือ 

(2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟท ์

- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 
12. 00 น .  ข อ ง วั น ที่  18 
พฤศจิกายน 2564ตอ้งช าระ
ค่าจองซื ้อด้วยเงินสด การ
โอนเงินหรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) 
เท่านัน้ 

ส่วนที ่3   เสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) โดยจ านวนหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมที่เสนอขายในส่วนนี้อาจจะรวมหน่วยทรัสต์
ส่วนทีเ่หลือจากการเสนอขายในส่วนที ่1 และ/หรือ ส่วนที ่2 ด้วย 

นกัลงทนุสถาบนั จองซือ้ที่ราคาเสนอขาย
สดุทา้ย 

จองซื ้อได้ที่ ส  านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ าย
หน่วยทรัสต์เท่านั้น ในช่วง
วนัที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 19 
พฤศจ ิกายน  2564 ตั้ ง แต่
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

- หากท าการจองซื ้อ ในช่วง
วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่  
18 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2564 
สามารถช าระเงินค่าจองซือ้
โดยช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET)  หรือ  

(2)  เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  หรื
อดร๊าฟท ์
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ประเภท 
นักลงทนุ 

ราคาจองซือ้ต่อหน่วย การจองซือ้และ 
ระยะเวลาจองซือ้ 

การช าระเงนิ 

- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 
12. 00 น .  ข อ ง วั น ที่  18 
พฤศจิกายน 2564 ตอ้งช าระ
ค่าจองซือ้ดว้ยเงนิสด การโอน
เงิน  หรือการโอนเงิน ผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) 
เท่านัน้ 

บุ ค ค ล ต า ม
ดุลพินิจของผู้จัด
จ า ห น่ า ย
หน่วยทรสัต ์ 

จองซือ้ที่ราคาเสนอขาย
สดุทา้ย 

จองซือ้ไดท้ี ่ส  านกังาน และ
ส า ข า ข อ ง ผู จ้ ดั จ า หน ่า ย
หน ่วยทร สัต  ์ ร วมทั ง้ ผ ่าน
ระบบออนไลนข์องผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
(K-My Invest) และผ่านทาง
โทรศ พัท บ์ นัท ึก เส ียงของ
ผู จ้ ดัการการจ ดัจ าหน ่าย
หน่วยทรสัต ์
 
ในช่วงวันที่  16 พฤศจิกายน 
ถึ ง  19 พฤศจิ กายน 2564 
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 
น.หรือตามเวลาท าการของ
ส านักงานและสาขาของผูจ้ดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ 

- หากท าการจองซื ้อ ในช่วง
วันที่  16 พฤศจิกายน  2564 
ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่  
18 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2564 
สามารถช าระเงินค่าจองซือ้
โดยช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET)  

( 2)  เ ช็ ค  แ ค ช เ ชี ย ร์ เ ช็ ค  
หรือดร๊าฟท ์

 หากท าการจองซือ้หลังเวลา 
12. 00 น .  ข อ ง วั น ที่  18 
พฤศจิกายน 2564  ตอ้งช าระ
ค่าจองซื ้อเป็น เงินสด การ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) 
(เท่านัน้ 

 
5. วิธีการจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ และรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ส าหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมทีมี่สิทธิจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนคร้ังทีห่ก 

5.1  การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 
5.1.1 เอกสารประกอบการจองซือ้  

(1) ใบจองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสตใ์หถู้กตอ้ง 
ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมือชื่อ กรณีนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  
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(2) ใบรบัรองการจองซือ้หลักทรัพย ์(ถา้มี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (“TSD”) 

(3) ส าเนาหลกัฐานการช าระเงิน 
(4) กรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ปิดบัญชีกับผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย และ/หรือ ยังไม่ไดผ่้านขั้นตอนการรูจ้ัก

ลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD) ผูจ้องซือ้จะตอ้งผ่านขั้นตอนการ KYC/CDD ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถว้น และชัดเจนพรอ้มลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซือ้ 

(5) แบบฟอรม์ประเมินความเส่ียง Customer Risk Rating (CRR) (กรณีผูจ้องซือ้ไม่เคยประเมินความ
เส่ียงหรือ Suitability Test ที่ท าล่าสดุกบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายอายุเกิน 2 ปี) 

(6) แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act บน
ใบจองซือ้และแบบสอบถาม FATCA ของ TSD (ในกรณีผูจ้องซือ้จะใชบ้ริการของ TSD ในการฝาก
หลกัทรพัยใ์นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600)  

(7) ส าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีธนาคาร กรณีผูจ้องซือ้ขอรบัเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตค์ืนโดยการโอน
เงินเขา้บัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวตอ้งตรงกับชื่อผูจ้องซือ้  พรอ้มทั้งลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(8) ส าเนาหลกัฐานแสดงตน (แลว้แต่กรณี) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือ
ชื่อนั้นจะตอ้งตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการจองซือ้ทุกฉบับ  หรือใน
กรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นหนา้ที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 
13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

- เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) พรอ้มลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง  

- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ี่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาใบสตูิบตัร พรอ้ม
ทัง้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศัยอยู่  
พรอ้มให้ผู้ใช้อ  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตาม
กฎหมาย ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งเอกสารดงักล่าว และค ายินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมาย รวมถึงหลกัฐานอื่นใดที่
แสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  

- กรณีผู้จองซื ้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูเ้ยาวแ์ละส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุอง
ผูใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมาย และ
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ส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศัยอยู่ พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทน
โดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตามกฎหมายลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งเอกสารดงักล่าว และ
ค ายินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้กครองตาม
กฎหมาย รวมถึงหลกัฐานอื่นใดที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย) 

กรณีนิติบคุคลหรือนกัลงทนุสถาบนัที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล หรือส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่
ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยลายมือชื่อนัน้จะตอ้งตรง
กบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

กรณีนิติบคุคลหรือนกัลงทนุสถาบนัที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัและหนงัสือรบัรองที่ออกไม่เกิน 
12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล
นัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี)  

- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ที่ยงัไม่
หมดอายุของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบคุคล (ในกรณีที่ส  าเนาบตัรขา้ราชการหรือ
ส าเนาบัตรพนักงานรฐัวิสาหกิจไม่ไดร้ะบุหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ใหแ้นบส าเนา
ทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง)  

- ในกรณีที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลเป็นบคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ใหใ้ชส้ าเนา
ใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมดที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการ
รบัรองลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ของสถานทตูไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง และมีอายุไม่
เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 

กรณีนิติบุคคลหรือนักลงทุนสถาบันที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์  (Custodian) เป็น
ผูด้  าเนินการจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ทน 

- ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชนด์ าเนินการจอง
ซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทั้งนี ้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวตอ้งลงนามรบัรอง
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ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรือผูดู้แลรกัษาผลประโยชน ์(แลว้แต่กรณี) 
และประทบัตราส าคญันิติบุคคล (ถา้มี) และแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือ
ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน ์(Custodian) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.1.2 รายละเอียดวิธีการช าระค่าจองซือ้ 
1) ส าหรับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันทีมิ่ได้น าส่งใบ Bookbuilding 

 ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาสงูสดุที่จะเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์คือ 12.90 บาทต่อหน่วย โดยมีวิธีช าระเงินค่าจองซือ้ ดงันี ้ 

- หากท าการจองซือ้ ในช่วงวันที่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2564 ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็น  
(1)  เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสามารถด าเนินการไดท้ี่

สาขาของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ 
(2)  เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์นัน้ๆ 

จะตอ้งลงวนัที่ภายในวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกังานหกั
บญัชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซื ้อเป็นเช็ค หรือ
แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ใหข้ีดครอ่มสั่งจ่าย  

 
- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 12.00 น. ของวันที ่11 พฤศจิกายน 2564 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระค่าจอง

ซือ้ดว้ยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้  
 
ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรบัการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็ค (ถา้มี) 

 
2) ส าหรับนักลงทุนสถาบันทีน่ าส่งใบ Bookbuilding 

 ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสดุทา้ย โดย
มีวิธีช าระเงินค่าจองซือ้ ดงันี ้ 

- หากท าการจองซือ้ ในช่วงวันที่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2564 ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสามารถด าเนินการไดท้ี่
สาขาของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสตด์บับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท” หรือ 
“Subscription Account for WHA Premium Growth” 

พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 
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(2) เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์นัน้ๆ 
จะตอ้งลงวนัที่ภายในวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกังานหกับญัชี
ในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ใหข้ีดครอ่มสั่งจ่าย  

 
- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 12.00 น. ของวันที ่17 พฤศจิกายน 2564 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระค่าจอง

ซือ้ดว้ยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้  
 
 ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรบัการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็ค (ถา้มี) 

 
3) ส าหรับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของดับบลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชั่น 
  ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยทรสัตต์ามจ านวนที่จองซือ้ที่ราคาเสนอขายสดุทา้ย โดย
มีวิธีช าระเงินคา่จองซือ้ ดงันี ้ 

- หากท าการจองซือ้ ในช่วงวันที่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2564 ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็น  
(1)  เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสามารถด าเนินการ
ไดท้ี่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ 
(2)  เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท ์โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์
นัน้ๆ จะตอ้งลงวนัที่ภายในวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกังานหกั
บัญชีในกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วันท าการเท่านั้น ทั้งนี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือ
แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ใหข้ีดครอ่มสั่งจ่าย  

 
- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 12.00 น. ของวันที ่18 พฤศจิกายน 2564 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระค่าจอง

ซือ้ดว้ยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้  
 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสตด์บับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท” หรือ 
“Subscription Account for WHA Premium Growth” 

พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสตด์บับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท” หรือ 
“Subscription Account for WHA Premium Growth” 

พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 
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 ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรบัการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็ค (ถา้มี) 

 

5.2 การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online)  
ผู้จองซื้อที่ประสงคจ์ะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ K-My Invest ของบมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยทีมี่อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณข์ึน้ไปและได้สมัครใช้บริการ 
K PLUS ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันเสนอขายหน่วยทรัสต ์
และจะตอ้งผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:  KYC/CDD)  และแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินระดับความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยทรสัตก์ าหนดก่อนท าการจองซือ้หน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้ในกรณีที่ผลการประเมินความเส่ียงที่
ยอมรับได ้(Suitability Test) ของผู้จองซือ้ไม่เหมาะสมกับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้ผู้จองซือ้
จะตอ้งยืนยันความประสงคท์ี่จะจองซื ้อหน่วยทรัสตแ์ละยืนยันในฐานะผู้จองซือ้ว่า หากเกิดความ
เสียหายใดๆ จากการลงทุนในหน่วยทรสัตน์ีต้่อไปในอนาคต ผูอ้อกหน่วยทรสัต ์และ/หรือ ผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตไ์ม่มีหนา้ที่ตอ้งรบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ และผูจ้องซือ้จะตอ้งยืนยนัการท าธุรกรรม
ว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของ
หน่วยทรัสต์ (Executive Summary หรือ Fact Sheet) หรือหนังสือชี ้ชวน ยอมรับความเส่ียงในการ
ลงทุนและยินยอมผูกพันตามเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหน่วยทรัสต ์(Executive Summary หรือ 
Fact Sheet) หรือหนงัสือชีช้วนดงักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ก่อนการส่งค าสั่งจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์  

ผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัตผ่์านระบบออนไลนข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์
ตอ้งตรวจทานและแกไ้ขขอ้มูลส่วนตัวใหส้มบูรณ์และกรอกข้อมูลการจองซือ้พรอ้มตรวจสอบความ
ถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูทกุครัง้ก่อนการยืนยนัการลงทนุดว้ยตนเอง ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู
และลงนามในใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ หรือภาพถ่าย
หนา้สมุดบัญชีเงินฝากส าหรบับญัชีเงินฝากของผูล้งทุนดังกล่าวที่เปิดไวก้ับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตผ่์านระบบออนไลนข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งช าระเงิน
ผ่านบริการ K PLUS ทันทีหลังจากการจองซือ้หน่วยทรสัตผ่์านระบบออนไลน ์โดยรายการจองซือ้จะ
ส าเร็จเมื่อผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตช์ าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ผ่านบริการ  K PLUS 
และผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัหลกัฐานยืนยนัการจองซือ้ ตามวิธีการและวงเงินการโอนสงูสดุต่อวัน
ตามที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตก์ าหนด   ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้และช าระเงิน
ในวงเงินท่ีสงูกว่าจ านวนดงักล่าว สามารถด าเนินการผ่านสาขาหรือหน่วยงานที่มีบริการรบัจองซือ้ของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์

เงื่อนไขและขัน้ตอนการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนน์ีเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชบ้ริการจอง
ซือ้หลกัทรพัยอ์อนไลนผ่์านระบบ K-My Invest ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัผูจ้องซือ้
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ที่ประสงคจ์ะจองซือ้ผ่านระบบออนไลนข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์โดยมีขอ้ตกลง เงื่อนไข 
และขอ้ก าหนดซึ่งเป็นไปตามดลุพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์  

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการดงัต่อไปนีใ้นการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ 

• จะตอ้งมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนท์ี่รดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบ
ตวัตนของผูจ้องซือ้ไดโ้ดยการยืนยนัตวัตนผ่าน Mobile Application - K PLUS 

• จะจดัใหม้ีเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหน่วยทรสัต ์(Executive Summary หรือ Fact Sheet) 
ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน ์ 

• จะระบุราคาเสนอขายสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต ์จ านวนจองซือ้ขั้นต ่า และจ านวน
ทวีคูณในการจองซือ้หน่วยทรสัต ์พรอ้มทัง้ระบุว่าผูจ้องซือ้สามารถดาวนโ์หลด (Download) 
หนังสือชีช้วน เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นีไ้ดก้่อนท าการจองซือ้
หน่วยทรสัต ์จากเว็บไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจองซือ้หน่วยทรัสต์จากผู้เยาว์ และ
ผูป้กครองที่ใชสิ้ทธิการจองซือ้แทนผูเ้ยาว ์ส าหรบัการจองซือ้หน่วยทรสัตผ่์านระบบออนไลน ์ 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตข์อสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข เพิ่มเติม
ส าหรับผู้ที่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง และผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะแจง้หลักเกณฑแ์ละเงื่ อนไขที่
เพิ่มเติมดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทั่วไปท่ีประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัตท์ราบโดยทั่วกนัต่อไป 

 

5.3 การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเสียง 

ผู้จองซื้อที่ประสงคจ์ะจองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทึกเสียง สามารถจองซือ้ผ่านผู้แนะน าการ
ลงทุนของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่สมัครบริการ 
KBank Private Banking เพื่อยินยอมการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัทแ์ละลงนามในหนงัสือยินยอมใหห้กั
บญัชีระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
และไดด้  าเนินการจัดท าแบบประเมินระดบัความเส่ียงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตแ์ลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์
บันทึกเสียง โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสตจ์ะตอ้งมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านทาง
โทรศัพทบ์ันทึกเสียงที่รดักุมเพียงพอ และผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัว่าไดศ้ึกษาขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์นหนงัสือชีช้วน หรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหน่วยทรสัต ์(Executive Summary หรือ 
Fact Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 

http://www.sec.or.th/
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ประกอบการจองซือ้ โดยในการรับจองซือ้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสตจ์ะต้องปฏิบัติตาม
แนวทางดงัต่อไปนี ้

• ผูแ้นะน าการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตต์อ้งแจง้ขอ้มลูใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่าน
ทางโทรศัพทบ์ันทึกเสียงโดยระบุราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย จ านวนเงินที่ตอ้งช าระ การฝาก
หน่วยทรสัต ์วิธีการและวนัท่ีตอ้งช าระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซือ้สามารถศกึษาขอ้มลู
เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นหนังสือชีช้วนจากเว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. ที่  
www.sec.or.th 

• ผูแ้นะน าการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตต์อ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้
ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเสียง เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปี เกิด หรือชื่อผูแ้นะน าการ
ลงทนุ เป็นตน้ 

• ผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นหนงัสือ  
ชี ้ชวน หรือเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหน่วยทรัสต์ ( Executive Summary หรือ Fact 
Sheet) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนดงักล่าว 

ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์มื่อรบัค ายืนยนัพรอ้มรายละเอียดการจอง
ซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงต้องบันทึกค าสั่งการจองซือ้ผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัตจ์ดัเตรียมให ้โดยระบบจะแสดงขอ้มลูการจองผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเสียง ชื่อผูแ้นะน าการ
ลงทนุ วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ 
 

6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสต ์

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งื่อนไขที่ก าหนด 
ดงัต่อไปนี ้

1) กรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสตไ์ม่ไดร้ับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทรัสตใ์ชสิ้ทธิปฏิเสธการจัดสรร
หน่วยทรสัตไ์ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

2) กรณีที่ราคาเสนอขายสดุทา้ยต ่ากว่าราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหน่วยทรสัต  ์
3) กรณีผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตน์อ้ยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จองซือ้ 
4) กรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ อนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ตามเช็คค่า

จองซือ้หน่วยทรสัต ์ 
5) กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

 
ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสตซ์ึ่งเป็นผู้รับจองซือ้แต่ละราย จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต ์โดยไม่มี

ดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหน่ึง กล่าวคือ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะคืนเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงิน
ผ่านบญัชีธนาคาร (โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบส าเนาสมดุบญัชีธนาคาร พรอ้มลงลายมือชื่อ) ภายใน 7 วนัท าการ หรือช าระ
เป็นเช็คสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้โดยจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 10 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต ์วนัที่สิน้สดุระยะเวลายกเลิกการจองซือ้หน่วยทรสัต ์หรือวนัที่ปรากฎขอ้เท็จจริงที่เป็นเหตแุห่งการยกเลิก
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การเสนอขายหน่วยทรสัต ์(แลว้แต่กรณี)  ทั้งนี ้การคืนเงินค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ขา้งตน้จะเป็นไปตามระยะเวลาและ
วิธีการท่ีสมาคมบรษิัทหลกัทรพัยไ์ทยก าหนด โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกั
หกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นส่วนท่ีไม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ภายในระยะเวลาดงักล่าว อนัเนื่องมาจากความผิดพลาดของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตท์ี่
มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าว จะตอ้งช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจาก
จ านวนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ไม่ไดร้บัการจดัสรรท่ีตอ้งส่งคืนนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดเวลา ดงักล่าว จนถึงวนัท่ีไดม้ีการ
ช าระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างตน้จนครบถ้วน อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้ีการโอนเงินค่าจองซือ้ผ่านบัญชี
ธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์างไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้โดย
ถูกตอ้งแลว้ ให้ถือว่าผู้จองซือ้ไดร้ับเงินจองซือ้คืนแลว้โดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ 
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคนืเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์เช่น ขอ้มลูชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้งหรือไม่
เป็นปัจจุบัน ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื ้อ ที่ได้ให้ไว้กับผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้รับจองซือ้ ผู้จัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัตจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

 
 หากท่านมีขอ้สงสยัประการใดตดิต่อสอบถามไดท้ี่ 
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 400/22 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
อาคารพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
คณุชลลดา ชลานภุาพ / คณุสรวงรตัน ์เวทปัญญาวงศ ์ฝ่ายงานวาณิชธนกจิ  
โทรศพัท ์02-470-3325/ 02-470-2213 
 

7. วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทุน  

เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทนุโดยการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ การกูย้ืมเงิน และ/หรือ เงินประกนัการเช่า
และการบรกิารบางส่วน ไปลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้
และส่งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

รายละเอียดทรัพยส์นิที่
จะลงทุนเพิ่มเติม 

: (1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 62) 

- สิทธิการแบ่งเช่าในท่ีดิน 2 โฉนด 
- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินคา้ และส านกังาน จ านวน 3 หลงั  
- กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสรา้งและทรัพยสิ์นอ่ืนๆ อันเป็นส่วนควบของ

ที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชน์
ของที่ดินและอาคารของโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(วงันอ้ย 62) 
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(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 โปรเจค 3) 

- สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในท่ีดิน 9 โฉนด 
- สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานจ านวน 1 

หลงั  
- กรรมสิทธ์ิใน เครื่องมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์น

อื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดิน
และอาคารคลังสินคา้ โรงงานและส านักงานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) 
 

(3) โครงการ WHA E-Commerce Park 

- สิทธิการเช่าในท่ีดิน 1 โฉนด  
- สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานจ านวน 2 หลงั  
- กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่น

ที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและ
อาคารคลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการ WHA E-Commerce 
Park 

 

8. ประโยชนท์ีก่องทรัสตจ์ะได้รับจากการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุน  

ผูจ้ดัการกองทรสัตค์าดวา่ภายหลงัการเขา้ลงทนุในทรพัยสิ์นหลกัเพิ่มเติมครัง้นี ้กองทรสัตจ์ะมีทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้ อนัจะส่งผล
ใหก้องทรสัตม์ีการกระจายความเส่ียงในการลงทุน นอกจากนี ้ การเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวยงัส่งผลใหก้องทรสัตม์ี
โอกาสไดร้บัผลประโยชนส่์วนเพิ่มในทรพัยสิ์นใหม่ที่ลงทุน อีกทัง้ การที่กองทรสัตม์ีจ านวนหน่วยทรสัตเ์พิ่มมากขึน้ อาจท า
ใหห้น่วยทรสัตม์ีสภาพคล่องในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ 

9. นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนและข้อจ ากัด  

9.1 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละเกา้สิบ (90) ของก าไรสทุธิ
ที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชนต์อบแทนที่จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตน์ั้น ไดแ้ก่ ประโยชนต์อบ
แทนส าหรบัรอบปีบญัชีและประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล (ถา้มี) ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่เกินส่ี (4) ครัง้ต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีที่กองทรสัตม์ีการเพิ่มทุน กองทรสัต์
อาจมีการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนเกินกว่าส่ี (4) ครัง้ต่อรอบปีบญัชีได ้ 

 ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ตามขอ้นี ้ใหห้มายถึงก าไรที่ปรบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้ 
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(ก)   การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัต ์ 

(ข)   การซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตต์ามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนใน

แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบล่วงหนา้ 

(ค) การหักดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกูย้ืมเงินของกองทรสัต์  

WHART ตามวงเงินที่ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วน หรือแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบล่วงหนา้ 

9.2 ในกรณีที่กองทรสัตย์งัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่จา่ยประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ 

9.3 ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งไม่กูย้ืมเงินเพื่อจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต  ์

9.4 ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
ประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละปิดสมดุทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิ
ไดร้ับประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสตภ์ายใน
ก าหนดเวลาดงัต่อไปนี ้

• ประโยชนต์อบแทนส าหรบัรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนส าหรบัรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) ภายในเกา้
สิบ (90) วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิด
สมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อก าหนดสิทธิผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทน 

• ประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถา้มี) ภายในเกา้สิบ 
(90) วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีส าหรบัไตรมาสล่าสดุก่อนจ่ายประโยชนต์อบแทน โดยจะจ่าย
ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์เพื่อก าหนดสิทธิผู้
ถือหน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทน 

9.5 ในการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

• ผูถื้อหน่วยทรสัต ์WHART ที่มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทนตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัต์ WHART ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อการ
จ่ายประโยชนต์อบแทน ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย หากปรากฏว่ามี
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์กินกวา่อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ก าหนด บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้จะไม่มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทนเฉพาะในส่วนท่ี
ถือหน่วยทรสัต ์เกินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

• ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชนต์อบแทน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อ
สิทธิในการรบัประโยชน์ตอบแทนและอัตราประโยชนต์อบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลกัทรพัย ์และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปนีด้ว้ย 

▪ ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรสัต ์ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือ 

▪ ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ที่ท  าการทกุแห่งของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ 
▪ ประกาศผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือ 
▪ ประกาศในหนงัสือพิมพอ์ย่างนอ้ย 1 ฉบบั 

• ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะด าเนินการให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรารอ้ยละ 10 หรืออัตราอื่นตามที่
กฎหมายก าหนดของผลประโยชนต์อบแทนที่จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ประเภทบคุคลธรรมดา   

• ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหม้ีการจ่ายประโยชนต์อบแทนเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส่งทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ะบุไวใ้นใบจองซือ้หน่วยทรสัต์ หรือ
น าเงินฝากเขา้บัญชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่แจง้ไว้ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายในการโอนเงินที่เกิดขึน้ และภาระความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (ถา้มี) โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวจากจ านวนเงินท่ีจะส่งให้ 

• ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ตอบแทนจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใหเ้งินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของกองทรสัตโ์ดย
ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่น าประโยชน์ตอบแทนจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชนข์องกองทรสัต ์

9.6 ขอ้จ ากดัสิทธิในการรบัประโยชนต์อบแทน และการจดัการกบัประโยชนต์อบแทน  

• ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่ถือหน่วยทรัสตเ์กินกว่าอัตราหรือไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 
29/2555 แลว้แต่กรณี มีข้อจ ากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกนัของผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าว จะไดร้บัประโยชนต์อบแทนเพียงเท่าที่เป็นไปตามสดัส่วน
การถือหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่อยู่ในอตัราที่ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ 
สช. 29/2555 แลว้แต่กรณี ก าหนด และผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีการค านวณหาจ านวนหน่วยทรสัต์
ที่มีสิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนัน้  โดยจะใช้
วิธีการเฉล่ียตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตข์องผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐาน
ในการค านวณการจ่ายประโยชนต์อบแทน  
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• ทัง้นี ้เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ส่วนประโยชนต์อบ
แทนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักล่าวนัน้ ใหต้กเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายอื่นตามสดัส่วนการ
ถือหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ี่มีสิทธิไดร้บัในคราวนัน้ 

10. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์ 

-ไม่มี- 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเบือ้งต้นของกองทรัสต ์

1.  ชื่อและสถานทีต่ั้งของกองทรัสต ์ 

ชื่อทรัสต ์(ภาษาไทย)  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
ชื่อทรัสต ์(ภาษาอังกฤษ)  WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
ทีต่ั้ง  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั 

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท ์ 0-2673-3999 
โทรสาร  0-2673-3900 

 
2.  ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ  

การเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่หก  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุใน
ระดบัท่ีดีและต่อเนื่องในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีกลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชนด์งันี ้ 

• การบรหิารทรพัยสิ์น ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นแต่ละปีโดยเปรียบเทียบกบั

งบประมาณประจ าปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรสัตใ์นอดีตเพื่อใหก้องทรสัตไ์ดร้บัก าไรจากการด าเนินงาน

หากผลประกอบการของกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไวผู้จ้ัดการกองทรสัตจ์ะวิเคราะหเ์พื่อหา

สาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่คาดไว ้

• การก าหนดอตัราค่าเช่าใหเ้หมาะสม 

• การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานพรอ้มทัง้ควบคมุค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

• การเพิ่มศกัยภาพของทรพัยสิ์นที่กองทรสัตจ์ะเขา้ลงทุนโดยการดแูลรกัษาพืน้ท่ีของโครงการและพฒันาปรบัปรุง

ภาพลกัษณข์องทรพัยสิ์น 

หลังจากกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนในทรัพยสิ์นแลว้ กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ และผู้ทรงสิทธิการเช่าใน
ทรพัยสิ์นหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่หก (แลว้แต่กรณี) กองทรสัตม์ีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชนจ์าก
ทรพัยสิ์นหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หก โดยน าพืน้ท่ีของทรพัยสิ์นดงักล่าวออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต์
จะว่าจ้าง ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และด าเนินธุรกิจการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยด์า้นธุรกิจอาคารคลงัสินคา้ ส านกังาน ศนูยก์ระจายสินคา้ และอาคารโรงงานท่ีไดม้าตรฐานในระดบัสากล 
และมีคณะผูบ้ริหารที่มีประสบการณม์ากกว่า 20 ปีใหท้ าหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย ์(Property Manager) ของ
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเติม เพื่อด าเนินการบรหิารจดัการและจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นดงักล่าว ไดแ้ก่ 
(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 62) (2) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 โปรเจค 3) (3) โครงการ WHA E-Commerce Park โดยดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจะจัดการงานบริหาร
อสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ การน าทรัพยสิ์นไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพืน้ที่ตามนโยบายของผู้จัดการกองทรสัต ์
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ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพื่อน าส่งกองทรสัต ์ตลอดจนบ ารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตใ์หอ้ยู่ในสภาพท่ีดีและพรอ้มจดัหาผลประโยชน ์ 

ทัง้นี ้กองทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าพืน้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ
หนา้ที่กับผูเ้ช่าโดยตรง ซึ่งสญัญาดงักล่าวจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาคลา้ยคลงึกนั
ส าหรบัผูเ้ช่าทกุราย  

จากรูปแบบการจัดหาผลประโยชนด์ังที่ไดก้ล่าวไปแลว้ รายไดแ้ละกระแสเงินสดที่กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการลงทุนใน
ทรพัยสิ์นหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทุนครัง้ที่หก ไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่าพืน้ท่ี ซึ่งเป็นรายไดท้ี่กองทรสัตจ์ะไดร้บัจากการปล่อยเช่า
อาคารคลังสินคา้ โรงงาน และส านักงานใหแ้ก่ผูเ้ช่า ซึ่งผูเ้ช่าจะใชอ้าคารดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการของตนเอง โดย
กองทรสัตจ์ะเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการจากการปล่อยเช่าดงักล่าว โดยเขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าอาคารคลงัสินคา้ โรงงาน 
และส านกังาน กบัผูเ้ช่าโดยตรง 

โครงสร้างของกองทรัสตภ์ายหลังการเพิ่มทนุคร้ังทีห่ก 

ทัง้นี ้โครงสรา้งของกองทรสัตภ์ายหลงัการเพิ่มทนุครัง้ที่หกจะเป็นไปตามแผนภาพท่ีปรากฏดา้นล่าง ดงันี ้

 

 

   



 

 

 

หนา้ 22 จาก 25 

3.  ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต ์ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์และผู้ถือหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  

 3.1 ขอ้มลูผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ชื่อบริษัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ทีต่ั้งของบริษัท เลขที่ 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 22 หอ้งเลขที่ 2206 หมู่ที่ 13  

ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ 

โทรศัพท ์ 0-2753-3159 
โทรสาร 0-2753-3127 

3.2  ขอ้มลูทรสัตี 

ชื่อบริษัท บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั 
ทีต่ั้งของบริษัท เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน

ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท ์ 0-2673-3999 
โทรสาร 0-2673-3900 

 3.3  ขอ้มลูผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ชื่อบริษัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ั้งของบริษัท เลขที่ 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรตัน  

(บางนา-ตราด) กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
โทรศัพท ์ 02-753-3750 
โทรสาร 02-753-2750 
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3.4  ขอ้มลูผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ 10 อนัดบัแรก (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2564) 

ล าดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์ จ านวนหน่วยทรัสต ์

สัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต ์ 

(ประมาณร้อยละ) 

1 ส านกังานประกนัสงัคม 435,988,421 15.70 

2 บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 416,577,262 15.00 

3 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 136,958,288 4.93 

4 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 107,922,166 3.89 

5 
กองทนุเปิด ทีเอ็มบี อีสทส์ปริง พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์ 
อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้ 

98,265,991 3.54 

6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 96,206,041 3.46 

7 กองทนุเปิด เค พรอ็พเพอรต์ี ้อินฟรา เฟล็กซิเบิล้ 77,908,514 2.81 

8 ธนาคารออมสิน 77,612,006 2.79 

9 บริษัท อาคเนย ์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 70,215,671 2.53 

10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 64,577,855 2.33 

  รวมผู้ถือหน่วยทรัสตส์ูงสุด 10 รายแรก 1,582,232,215 56.98 

  ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายย่อยอื่น 1,194,764,848 43.02 

  รวม 2,776,997,063 100.00 

 

4.  ประวัติการเพิ่มทนุและประวัตกิารจ่ายประโยชนต์อบแทนในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา  

4.1  ประวตัิการเพิ่มทนุในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา  
- กองทรสัตม์ีการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ส่ี ในวนัท่ี 

4 ธันวาคม 2561 ตามที่ระบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่มีผลบงัคบัใชเ้มื่อ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

- กองทรสัตม์ีการเพิ่มทุนครัง้ที่ส่ี เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หา้ ในวนัที่ 
11 ธันวาคม 2562 ตามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่มีผลบงัคบัใช้
เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2562 

- กองทรสัตม์ีการเพิ่มทนุครัง้ที่หา้ เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรสัตล์งทุนเพิ่มเติมครัง้ที่หก ในวนัท่ี 
3 ธันวาคม 2563 ตามที่ระบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่มีผลบงัคบัใชเ้มื่อ
วนัท่ี 8 ตลุาคม 2563 
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4.2  ประวตัิการจา่ยประโยชนต์อบแทนในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา 

คร้ังที่ รอบผล
ประกอบการ 

วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอน
หน่วยทรัสต ์

วันทีจ่่าย อัตราจ่ายเงิน
ปันผลต่อ
หน่วยทรัสต ์

(บาท) 

อัตราจ่ายเงิน
ลดทุนต่อ
หน่วยทรัสต ์

(บาท) 

รวมอัตราจ่าย
ประโยชนต์อบ

แทนต่อ
หน่วยทรัสต ์

(บาท) 
1 

1 มกราคม 2561 
ถึง 31 ธันวาคม 

2561 

11 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 0.1245 0.0700 0.1945 

2 9 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 0.1745 0.0200 0.1945 
3 12 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 0.1775 0.0170 0.1945 
4 4 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 0.0920 - 0.0920 

5 11 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 0.0705 0.0125 0.0830 
6 

1 มกราคม 2562 
ถึง 31 ธันวาคม 

2562 

7 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 0.1460 0.0455 0.1915 
7 8 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 0.1715 0.0200 0.1915 

8 12 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562 0.1715 0.0200 0.1915 
9 4 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562 0.0965 - 0.0965 

10 10 มีนาคม 2563 25 มีนาคม 2563 0.0794 0.0120 0.0914 

11 1 มกราคม 2563 
ถึง 31 ธันวาคม 

2563 

20 พฤษภาคม 2563 2 มิถนุายน 2563 0.1715 0.0200 0.1915 
12 13 สิงหาคม 2563 27 สิงหาคม 2563 0.1780 0.0135 0.1915 
13 13 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 0.1915 - 0.1915 

14 30 พฤศจิกายน 2563 14 ธันวาคม 2563 0.0638 - 0.0638 
15 8 มีนาคม 2564 22 มีนาคม 2564 0.1195 - 0.1195 
16 1 มกราคม 2564 

ถึง 30 มิถุนายน 
2564 

1 มิถนุายน 2564 14 มิถุนายน 2564 0.1915 - 0.1915 

17 19 สิงหาคม 2564 2 กนัยายน 2564 0.1915 - 0.1915 

 
5.  ข้อมูลของบริษทัในเครือ บริษทัย่อยและบริษัทร่วม  

-ไม่มี- 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

ขอ้มลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรสัตท์ี่ผ่านการตรวจสอบจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และงบการเงินฉบบัสอบทานส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2564 มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงิน 30 มิ.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 
(หน่วย : บาท) (สอบทาน) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

สินทรัพย ์       
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม 39,597,403,983 40,218,448,584 35,846,206,577 30,593,967,592 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่แสดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

13,815,184 13,815,184 1,174,487,453 1,130,713,635 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,461,806,022 1,576,753,003 279,579,732 139,661,448 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 194,303,205 244,851,493 367,639,565 351,819,746 
รายไดค้า้งรบัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 265,353,280 347,480,709 314,951,981 266,402,504 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 28,560,440 61,645,016 88,261,783 85,473,121 
สินทรพัยอ่ื์น 77,689,705 132,004,094 83,101,965 83,283,161 
รวมสินทรัพย ์ 42,638,931,819 42,594,998,083 38,154,229,056 32,651,321,207 

หนีสิ้น     
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการรบัล่วงหนา้ 185,130,869 74,776,099 74,104,677 69,524,552 
เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้ 1,002,236,233 1,099,849,286 1,026,389,620 958,687,164 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน – สทุธิ 2,125,842,954 2,127,587,965 1,492,003,409 5,162,441,036 
หุน้กู ้– สทุธิ 7,993,635,035 7,996,240,010 7,993,350,929 4,195,811,408 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 662,525,234 669,065,386 - - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 75,605,936 129,026,605 92,450,722 155,212,580 
หนีส้ินอ่ืน 21,948,409 85,286,135 160,139,379 126,318,255 
รวมหนี้สิน 12,066,924,670 12,181,831,486 10,838,438,736 10,667,994,995 
สินทรัพยสุ์ทธิ 30,572,007,149 30,413,166,597 27,315,790,320 21,983,326,212 

สินทรัพยสุ์ทธิประกอบด้วย     
ทนุที่ไดร้บัจากผูถ้ือหนว่ยทรสัต ์ 29,084,083,653 29,084,083,653 26,517,244,550 21,624,465,775 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 1,487,923,496 1,329,082,944 798,545,770 358,860,437 
สินทรัพยสุ์ทธิ  30,572,007,149 30,413,166,597 27,315,790,320 21,983,326,212 

สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 11.0090 10.9518 10.6926 9.7770 
จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ ปลาย
งวด (หน่วย) 

2,776,997,063  2,776,997,063 2,554,629,507 2,248,454,220 

 

 


