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(F53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์หมราช 

วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรสัต์

ของทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์หมราช (“กองทรสัต์”) ขอรายงานเกีย่วกบัความประสงค์ใน

การเพิม่ทุนและการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมอีอกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต ์ดงันี้ 

1. รายละเอียดเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

บรษิทัฯ มคีวามประสงค์จะเพิม่ทุนของกองทรสัต์ โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์จ านวนไม่เกิน 

119,500,000 หน่วย เมื่อรวมกบัหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ในปัจจุบนัจ านวน 840,134,116  หน่วย จะท า

ให้กองทรสัต์มหีน่วยทรสัต์ทัง้สิ้นไม่เกนิ 959,634,116 หน่วย ส าหรบัราคาหน่วยทรสัต์ที่จะเสนอขายใน

ครัง้นี้ จะก าหนดโดยอ้างองิจากราคาประเมนิของทรพัย์สนิที่จดัท าโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิอสิระที่

ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (“ส านักงาน 

ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วง

ทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่ักลงทุนจะไดร้บั (3) ศกัยภาพ

ในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนทีจ่ะได้

จากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่น ๆ และ (6) ผล

การส ารวจความตอ้งการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) 
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2. การจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 

2.1 รายละเอยีดการจดัสรรหน่วยทรสัต์ 

แบบที ่1:วธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้ที่

สามและการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีที่มกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  WHAID และ/หรอื กลุ่มบุคคล

เดยีวกนัของ WHAID 

บรษิทัฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิจ านวนไม่เกนิ 119,500,000 หน่วย โดย

แบ่งออกเป็น 3 สว่น ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  

ส่วนท่ี 1 จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ที่

จะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่อปรากฏ

ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี่จะ

ท าใหก้องทรสัต์มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงที่จะซื้อ

หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อย

กว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้  

สญัชาตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทยที่ บรษิทัฯ จะน ามาพจิารณาว่าจะท าใหก้องทรสัต์มหีน้าที่

ต ามกฎหมายต่ า งป ระ เทศนั ้น  มีร ายชื่ อ เบื้ อ งต้ น  คือ  สัญชาติอ เมริกา  สัญชาติแคนาดา  

สัญชาติอิน เดีย  สัญชาติญี่ปุ่ น  สัญชาติจีน สัญชาติสิงคโปร์  สัญชาติอังกฤษ สัญชาติสวีเดน  

สญัชาติสวิสเซอร์แลนด์ สญัชาติฝรัง่เศส สญัชาติอิสราเอล สญัชาติแอฟริกาใต้ สญัชาติเนเธอร์แลนด์ 

สญัชาติอติาล ีสญัชาติมาเลเซีย (อ้างองิจากรายชื่อสญัชาติของผู้ถือหน่วยทรสัต์จากการก าหนดรายชื่อ 

ผูถ้อืหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสุด เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2565) ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธปิระกาศเปลีย่นแปลง 

และ/หรอื เพิม่เติมรายชื่อสญัชาติดงักล่าว ที่อาจมผีู้ถือหน่วยทรสัต์สญัชาติอื่นเพิม่เติมจากการก าหนด

รายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสุด 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที ่1 นี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซื้อ

หน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรรตามที่เหน็สมควร พร้อมกบัหรอืหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์

ส่วนที่ 3 และในกรณีการจดัสรรสทิธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธจิองซื้อ
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หน่วยทรสัต์ไดร้บัสทิธจิองซื้อหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษหน่วยทรสัต์ทีไ่ม่สามารถ

จดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 

ส่วนท่ี 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ  WHAID โดยจ านวน

หน่วยทรัสต์ที่จ ัดสรรให้แก่  WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ  WHAID เมื่อรวมกับจ านวน

หน่วยทรสัต์ที่จ ัดสรรให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID ตามส่วนที่ 1 แล้วจะมี

จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้  

ส่วนท่ี 3 จดัสรรหน่วยทรสัต์ส่วนที่เหลอืจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลใน

วงจ ากดั และ/หรอื (2) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ตามทีเ่หน็สมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที ่ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และประกาศอื่นใดที่

เกีย่วขอ้ง ในราคาเสนอขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิสว่นที ่1 และ สว่นที ่2  

ตารางดงัต่อไปนี้เป็นขอ้มลูโดยสรุปของการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เติมของกองทรสัต ์

จดัสรรให้แก่ จ านวน

หน่วยทรสัต์ 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่า

หน่วยทรสัต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1 ผู้ถือหน่วยทรสัต์

เดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน

ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วน

การถือหน่วยทรสัต์ โดยไม่

จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ที่ จะท าให้

กองทรัสต์มีหน้าที่ ตาม

กฎหมายต่างประเทศ 

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 

50 ข อ ง

หน่วยทรสัต์ทีจ่ะ

มีการออกและ

เสนอขาย  

หมายเหตุ (1) 

ก า ห น ด ใ น

ภายหลงั 

หมายเหตุ (2) 

ก า หนด ใ น

ภายหลงั 

หมาย เหตุ  

(1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลงัจากที่ได้รบัอนุมัติ

จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(3) (5) และ 

(6)  

ส่วนท่ี 2  WHAID 

แล ะ / ห รื อ กลุ่ ม บุ ค คล

เดยีวกนัของ WHAID  

เมื่อรวมกบัส่วน

ที่ 1 ไม่เกินร้อย

ล ะ  20 ข อ ง

หน่วยทรสัต์ทีจ่ะ

- ก า หนด ใ น

ภายหลงั 

หมาย เหตุ  

(1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลงัจากที่ได้รบัอนุมัติ

จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(3) (4) และ 

(6)  
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จดัสรรให้แก่ จ านวน

หน่วยทรสัต์ 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงินค่า

หน่วยทรสัต์ 

หมายเหตุ 

มีการออกและ

เสนอขาย 

ส่วนท่ี 3  (1) บุคคลใน

วงจ ากัด และ/หรือ (2) 

ประชาชนทัว่ไป  

หน่วยทรสัต์ส่วน

ที่เหลือจากการ

เสนอขายตาม

ส่วนที่  1 และ/

หรอื สว่นที ่2 

- ก า หนด ใ น

ภายหลงั 

หมาย เหตุ  

(1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลงัจากที่ได้รบัอนุมัติ

จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(3) และ (6)  

หมายเหต ุ

(1) การก าหนดจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขายและราคาของหน่วยทรสัต์ที่จะมกีาร

ออกและเสนอขายจะอ้างอิงจากจากราคาประเมินของทรพัย์สินที่จ ัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่า

ทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีม่ี

ความเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในช่วงทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต์ (2) อตัรา

ผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสมทีน่ักลงทุนจะไดร้บั (3) ศกัยภาพในเชงิพาณิชยข์องทรพัยส์นิ (4) 

อัตราดอกเบี้ยทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน

หลกัทรพัย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการ

ส ารวจความตอ้งการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding)  

(2) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัต์ก่อนการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ หาร

ด้วยจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามทีบ่รษิทัฯ 

จะไดก้ าหนดตามวธิกีารทีร่ะบุต่อไป 

(3) บริษัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไม่เกินร้อยละ 50 ของ

จ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรสัต์ โดยให้ถือตามนิยามกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และใหถ้อืเอาขอ้มลูทีป่รากฏในแบบแสดง
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รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และ/หรือหนังสือชี้ชวนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร

หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภท 

(4) การจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที ่2 เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั

กบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ เมื่อนับรวมกบัขนาดของรายการการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ

จะเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตท์ีม่ี

มูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทรสัต์ ท าให้การเข้าท ารายการ

ดงักล่าวของกองทรสัต์จะต้องได้รบัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเ สียง

ลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสยีงคดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ

หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิคัดค้านการเพิ่มทุน ตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต์และประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบัรายการและขอ้ความในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์  

โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องนี้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง สารสนเทศเกี่ยวกบั

การออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิระหว่างกองทรสัต์กบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการ

กองทรสัตเ์ป็นไปตามทีป่รากฎในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

(5) วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรสัต์ (Record Date) จะถูก

ก าหนดในภายหลงั โดยบรษิทัฯ จะแจง้วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธใินการจองซื้อ

หน่วยทรสัต์ (Record Date) อตัราส่วนในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ และวนัจองซื้อหน่วยทรสัต์ต่อ

ตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบต่อไป  

(6) ให้ทรสัตี และ/หรือบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาก าหนด

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง

จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดทา้ย ระยะเวลาการจองซื้อ 

วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ วธิกีารเสนอขาย อตัราส่วนการใช้สทิธจิองซื้อ สดัส่วนการเสนอขาย 

ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวธิกีารจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

เสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่จะออกและเสนอขายเพิม่เติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิ

ของกองทรสัต์ และวธิกีารจดัสรร กรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิจองซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิี่

ไดร้บัการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ในสว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขายแก่
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ประชาชนทัว่ไปใหแ้ก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมสีทิธใิชดุ้ลพนิิจในการพจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขาย

หรอืไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่พิม่ให้แก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูล้งทุนรายใด หากการเสนอขายหรอื

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็นผลให้กองทรัสต์มีภาระและหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ หรอืเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑร์ะเบยีบ และขอ้บงัคบัที่

เกี่ยวข้อง (2) พิจารณาก าหนดวันก าหนดรายชื่ อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อ

หน่วยทรสัต ์(Record Date) โดยใหแ้จง้วนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ต่อตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อให้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบต่อไป (3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่งมอบ 

และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็น

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรอื 

สญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติม การแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผู้

จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และตวัแทนรบัจองซื้อหลกัทรพัย ์รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ตดิต่อและ/หรอื

ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการ หรอืองคก์รของรฐั หรอืบุคคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว และการ

น าหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น

หรอืทีเ่กีย่วเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ รวมถงึการแต่งตัง้และ/หรอืถอดถอนผูร้บัมอบ

อ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ทัง้นี้ หากมหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอืใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปแลว้ 

บรษิทัฯ สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซื้อทีม่สีทิธจิองซื้อ

ในส่วนที ่1 ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบั

หรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่3 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิ่มทุน  

ครัง้ที่สามและการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่  WHAID และ/

หรอื กลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID 

บรษิทัฯ คาดว่าจะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิจ านวนไม่เกนิ 119,500,000 หน่วย โดย

แบ่งออกเป็น 2 สว่น ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัต์ที่

จะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่อปรากฏ

ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ี่จะ

ท าใหก้องทรสัต์มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงที่จะซื้อ

หน่วยทรสัต์ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อย

กว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้  

สญัชาตผิูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทยที่ บรษิทัฯ จะน ามาพจิารณาว่าจะท าใหก้องทรสัต์มหีน้าที่

ตามกฎหมายต่างประเทศนัน้ มีรายชื่อเบื้องต้น คือ สญัชาติอเมริกา สญัชาติแคนาดา สญัชาติอินเดยี 

สญัชาติญี่ปุ่ น สญัชาติจีน สญัชาติสิงคโปร์ สญัชาติอังกฤษ สญัชาติสวีเดน สญัชาติสวิสเซอร์แลนด์  

สัญชาติฝรัง่ เศส  สัญชาติอิสราเอล สัญชาติแอฟริกาใต้  สัญชาติเนเธอร์แลนด์ สัญชาติอิตาลี  

สญัชาตมิาเลเซยี (อ้างองิจากรายชื่อสญัชาตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์จากการก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์

ครัง้ล่าสุด เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2565) ทัง้นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ 

เพิม่เติมรายชื่อสญัชาตดิงักล่าว ที่อาจมผีู้ถือหน่วยทรสัต์สญัชาติอื่นเพิม่เติมจากการก าหนดรายชื่อผูถ้อื

หน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสุด 

ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที ่1 นี้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร 

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซื้อ

หน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรรตามที่เหน็สมควร พร้อมกบัหรอืหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์

สว่นที ่2 หรอืไม่กไ็ด ้และในกรณีการจดัสรรสทิธติามอตัราสว่นทีก่ าหนดท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธิ

จองซื้อหน่วยทรสัต์ไดร้บัสทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษหน่วยทรสัต์ที่ไม่

สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยที่ใกลเ้คยีงทีสุ่ด 

ส่วนท่ี 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด  

และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ตามที่เห็นสมควร ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  

ที ่ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และประกาศอื่นใดที่

เกีย่วขอ้ง ในราคาเสนอขายเดยีวกนักบัราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิสว่นที ่1  

ตารางดงัต่อไปนี้เป็นขอ้มลูโดยสรุปของการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต์ 
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จดัสรรให้แก่ จ านวน

หน่วยทรสัต์ 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หน่วย) 

วนั เวลา จองซ้ือ 

และช าระเงินค่า

หน่วยทรสัต์ 

หมายเหตุ 

ส่วนท่ี 1 ผูถ้อืหน่วยทรสัต์

เดิมที่มีรายชื่อปรากฏใน

ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ตามสดัส่วน

การถือหน่วยทรสัต์ โดย

ไ ม่ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ

หน่วยทรัสต์ที่ จ ะท า ให้

กองทรัสต์มีหน้าที่ตาม

กฎหมายต่างประเทศ  

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

50 ข อ ง

หน่วยทรสัต์ที่จะ

มีการออกและ

เสนอขาย  

หมายเหตุ (1) 

ก า หนด ใ น

ภายหลงั 

หมายเหตุ (2) 

ก า หนด ใ น

ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(3) (4) และ 

(5)  

ส่วนท่ี 2  (1) บุคคลใน

วงจ ากัด และ/หรือ (2) 

ประชาชนทัว่ไป  

หน่วยทรสัต์ส่วน

ที่เหลือจากการ

เสนอขายตาม

สว่นที ่1  

- ก า หนด ใ น

ภายหลงั 

หมายเหตุ (1) 

ก าหนดภายหลัง และ

หลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(3) และ (5) 

หมายเหต ุ

(1) การก าหนดจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขายและราคาของหน่วยทรสัต์ที่จะมกีาร

ออกและเสนอขายจะอ้างองิจากจากราคาประเมนิของทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เติมที่จดัท าโดยผู้

ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพจิารณา

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รบั (3) ศกัยภาพในเชงิ

พาณิชยข์องทรพัยส์นิ (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนทีจ่ะ

ไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่น ๆ 

และ (6) ผลการส ารวจความตอ้งการของนักลงทุนสถาบนั (Bookbuilding) 
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(2) อตัราส่วนการเสนอขายจะค านวณจากจ านวนหน่วยทรสัต์ก่อนการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ หาร

ด้วยจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วยตามทีบ่รษิทัฯ 

จะไดก้ าหนดตามวธิกีารทีร่ะบุต่อไป 

(3) บริษัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไม่เกินร้อยละ 50 ของ

จ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรสัต์ โดยให้ถือตามนิยามกลุ่มบุคคล

เดยีวกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขาย

หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และใหถ้อืเอาขอ้มลูทีป่รากฏในแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และ/หรือหนังสือชี้ชวนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร

หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิใหแ้ก่ผูล้งทุนแต่ละประเภท 

(4) วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรสัต์ (Record Date) จะถูก

ก าหนดในภายหลงั โดยบรษิทัฯ จะแจง้วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่มสีทิธใินการจองซื้อ

หน่วยทรสัต์ (Record Date) อตัราส่วนในการจดัสรรหน่วยทรสัต์ และวนัจองซื้อหน่วยทรสัต์ต่อ

ตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตท์ราบต่อไป  

(5) ให้ทรสัตี และ/หรือบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ (1) พิจารณาก าหนด

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง

จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดทา้ย ระยะเวลาการจองซื้อ 

วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ วธิกีารเสนอขาย อตัราส่วนการใช้สทิธจิองซื้อ สดัส่วนการเสนอขาย 

ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวธิกีารจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

เสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่จะออกและเสนอขายเพิม่เติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิ

ของกองทรสัต์ และวธิกีารจดัสรร กรณีที่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิจองซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิี่

ไดร้บัการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ในสว่นที่เหลอืจากการเสนอขายแก่

ประชาชนทัว่ไปใหแ้ก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมสีทิธใิชดุ้ลพนิิจในการพจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขาย

หรอืไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่พิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์หรอืผูล้งทุนรายใด หากการเสนอขายหรอื

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็นผลให้กองทรัสต์มีภาร ะและหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ หรอืเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑร์ะเบยีบ และขอ้บงัคบัที่

เกี่ยวข้อง (2) พิจารณาก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื้อ

หน่วยทรสัต ์(Record Date) โดยใหแ้จง้วนัก าหนดการดงักล่าวและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
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ต่อตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อให้ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ทราบต่อไป (3) เจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่งมอบ 

และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง ในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็น

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่จะมกีารออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรอื 

สญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เติม การแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผู้

จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และตวัแทนรบัจองซื้อหลกัทรพัย ์รวมทัง้ด าเนินการเจรจา ตดิต่อและ/หรอื

ยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการ หรอืองคก์รของรฐั หรอืบุคคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว และการ

น าหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ (4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น

หรอืทีเ่กีย่วเนื่องกบัการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ รวมถงึการแต่งตัง้และ/หรอืถอดถอนผูร้บัมอบ

อ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ทัง้นี้ หากมหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอืใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปแลว้ 

บรษิทัฯ สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซื้อทีม่สีทิธจิองซื้อ

ในส่วนที ่1 ทีแ่สดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบั

หรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่2 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

ให้ถือเอาขอ้มูลที่ปรากฏในหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ และ/หรือหนังสอืชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่ทุนของกองทรสัต์ในครัง้ที่ สาม เป็น

จ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะจดัสรรเพื่อเสนอขายใหผู้ล้งทุนแต่ละประเภท 

อย่างไรก็ด ีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ดงักล่าวขา้งต้นจะไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์รายใด หรอืกลุ่มบุคคลใด

เป็นผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของกองทรสัตแ์ละบรษิทัฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้จิารณา

รบัหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนภายใน 45 วนั นับแต่

วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

2.2 การด าเนินการของบรษิทัฯ กรณีทีม่เีศษของหน่วยทรสัต์ 

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้รบัสิทธิจองซื้อ

หน่วยทรสัต์ที่เสนอขายเพิม่เติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็ม

หน่วยได ้ใหปั้ดลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 
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3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขออนุมัติการเพ่ิมทุนของกองทรัสต์และจัดสรร

หน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 

ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

ในวนัที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยจะเริ่มด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 10.00 น. ตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างไรกด็ ีเนื่องจากความ

ไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิทัฯ อาจแก้ไข

วนั เวลา และสถานที ่ส าหรบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ ครัง้ที ่1/2565 ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานดา้นสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรอืหลกัเกณฑอ์ื่นใดทีภ่าครฐัก าหนดใน

การป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความ

ปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุม หรอืด าเนินการขอมติผูถ้ือหน่วยทรสัต์ดว้ยวธิอีื่นใด ภายใต้กรอบที่กฎหมาย

และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ทัง้นี้  บริษัทฯ จะก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของ

กองทรสัต ์ครัง้ที ่1/2565 ในวนัที ่6 มถิุนายน 2565 ซึง่เป็นวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date)  

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมต่อหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต 

ภายหลงัทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ในการเพิม่เงนิทุนเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ

ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4 บรษิทัฯ จะด าเนินการขอความเหน็ชอบการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ต่อส านักงาน 

ก.ล.ต.ต่อไป 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิมเติม  

เพื่อน าไปใช้ในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4 เพื่อเพิม่แหล่งที่มาของรายได้และส่ง

ผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัตม์ากขึน้ และใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน

ในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 ทัง้นี้ หากมเีงนิเหลอืจากการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ

ครัง้ที ่4 กองทรสัตจ์ะน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัตต์่อไป 
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6. ประโยชน์ท่ีกองทรสัต์จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน และการจดัสรรหน่วยกองทรสัต์ท่ีออกและเสนอ

ขาย  

เพื่อใหก้องทรสัตม์ทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้อนัจะสง่ผลใหม้กีารกระจายความเสีย่งในการลงทุน นอกจากนี้ การเขา้

ลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าวยงัส่งผลให้กองทรสัต์มีโอกาสได้รบัผลประโยชน์ส่วนเพิม่ในทรพัย์สนิใหม่ที่

ลงทุน ทัง้นี้ การทีก่องทรสัตม์จี านวนหน่วยทรสัตเ์พิม่มากขึน้อาจจะท าใหห้น่วยทรสัตม์สีภาพคล่องมากขึน้

ส าหรบัการซื้อขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหน่วยทรสัต์จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ 

กองทรสัต์จะมขีนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริษทัฯ คาดว่าจะส่งเสริมให้เกดิสภาพ

คล่องในตลาดรอง อีกทัง้กองทรัสต์จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหารมิทรพัยไ์ดเ้พิม่ขึน้จากอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทรสัตจ์ดัหาผลประโยชน์อยู่ในปัจจุบนั 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหน่วยทรสัต์ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการ

อนุมติัการเพ่ิมทุน/ จดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 

– ไม่ม ี– 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการเพ่ิมทุน และจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 

9.1. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์   

ครัง้ที ่1/2565 ในวนัที ่6 มถิุนายน 2565 ซึง่เป็นวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date)  

9.2. ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

ในวนัที ่28 มถิุนายน 2565 เพื่อมมีตเิกี่ยวกบัการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ การจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและ

เสนอขายเพิม่เตมิ และเรื่องอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยจะเริม่ด าเนินการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกสใ์นเวลา 

10.00 น. ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์อย่างไรกด็ ี

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บรษิทัฯ อาจแก้ไขวนั เวลา และสถานที่ ส าหรบัการประชุมวสิามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ครัง้ที่ 

1/2565 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรอืหลกัเกณฑอ์ื่น

ใดทีภ่าครฐัก าหนดในการป้องกนัความเสีย่งในการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 






