WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
1.

วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ จัดสรรหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

2.

รายละเอียดการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
ประเภทหน่ วยทรัสต์

: ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ทุนชาระแล้ วเดิม

: 6,223,370,892.24 บาท

ทุนชาระที่จะเพิ่ม

: ไม่เกิน 1,031,250,000 บาท

จานวนหน่ วยทรั สต์ ท่ อี อกและเสนอ : ไม่เกิน 137,500,000 หน่วย
ขายเพิ่มเติม
ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายต่ อหน่ วย

: 7.50 บาท

ทุ นชาระที่จะเพิ่มและจัดสรรให้ แก่ : ไม่เกิน 1,031,250,000 บาท
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่ มซึ่งเป็ น
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม
จานวนหน่ วยทรั สต์ ท่ อี อกและเสนอ : ไม่เกิน 137,500,000 หน่วย
ขายเพิ่ มเติ ม และจั ด สรรให้ แก่
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่ มซึ่งเป็ น
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิม
วิธีการจัดสรร

: ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรั สต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่ม ทุน
ครัง้ ที่สองไม่เกิน 137,500,000 หน่วย ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 เสนอขายให้ กับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถอื
หน่ วยทรั สต์ เดิ ม ที่ มี ร ายชื่ อปรากฏในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่ วยทรัสต์ ตามสัดส่ วนการถือหน่ วยทรัสต์
เป็ นการให้ สิทธิในการจองซื ้อต่อประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึ่งเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบีย นผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรั สต์ ในวัน ที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยเป็ น การเสนอขายต่อ
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ประชาชนทั่ว ไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่ ง เป็ น ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ เ ดิ ม ที่ มี ร ายชื่ อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.1956 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม แต่จะไม่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็ น
การกระทาอันขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ
หรื อจะเป็ นผลให้ กองทรั สต์ ต้ องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย โดยสัญชาติผ้ ถู ื อ
หน่ ว ยทรั สต์ เ ดิ ม ที่ ไม่ ใ ช่ สัญ ชาติ ไทยที่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ จ ะน ามา
พิ จ ารณาว่ า จะไม่ เ สนอขายหน่ ว ยทรั สต์ ใ ห้ ต ามหลัก เกณฑ์ ข้ า งต้ น
ปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
ในกรณี การจัดสรรหน่วยทรั สต์เพิ่มเติมข้ างต้ นทาให้ ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์
เดิมได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษของ
หน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษ
ลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจ
แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรั สต์ เพิ่มเติมตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร
หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อ
สละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม
แล้ ว ผู้จัดการกองทรั สต์ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรั สต์ เพิ่มเติ มที่
เหลือดังกล่าวให้ แก่ ผ้ ูถื อหน่วยทรั สต์ เดิ มที่ แสดงความจานงจองซือ้
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อม
กับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 3 หรื อไม่ก็ได้
ส่ วนที่ 2 เสนอขายให้ กับ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล
ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากั ด (มหาชน) (“WHAID”) และ/หรื อ กลุ่ ม
บุคคลเดียวกันของ WHAID
โดยจานวนหน่วยทรั สต์ ที่จัดสรรให้ แก่ WHAID และ/หรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกับจานวนที่ได้ รับจัดสรรตามส่วนที่ 1 แล้ ว
จะไม่เกินร้ อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ ที่จะมีการออกและเสนอขายใน
การเพิ่มทุนครัง้ นี ้ หรื อไม่เกิน 27,500,000 หน่วย
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ส่ ว นที่ 3 เสนอขายให้ แก่ (1) บุ ค คลในวงจ ากั ด ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ผ้ ู ถือ
หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และไม่ ใช่ บุคคลที่
เ กี่ ยว โ ยง กั น กั บ เจ้ า ของ อสั งหา ริ มทรั พ ย์ ต ามป ระกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
และ/หรื อ (2) ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป ตามที่ เ ห็ น สมควร ตาม
ประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ผู้จัดการกองทรั สต์ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรั สต์ เพิ่มเติ มที่
เหลือให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะ
ซือ้ หน่วยทรั สต์ เพิ่มเติมเกิ นกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 3 หรื อไม่ก็ได้ และ
ในกรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมนี ้ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมใน
ส่วนที่ 1 ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษ
ของหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ในกรณี ที่ เกิ ดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจ ากัดในการด าเนิ นการ เพื่ อ
อานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้ การเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรื อ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ในการใช้ ดลุ พินิจใน
การเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรั สต์ ที่ จัดสรรให้ แก่ นักลงทุน แต่ ละ
ประเภทข้ างต้ น (Claw Back/Claw Forward) ตามรายละเอียดที่กาหนด
ไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ
เช่น ปริ มาณความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท
เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ ตราบเท่าที่ ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้ อง
3.
วันกาหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง (Record Date) คือ
วันที่ 29 ตุลาคม 2563
4.

กาหนดวันจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าหน่ วยทรัสต์ เพิ่มทุน
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4.1

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสทิ ธิจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มทุนครัง้ ที่สองที่ไม่ เป็ นนัก
ลงทุนสถาบัน
4.1.1 ช่ วงเวลาการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
สามารถจองซื ้อในวันที่ 16 - 20 และ 23 - 26 พฤศจิกายน 2563
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรื อ ตามเวลาทาการของสานักงานและสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ ได้ แก่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
4.1.2

ช่ องทางสาหรับรับเอกสารใบจองซือ้ และสถานที่จองซือ้ หน่ วยทรัสต์
สามารถรับใบจองซื ้อและจองซื ้อได้ ที่สานักงาน และสาขาของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร 02-888-8888

4.1.3

เอกสารประกอบการจองซือ้
1.

ใบจองซื ้อ

ผู้จองซือ้ จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซือ้ หน่วยทรั สต์ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อ และจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของ
บริ ษัท (ถ้ ามี)
2.

เอกสารประกอบของผู้จองซื ้อ

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนัน้
จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัว
ประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอืน่
ที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารหรื อหลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่ยงั ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบสาเนาใบสูติ
บัตร พร้ อมทังส
้ าเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทน
โดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ ูเยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ูใช้ อานาจ
ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง
เอกสารดังกล่าว และคายินยอมจากผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย รวมถึงหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย หรื อกรณีผ้ จู อง
ซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่มีบตั รประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้เยาว์
และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ใู ช้ อานาจปกครอง (บิดา/
มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องเอกสารดังกล่าว และ
ชัน้ 27 อาคารยูเ อ็ ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ 10250
27 th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
คายินยอมจากผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย รวมถึง
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล หรื อสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่
เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อหนังสือ
เดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อ
นันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ส าเนาหนัง สื อ แสดงความเป็ นนิ ติ บุค คล (Affidavit) หรื อ ส าเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวัน
จองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่
ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้ าราชการหรื อสาเนาบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน นิติ
บุคคลเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ให้ ใช้ สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ น
ทังหมดที
้
่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรอง
ความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ
3.

เอกสารประกอบการจองซื ้ออื่น ๆ

ในกรณีที่มีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใด ๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน
เข้ าบัญชี เงิ นฝากธนาคารประเภทบัญชี ออมทรั พย์ หรื อบัญชี กระแสรายวัน ที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิ ชย์ ใน
ประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันดังกล่าว ที่ระบุ
เลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนา
ถูกต้ อง
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชี หรื อในกรณีที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อได้ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จดั การ
ชัน้ 27 อาคารยูเ อ็ ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ 10250
27 th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
การจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการคืนเงินค่ าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อ
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ได้ แก่ ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) และได้ ผา่ นขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินระดับความเสี่ยงใน
การลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวแล้ วภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หาก
ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องผ่านขันตอนการ
้
KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่
กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่ อ ผู้จองซือ้ ให้ แก่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่า ย
หน่วยทรัสต์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื ้อ โดยสามารถดาเนินการได้ ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)
นอกจากนี ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรั พย์สมาชิกเลขที่
600 สาหรับผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน “สาหรับผู้ที่ประสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” สาหรับผู้จองซื ้อประเภท
นิติบคุ คล ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน “สาหรับผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอร์ ม “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พร้ อมลงนามรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อ โดยหากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอกข้ อมูลตามที่กาหนด ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิใน
การออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน

การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ K-My Invest ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) จะต้ องเป็ น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตงแต่
ั ้ 20 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปและได้ สมัครใช้ บริ การ K PLUS ของธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) ล่ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 3 วัน ก่ อ นวัน เสนอขายหน่ ว ยทรั สต์ และจะต้ อ งผ่า นขัน้ ตอนการ
ด าเนิ นการท าความรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ ทราบข้ อ เท็จจริ งเกี่ ย วกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสีย่ งในการลงทุนที่เหมาะสม
(Suitability Test) ตามวิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์กาหนดก่อนทาการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ทังนี
้ ้
ในกรณี ที่ผลการประเมิน ความเสี่ยงที่ยอมรั บ ได้ (Suitability Test) ของผู้จองซือ้ ไม่เหมาะสมกับการจองซื อ้
หน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื ้อหน่วยทรัส.ต์และยืน ยันในฐานะผู้จองซื ้อว่า
หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหน่วยทรัสต์นี ้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ผู้จดั การ
ชัน้ 27 อาคารยูเ อ็ ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ 10250
27 th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
การจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น และผู้จองซื ้อจะต้ องยืนยันการทาธุรกรรมว่าได้
ศึกษาและเข้ าใจข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของหน่วยทรัสต์ (Executive
Summary หรื อ Fact Sheet) หรื อหนังสือชี ้ชวน ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามเอกสาร
สรุ ปข้ อมูลสาคัญของหน่วยทรั สต์ (Executive Summary หรื อ Fact Sheet) หรื อหนังสือชี ช้ วนดังกล่าวเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ วก่อนการส่งคาสัง่ จองซื ้อผ่านระบบออนไลน์
ผู้จองซือ้ ที่ประสงค์ จะจองซือ้ หน่วยทรั สต์ ผ่านระบบออนไลน์ ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยทรั สต์ ต้ อง
ตรวจทานและแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวให้ สมบูรณ์และกรอกข้ อมูลการจองซื ้อพร้ อมตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วน
ของข้ อมูลทุกครัง้ ก่อนการยืนยันการลงทุนด้ วยตนเอง ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนามในใบจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื ้อ หรื อภาพถ่ายหน้ าสมุดบัญชีเงินฝากสาหรับ
บัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนดังกล่าวที่เปิ ดไว้ กับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นระบบออนไลน์ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะต้ องชาระเงินผ่านบริ การ
K PLUS ทันทีหลังจากการจองซื ้อหน่วยทรั สต์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยรายการจองซือ้ จะสาเร็ จเมื่อผู้จองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ชาระเงินค่าจองซื อ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อผ่านบริ การ K PLUS และผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะ
ได้ รั บ หลัก ฐานยื นยัน การจองซื อ้ ตามวิธีก ารและวงเงิ นการโอนสูงสุดต่อ วันตามที่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยทรั สต์ กาหนด ทัง้ นี ้ หากผู้จองซือ้ ประสงค์ จะจองซือ้ และชาระเงิ นในวงเงิ นที่ สูงกว่า จานวนดังกล่า ว
สามารถดาเนินการผ่านสาขาหรื อหน่วยงานที่มีบริ การรับจองซื ้อของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
เงื่ อ นไขและขัน้ ตอนการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ นี เ้ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขการใช้ บ ริ การจองซือ้
หลักทรัพย์ออนไลน์ผา่ นระบบ K-My Invest ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาหรับผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะ
จองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้ อกาหนดซึ่ง
เป็ นไปตามดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการดังต่อไปนี ้ในการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์
จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จอง
ซื ้อได้ โดยการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application - K PLUS
จะจัดให้ มีเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของหน่วยทรัสต์ (Executive Summary หรื อ Fact Sheet) ปรากฏอยูใ่ น
ระบบออนไลน์
จะระบุราคาเสนอขายสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ จานวนจองซื ้อขันต
้ ่า และจานวนทวีคณ
ู ในการจอง
ซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ พร้ อมทัง้ ระบุว่า ผู้จ องซื อ้ สามารถดาวน์ โหลด (Download) หนัง สือ ชี ช้ วน เพื่ อ ศึก ษา
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ นี ้ได้ ก่อนทาการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ จากเว็บไซต์ของสานักงาน
ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่รับจองซื ้อหน่วยทรัสต์จากผู้เยาว์ และผู้ปกครองที่ใช้
สิทธิการจองซื ้อแทนผู้เยาว์ สาหรับการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นระบบออนไลน์
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่
จองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง และ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะแจ้ งหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปที่ประสงค์
จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทราบโดยทัว่ กันต่อไป
การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเสียง (สาหรับการจองซื ้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เท่านัน)
้
ผู้จองซื ้อที่ประสงค์จะจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียง สามารถจองซื อ้ ผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่สมัครบริ การ KBank Private Banking เพื่อยินยอมการ
ทาธุรกรรมผ่านโทรศัพท์และลงนามในหนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ซึ่ง ผ่า นขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลูก ค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่
เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการ
จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียง โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจอง
ซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียงที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หน่วยทรั สต์ในหนังสือชีช้ วน หรื อเอกสารสรุ ปข้ อมู ลสาคัญของหน่วยทรั สต์ (Executive Summary หรื อ Fact
Sheet) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื ้อ
โดยในการรับจองซื ้อผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี ้
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ต้องแจ้ งข้ อมูลให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเสียงโดยระบุราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหน่วยทรัสต์ วิธีการและวันที่
ต้ องชาระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัส ต์ใน
หนังสือชี ้ชวนจากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเสียง เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชาระโดยวิธีการโอนเงินผ่าน
ระบบการโอนเงิ น อั ต โนมั ติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ย
หน่วยทรัสต์ หรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็ นต้ น
ผู้ จองซื อ้ ต้ องยื น ยัน ทางวาจาว่ า ได้ รั บ ทราบข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นหนัง สื อ
ชี ้ชวน หรื อเอกสารสรุปข้ อมูลสาคัญของหน่วยทรัสต์ ( Executive Summary หรื อ Fact Sheet) และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์เมื่อรับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียงต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่านระบบที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์จดั เตรี ยมให้
โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเสียง ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจอง
ซื ้อผ่านระบบ
4.1.4

วิธีการชาระค่ าจองซือ้
ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจานวนทีจ่ องซื ้อที่ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ คือ 7.50
บาทต่อหน่วย โดยมีวิธีชาระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้
- หากทาการจองซื ้อ ในช่ วงวันที่ 16 – 20 และ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563 ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ น
(1) เงินสด การโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสามารถดาเนินการได้ ที่สาขา
ของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
(2) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
้
จะต้ องลงวันที่ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักงานหักบัญชี
ในกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์
เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่าย
“บัญชีจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เหมราช” หรื อ
“Subscription Account for HREIT”
พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
-

หากทาการจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระค่าจองซื ้อ
ด้ วยเงินสด การโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ โดยสามารถดาเนินการได้
ทีส่ านักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็ค (ถ้ ามี)
4.2

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ เดิมที่มีสทิ ธิจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เพิ่มทุนครัง้ ที่สอง ที่เป็ นนัก
ลงทุนสถาบัน
4.2.1 ช่ วงเวลาการจองซือ้ หน่ วยทรัสต์
สามารถจองซื ้อในวันที่ 16 -20 และ 23-27 พฤศจิกายน 2563
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ที่สานักงานของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
4.2.2

ช่ องทางสาหรับรับเอกสารใบจองซือ้ และสถานที่จองซือ้ หน่ วยทรัสต์ สาหรับนักลงทุนสถาบันเท่ านัน้
สามารถรับใบจองซื ้อและจองซื ้อได้ ที่สานักงานของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
400/22 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร 02-470-2371, 02-470-2365
4.2.3

เอกสารประกอบการจองซือ้
1.

ใบจองซื ้อ

ผู้จองซือ้ จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซือ้ หน่วยทรั สต์ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อ และจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตราสาคัญของ
บริ ษัท (ถ้ ามี)
2.

เอกสารประกอบของผู้จองซื ้อ

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่
เกิ น 12 เดือน ก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อหนังสือ
เดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อ
นันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ส าเนาหนัง สื อ แสดงความเป็ นนิ ติ บุ ค คล ส าเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจั ด ตัง้ บริ ษั ท ( Certificate of
Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับและสาเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับ ตราสาคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่
หมดอายุข องกรรมการผู้มี อานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคล (ในกรณี ที่สาเนาบัตรข้ าราชการหรื อสาเนาบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน นิติ
บุคคลเป็ นบุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ให้ ใช้ สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ น
ทังหมดที
้
่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่ าวได้ จดั ทาหรื อรับรอง
ความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจอง
ซื ้อแทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อแทน
พร้ อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้
ข้ างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนผู้จองซื ้อ
หรื อ ผู้ดูแ ลรั กษาผลประโยชน์ (แล้ ว แต่กรณี ) และประทับ ตราสาคัญ นิ ติบุคคล (ถ้ า มี ) และแนบสาเนาบัตร
ประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดแู ล
รักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.

เอกสารประกอบการจองซื ้ออื่น ๆ

ในกรณีที่มีการคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใด ๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธีโอนเงิน
เข้ าบัญชี เงิ นฝากธนาคารประเภทบัญชี ออมทรั พย์ หรื อบัญชี กระแสรายวัน ที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิ ชย์ ใน
ประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวันดังกล่าว ที่ระบุ
เลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชื่อผู้จองซื ้อ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนา
ถูกต้ อง
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชี หรื อในกรณีที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อได้ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อ
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่น ๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ได้ แก่ ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) และได้ ผา่ นขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ผู้ จองซื อ้ ดั ง กล่ า วไม่ จ าเป็ น ต้ องแนบ KYC/CDD
ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องผ่านขันตอนการ
้
KYC/CDD
ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่าย
หน่วยทรั สต์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื อ้ โดยสามารถดาเนินการได้ ที่สานักงานอาคารพหลโยธิ นของ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
นอกจากนี ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่
600 สาหรับผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคล ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน “สาหรับผู้ที่ประสงค์ นา
หลัก ทรั พ ย์ ฝ ากเข้ า บัญ ชี บ ริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ส มาชิ ก เลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอร์ ม
“แบบสอบถามสาหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พร้ อมลงนามรั บรอง
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ความถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยหากผู้จองซื อ้ ดังกล่าวไม่กรอกข้ อมูลตามที่
กาหนด ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
4.2.4

วิธีการชาระค่ าจองซือ้
ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจานวนที่จองซื ้อที่ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ คือ 7.50
บาทต่อหน่วย สาหรั บประเภทนักลงทุน สถาบันที่มิ ได้ นาส่งใบ Bookbuilding และที่ราคาเสนอขายสุด ท้ า ย
สาหรับประเภทนักลงทุนสถาบันที่นาส่งใบ Bookbuilding โดยมีวิธีชาระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้
- หากทาการจองซื ้อ ในช่ วงวันที่ 16 – 20 และ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26
พฤศจิกายน 2563 ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ น
(1) เงินสด การโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
(2) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นัน้ ๆ
จะต้ องลงวันที่ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักงานหักบัญชี
ในกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์
เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่าย
“บัญชีจองซือ้ หน่ วยทรัสต์ เหมราช” หรื อ
“Subscription Account for HREIT”
พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
-

หากทาการจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระค่าจองซื ้อ
ด้ วยเงินสด การโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้

ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็ค (ถ้ ามี)
5.

วัตถุประสงค์ การเพิ่มทุน
เพื่อนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ/หรื อ การกู้ยืมเงิน ไปลงทุนในทรัพย์สินหลัก
เพิ่มเติมซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และส่งผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายละเอียดทรัพย์ สนิ ที่
จะลงทุนเพิ่มเติม

:

1) สิทธิ การเช่าโรงงานแบบ Detached Building จานวน 7 ยูนิต
มีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 26,680 ตารางเมตร
2) สิทธิการเช่าโรงงานแบบ Attached Building จานวน 6 ยูนิต มี
พื ้นที่อาคารรวมประมาณ 12,546 ตารางเมตร และ
3) สิท ธิ ก ารเช่ า คลัง สิน ค้ า จ านวน 2 ยูนิ ต มี พื น้ ที่ อ าคารรวม
ประมาณ 8,901 ตารางเมตร
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6.

ประโยชน์ ท่ กี องทรัสต์ จะได้ รับจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ เพิ่มทุน
ผู้จดั การกองทรัสต์คาดว่าภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพิ่มเติมครัง้ นี ้ กองทรัสต์จะมีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้น อันจะส่งผล
ให้ กองทรัสต์มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี ้ การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวยังส่งผลให้ กองทรัสต์มี
โอกาสได้ รับผลประโยชน์สว่ นเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน อีกทัง้ การที่กองทรัสต์มีจานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึ ้น อาจทา
ให้ หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องในการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มมากขึ ้น

7.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและข้ อจากัด
7.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ

90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วของรอบปี บญ
ั ชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั ้ ได้ แก่ ประโยชน์
ตอบแทนสาหรั บ รอบปี บัญ ชี แ ละประโยชน์ ต อบแทนระหว่า งกาล (ถ้ า มี ) ทัง้ นี ้ ผู้จัด การกองทรั สต์ จ ะจ่ า ย
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้ นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน
กองทรั สต์ อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนเกิ นกว่า 4 ครั ง้ ต่อ รอบปี บัญชี ได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เดิม
กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี ้ ให้ หมายถึงกาไรที่ปรับปรุงด้ วยรายการดังต่อไปนี ้
(ก) การหัก ก าไรที่ ยัง ไม่เ กิ ด ขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมิ น ค่า หรื อ การสอบทานการประเมิ น ค่า
ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ รวมทัง้ การปรั บปรุ งด้ วยรายการอื่นตามแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
สอดคล้ องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
(ข) การหักด้ วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี ้เงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงิ นของกองทรัสต์ ตาม
วงเงิ นที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนัง สือชี ช้ วน หรื อแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ าปี
แล้ วแต่กรณี
7.2

ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จดั การกองทรัสต์จะไม่จา่ ยประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

7.3

ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ
ได้ รับประโยชน์ ตอบแทน และจะดาเนินการจ่ายประโยชน์ ต อบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถื อหน่วยทรั สต์ ภายใน
กาหนดเวลาดังต่อไปนี ้
ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ
ั ชี (Year-End Distribution) 90 วันนับแต่
วันสิ ้นรอบปี บญ
ั ชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื่อกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
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ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution) (ถ้ า
มี) ภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีสาหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
7.4

8.

ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วน
การถื อหน่วยทรั สต์ ของผู้ถื อหน่วยทรั สต์ แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรื อกลุ่ม บุคคลเดียวกัน ใดถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
นันจะไม่
้
มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหน่ วยทรัสต์
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกองทรัสต์
1.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของกองทรัสต์
ชื่อทรัสต์ (ภาษาไทย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
ชื่อทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ) Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust
ที่ตงั ้
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณฺชย์ ปาร์ ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02 949 1500
โทรสาร
02 949 1514

2.

ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ระดับที่เหมาะสม และยัง่ ยืนในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์มีกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์
ดังนี ้
การบริ หารทรัพย์สนิ ผู้จดั การกองทรัสต์จะติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยเปรี ยบเทียบกับ
งบประมาณประจาปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพื่อให้ กองทรัสต์ได้ รับกาไรจากการดาเนินงาน
หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์ เพื่อหา
สาเหตุรวมถึงปรั บปรุ งและพัฒนาแผนการดาเนินงานร่ วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์เพื่อให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่คาดไว้
การกาหนดอัตราค่าเช่าให้ เหมาะสม
การพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานพร้ อมทังควบคุ
้
มค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
การเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สนิ ที่กองทรั สต์จะเข้ าลงทุนโดยการดูแลรักษาพื ้นที่ของโครงการและพัฒนาปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ
หลังจากกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ แล้ ว กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเป็ นผู้ทรงสิทธิการเช่าในทรัพย์สนิ หลักที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่สาม กองทรัสต์มีนโยบายที่จะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่
สาม โดยนาพื ้นที่ของทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ เู ช่า ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะว่าจ้ าง ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี
ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ริหารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สนิ หลัก
ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สามเพื่อดาเนินการบริ หารจัดการและจัดหาผลประโยชน์ดงั กล่าง ได้ แก่ 1) สิทธิ การเช่า
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โรงงานแบบ Detached Building จานวน 7 ยูนิต มีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 26,680 ตารางเมตร 2) สิทธิ การเช่า
โรงงานแบบ Attached Building จานวน 6 ยูนิต มีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 12,546 ตารางเมตร และ 3) สิทธิการ
เช่าคลังสินค้ า จานวน 2 ยูนิต มีพื ้นที่อาคารรวมประมาณ 8,901 ตารางเมตร โดยดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลล
อปเมนท์ จากัด (มหาชน) จะจัดการงานบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ การนาทรัพย์สนิ ไปจัดหาผลประโยชน์โดยการ
ให้ เช่าพื ้นที่ตามนโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์ ติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ช่า และจัดเก็บ
ค่าเช่าเพื่อนาส่งกองทรัสต์ ตลอดจนบารุ งรักษาและซ่อมแซมอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ให้ อยู่ในสภาพที่ดีและ
พร้ อมจัดหาผลประโยชน์
ทังนี
้ ้ กองทรัสต์จะเข้ าทาสัญญาให้ เช่าพื ้นที่ให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที่มี
อานาจหน้ าที่กบั ผู้เช่าโดยตรง ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสัญญา
คล้ ายคลึงกันสาหรับผู้เช่าทุกราย
จากรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ดงั ที่ได้ กล่าวไปแล้ ว รายได้ และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้ รับจากการลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สาม ได้ แก่ รายได้ คา่ เช่าที่ดินและอาคาร และค่าบริ การจากการให้ เช่าโรงงาน
และคลังสินค้ า ซึ่งผู้เช่าจะใช้ อาคารดังกล่าวเพื่ อประกอบกิจการของตนเอง โดยกองทรัสต์จะเรี ยกเก็บค่าเช่าและ
ค่าบริ การจากการปล่อยเช่าดังกล่าว โดยเข้ าทาสัญญาให้ เช่าอาคารโรงงานและอาคารคลังสินค้ า กับผู้เช่าโดยตรง
โครงสร้ างของกองทรัสต์ ภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
ทังนี
้ ้ โครงสร้ างของกองทรัสต์ภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองจะเป็ นไปตามแผนภาพที่ปรากฏด้ านล่าง ดังนี ้
ผู้ถือหน่ วยทรั สต์

นักลงทุนอื่น
ร้ อยละ 15
ผลประโยชน์ตอบแทน

เงินลงทุน

บริหารจัดการ
กองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรั สต์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดรัสเตรี ยล รี ท

ค่าธรรมเนียม

แมเนจเม้ นท์ จากัด

ทรัสต์ เพื่อการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เฮมราช

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต์

ทรัสตี

พื ้นที่เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2
แต่งตัง้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดรัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน)

อาคารโรงงาน
บริหาร
อสังหาริมทรัพย์

270,210 ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียม

อาคารคลังสินค้ า 110,422 ตารางเมตร
พื ้นที่หลังคา

179,648 ตารางเมตร

ค่าเช่า

ให้ เช่าพื ้นที่

ค่าธรรมเนียม

ผู้เช่ า
เช่าพื ้นที่อาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้ า และ
เช่าพื ้นที่หลังคา
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3.

ข้ อมูลผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ รายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1

ข้ อมูลผู้จดั การกองทรัสต์

ชื่อบริษัท
ที่ตงั ้ ของบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
3.2

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
เลขที่ 9 ชัน้ 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
02 717 3901
02 717 3902

ข้ อมูลทรัสตี

ชื่อบริษัท

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ที่ตงั ้ ของบริษัท

ไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8
เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณฺชย์ ปาร์ ค พลาซ่า ชัน้ 7-8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
02 949 1500
02 949 1514

โทรศัพท์
โทรสาร
3.3

ข้ อมูลผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

ชื่อบริษัท
ที่ตงั ้ ของบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
3.4

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ชัน้ 18 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
02 719 9555
02-719 9546-7

ข้ อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดับแรก (ข้ อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563)

ลาดับ
1

ชื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน)

จานวน
หน่ วยทรัสต์
105,395,609

สัดส่ วนการถือ
หน่ วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
15.00
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ลาดับ
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.

ชื่อผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริ งพร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟ
ราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
บริ ษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ด ธนชาตพร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิล
นางนุชรา วยากรณ์วิจิตร
บริ ษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดกรุงไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัค
เจอร์ เฟล็กซิเบิ ้ล
นายวิชา สกุลดีเลิศ
กองทุนเปิ ด แอล เอช ไทย พร็ อพเพอร์ ตี ้
รวมผู้ถือหน่วยทรัสต์สงู สุด 10 รายแรก
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยอื่น
รวม

35,991,200

สัดส่ วนการถือ
หน่ วยทรัสต์
(ประมาณร้ อยละ)
5.12

35,807,761
22,900,000
11,916,052

5.10
3.26
1.70

11,571,300
10,887,000
9,963,300

1.65
1.55
1.42

8,403,300
7,988,400
260,823,922
441,810,194
702,634,116

1.20
1.14
37.12
62.78
100.00

จานวน
หน่ วยทรัสต์

ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิ ารจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
4.1

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
-

-

กองทรัสต์จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ทา
หน้ าที่เป็ นทรัสตี และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์ และ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 กองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนครัง้ แรก
มูลค่าการลงทุนรวม 7,974,991,417 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง) ขนาด
พื ้นที่เช่าอาคารรวม 261,314 ตร.ม. ในพื ้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยใช้ แหล่งเงินทุนจาก
การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและเงินกู้ยืม
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 กองทรัสต์ ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สินหลักที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่หนึ่ง มูลค่า
ลงทุนรวม 1,589,847,751 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง) ขนาดพื ้นที่เช่า
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-

4.2

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา

ครัง้ ที่

รอบผลประกอบการ

วันปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหน่วยทรัสต์

วันจ่ายเงินปั นผล

1

23 พฤศจิกายน 2559
ถึง 31 มีนาคม 2560
1 ตุลาคม 2561
ถึง 31 ธันวาคม 2561
1 มกราคม 2562
ถึง 31 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562
ถึง 30 มิถนุ ายน 2562
1 กรกฎาคม 2562
ถึง 31 กันยายน 2562
1 ตุลาคม 2562
ถึง 31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563
ถึง 31 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563
ถึง 30 มิถนุ ายน 2563

23 พฤษภาคม 2560

31 พฤษภาคม 2560

อัตราเงินปั นผลต่อ
หน่วยทรัสต์ (บาท ต่อ
หน่วย)
0.2647

4 มีนาคม 2562

26 มีนาคม 2562

0.1684

21 พฤษภาคม 2562

20 มิถนุ ายน 2562

0.1987

20 สิงหาคม 2562

19 กันยายน 2562

0.1987

21 พฤศจิกายน 2562

20 ธันวาคม 2562

0.1987

3 มีนาคม 2563

30 มีนาคม 2563

0.1987

4 มิถนุ ายน 2563

26 มิถนุ ายน 2563

0.1715

20 สิงหาคม 2563

18 กันยายน 2563

0.1715

2
3
4
5
6
7
8

5.

อาคารรวม 55,131 ตร.ม. ในพื ้นที่จงั หวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี โดยใช้ แหล่งเงินทุน
จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและเงินกู้ยืม
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่สอง มูลค่า
ลงทุนรวม 477,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง) ขนาดพื ้นที่เช่า
อาคารรวม 15,916 ตร.ม. ในพื ้นที่จงั หวัดสระบุรี สาหรับการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนเพิ่มเติมครัง้
ที่สองนัน้ กองทรัสต์ใช้ แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมและเงินสดภายในกองทรัสต์

ข้ อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
ข้ อมูลทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ที่ผา่ นการตรวจสอบและสอบทานจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอ
บีเอเอส จากัด สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงินฉบับงวด 6 เดือน สิ ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
งบดุล
(หน่ วย : พันบาท)

31 ธ.ค. 60
(ตรวจสอบ)

31 ธ.ค. 61
(ตรวจสอบ)

31 ธ.ค. 62
(ตรวจสอบ)

30 มิ.ย. 63
(สอบทาน)

สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
7,240,310.55 9,430,069.98 9,642,374.76 9,594,410.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,160,018.86
135,554.91
162,812.61
233,010.03
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
23,407.05
51,608.31
20,729.19
11,877.57
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
751.60
1,357.32
14,492.73
14,957.97
ค่าใช้ จ่ายรอการตัดบัญชี
2,914.68
49,657.07
37,537.31
31,838.35
รายได้ ค้างรับตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
2,914.29
19,207.68
33,339.25
26,210.73
ภาษี มลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
194.04
483.07
284.81
257.64
สินทรัพย์อื่น
3,086.72
3,433.27
2,374.67
676.61
รวมสินทรัพย์
8,433,597.78 9,691,371.61 9,913,945.33 9,913,239.29
หนีส้ ิน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้ า
7,152.31
10,291.70
12,019.66
9,980.48
เงินมัดจารับจากลูกค้ า
134,731.67
166,810.10
191,754.50
182,771.18
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน – สุทธิ
2,293,506.65 3,282,307.42 3,293,206.58 3,298,838.42
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
11,899.16
26,678.58
19,736.66
19,884.60
หนี ้สินอื่น
1,075.75
24,461.33
13,088.91
11,538.75
รวมหนีส้ ิน
2,448,365.53 3,510,549.13 3,529,806.30 3,523,013.43
สินทรัพย์ สุทธิ
5,985,232.25 6,180,822.48 6,384,139.03 6,390,225.86
สินทรัพย์ สุทธิประกอบด้ วย
ทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
6,516,969.66 6,062,435.65 6,046,556.12 6,046,556.12
กาไรสะสม
(531,737.41)
118,386.82
337,582.91
343,669.73
สินทรัพย์ สุทธิ
5,985,232.25 6,180,822.48 6,384,139.03 6,390,225.86
สินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย (บาท)
8.5182
8.7966
9.0860
9.0946
จานวนหน่วยทรั สต์ ที่จาหน่ายแล้ วทัง้ หมด ณ 702,634,116.00 702,634,116.00 702,634,116.00 702,634,116.00
ปลายงวด (หน่วย)
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