
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการจองซ้ือหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมส าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมส าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม 

1. วนั เดือน ปี และครัง้ท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีมติให้จดัสรรหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติม
ส าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 เมื่อวนัที ่23 พฤษภาคม 2565  

2. รายละเอียดการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมส าหรบัการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม  

ประเภทหน่วยทรสัต์  :  ไม่รบัไถ่ถอนหน่วยทรสัต์ 

ทุนช าระแล้วเดิม  :  7,441,235,892.24 บาท 

ทุนช าระท่ีจะเพ่ิม  :  ไม่เกนิ 788,270,400 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกและ
เสนอขายเพ่ิมเติม  

:  ไม่เกนิ 109,482,000 หน่วย 

ราคาสูงสุด ท่ีจะเสนอขายต่อ
หน่วย  

:  7.20 บาท  

ทุนช าระ ท่ีจะเ พ่ิมและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม  

:  ไม่เกนิ 788,270,400 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ท่ีออกและ
เสนอขายเพ่ิมเติมและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิม 

:  ไม่เกนิ 109,482,000 หน่วย 

วิธีการจดัสรร  :  ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิส าหรบัการเพิม่
ทุนครัง้ทีส่ามไม่เกนิ 109,482,000 หน่วย ดงันี้  

ส่วนท่ี 1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนการ
ถือหน่วยทรสัต์ โดยไม่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ท่ีจะ
ท าให้กองทรสัต์มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 

เป็นการให้สทิธใินการจองซื้อต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มรีายชื่อ
ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ณ วนั
ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่สีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ในวนัที ่17 พฤศจกิายน 2565 
โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มรีายชื่อปรากฏ
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ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์ 
ในอตัราส่วน 1 หน่วยทรสัต์เดิมต่อ 0.1303 หน่วยทรสัต์ที่ออก
และเสนอขายเพิม่เตมิ แต่จะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่
จะท าใหก้องทรสัต์มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ โดยสญัชาติ
ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
น ามาพจิารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรสัต์ให้ตามหลกัเกณฑ์
ขา้งตน้ ปรากฏรายละเอยีดตามทีร่ะบุไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7  

ในกรณีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมข้างต้นท าให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดมิไดร้บัสทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิเป็น
จ านวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็น
จ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่
ใกลเ้คยีงทีสุ่ด ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงที่
จะซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เติมตามสทิธทิี่ได้รบัจดัสรร หรอืเกนิกว่า
สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืสละ
สทิธไิม่จองซื้อหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดิมแล้ว ผู้จดัการกองทรสัต์สงวนสทิธิที่จะจัดสรร
หน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิที่
แสดงความจ านงจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บั
จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรร
หน่วยทรสัตส์ว่นที ่3 หรอืไม่กไ็ด ้
 

ส่ วน ท่ี  2 เ สนอขาย ใ ห้ กับ  บ ริษั ท  ดับบ ลิ ว เ อช เ อ  
อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) 
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID  

โดยจ านวนหน่วยทรสัต์ที่จดัสรรให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกับจ านวนที่ได้รบัจัดสรร
ให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID ตาม
ส่วนที ่1 แลว้ จะมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของหน่วยทรสัต์ทีจ่ะ
มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี้  หรือไม่ เกิน 
21,896,400 หน่วย 
 
ส่วนท่ี 3 เสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจาก
ส่วนท่ี 1 และ/หรือ ส่วนท่ี 2 ข้างต้น โดยเสนอขายให้แก่ (1) 
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บุคคลในวงจ ากดั และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ตามท่ี
เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ทธ.27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์
เพิม่เตมิทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีม่สีทิธจิองซื้อในส่วนที ่1 ทีแ่สดง
ความจ านงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้ร ับ
จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ส่วนที่ 3 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่การจัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมนี้ท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมในส่วนที่ 1 
ได้รบัสทิธใินการจองซื้อหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิเป็นจ านวนที่มเีศษ
ของหน่วยทรสัต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยได้ 
ใหปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 

ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และ
เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้นี้ประสบความส าเร็จ 
ผู้จ ัดการกองทรัสต์  และ/หรือ ผู้จ ัดการการจัดจ าหน่า ย
หน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธิในการใช้ดุลพนิิจในการเปลี่ยนแปลง
จ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นักลงทุนแต่ละประเภทขา้งต้น 
(Claw Back/Claw Forward) ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารฉบบันี้ตามความเหมาะสม โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ 
เช่น ปรมิาณความต้องการซื้อหน่วยทรสัต์ของนักลงทุนในแต่ละ
ประเภท เป็นต้น ทัง้นี้  ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ
ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

3. ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

3.1 ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย 

ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02 888 8888 
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4. ก าหนดวนัจองซ้ือและรบัช าระเงินค่าหน่วยทรสัต์เพ่ิมทุน  

4.1 ก าหนดระยะเวลาจองซื้อ สถานทีจ่องซื้อและการช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัตเ์พิม่ทุน  

ประเภท 
นักลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

การจองซ้ือและ 
ระยะเวลาจองซ้ือ 

การช าระเงิน 

ส่วนท่ี 1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต์  

ประเภทบุคคล
ธรรมดาและ
นิติบุคคล  

จองซื้อทีร่าคาสูงสุดที่
จะเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ คอื 7.20 
บาทต่อหน่วย 

จองซื้อไดท้ีส่ านักงาน และ
สาขาของผูจ้ดัการการจดั
จ า หน ่า ยหน ่ว ยท ร สั ต ์ 
รวมทัง้ผ่านระบบออนไลน์
ข อ ง ผู จ้ ดั ก า ร ก า ร จ ดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และ
ผ ่า น ท า ง โ ท ร ศ พั ท์
บนัทกึเสยีงของผูจ้ดัการ
ก า ร จ ดั จ า ห น ่า ย
หน่วยทร สัต ์ ในวันที่  2 
ธันวาคม 2565 และ วนัที่ 
6 ธัน ว าคม  2565 ถึ ง  8 
ธนัวาคม 2565 ตัง้แต่ เวลา 
9.00 น. – 16.00 น.และ 9 
ธนัวาคม 2565  ตัง้แต่เวลา 
9.00 น.หรือตามเวลาท า
การของส านักงานและ
สาขาของผู้จัดการการจดั
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ถึง
เวลา 15.00 น.  

- หากท าการจองซื้อ ในช่วง
ตั ้ง แต่ ว ันที่  2 ธัน ว าคม 
2565 ถึง เวลา 12.00 น . 
ของวนัที ่8 ธนัวาคม 2565      
สามารถช าระเงนิค่าจองซื้อ
โดยช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน 

หรือการโอนเงินผ่าน
ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) หรอื  

(2) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 
ดร๊าฟท ์  

- หากท าการจองซื้ อหลัง
เวลา 12.00 น. ของวนัที ่8 
ธันวาคม 2565 ต้องช าระ
ค่าจองซื้อด้วยเงนิสด การ
โอนเงินหรือการโอนเงิน
ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) เท่านัน้ 

ป ร ะ เ ภ ท นั ก
ลงทุนสถาบัน
ท่ีมิได้น าส่งใบ 
Bookbuilding 

จองซื้อทีร่าคาสูงสุดที่
จะเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ คอื 7.20 
บาทต่อหน่วย 

จองซื้อได้ที่ส านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัตเ์ท่านัน้ ในช่วง
วนัที ่2 ธนัวาคม 2565 และ 
วนัที่ 6 ธนัวาคม 2565 ถึง 
8 ธันวาคม 2565 ตั ้งแต่
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
และวนัที ่9 ธนัวาคม 2565  

- หากท าการจองซื้อ ในช่วง
ตั ้ง แต่ ว ันที่  2 ธันวาคม 
2565 ถึงเวลา 12.00 น. 
ของวนัที ่8 ธนัวาคม 2565  
สามารถช าระเงินค่าจอง
ซื้อโดยช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน 

หรือการโอนเงินผ่าน
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ประเภท 
นักลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

การจองซ้ือและ 
ระยะเวลาจองซ้ือ 

การช าระเงิน 

ตั ้ง แต่ เ ว ล า  9.00 น .  – 
15.00 น. 

ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) หรอื  

(2) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 
ดร๊าฟท ์

- หากท าการจองซื้อหลัง
เวลา 12.00 น. ของวนัที ่8 
ธนัวาคม 2565  ต้องช าระ
ค่าจองซื้อดว้ย เงนิสด การ
โอนเงินหรือการโอนเงิน
ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) เท่านัน้ 

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

จองซื้ อที่ ร าคาเสนอ
ขายสุดทา้ย 

จองซื้อได้ที่ส านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัตเ์ท่านัน้ ในช่วง
วันที่  14 ธันวาคม 2565 
ถึ ง  16 ธัน ว า คม  2565   
ตั ้ง แต่ เ ว ล า  9.00 น .  – 
16.00 น.  

- หากท าการจองซื้อ ในช่วง
วันที่  14 ธันวาคม 2565   
ถึง เวลา 12.00 น .  ของ
วันที่  15 ธันวาคม 2565 
สามารถช าระเงินค่าจอง
ซื้อโดยช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน 

หรือการโอนเงินผ่าน
ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) หรอื  

(2) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 
ดร๊าฟท ์

- หากท าการจองซื้อหลงัเวลา 
12. 00 น .  ข อ ง วั น ที่  15 
ธันวาคม 2565 ต้องช าระค่า
จองซื้อด้วย เงินสด การโอน
เงนิหรอืการโอนเงนิผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

ส่วนท่ี 2 เสนอขายให้กบั WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID 
WHAID แ ล ะ /
ห รื อ ก ลุ่ ม
บุคคลเดียวกนั
ของ WHAID 

จองซื้ อที่ ร าคาเสนอ
ขายสุดทา้ย 

จองซื้อได้ที่ส านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัตเ์ท่านัน้ ในช่วง
วันที่  14 ธันวาคม 2565 

- หากท าการจองซื้อในช่วง
วนัที ่14 ธนัวาคม 2565 ถงึ
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 
15 ธนัวาคม 2565 สามารถ
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ประเภท 
นักลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

การจองซ้ือและ 
ระยะเวลาจองซ้ือ 

การช าระเงิน 

ไม่ เกินร้อยละ 
20 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่
เ ส น อ ข า ย
ทั ้งหมด  ( เมื่ อ
ร ว ม กั บ
หน่วยทรัสต์ที่
ไ ด้ ร ั บ จั ด ส ร ร
ตามสว่นที ่1) 

ถึ ง  16 ธัน ว า คม  2565    
ตั ้ง แต่ เ ว ล า  9.00 น .  – 
16.00 น.  

ช าระเงินค่าจองซื้อโดย
ช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน 

หรือการโอนเงินผ่าน
ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET) หรอื 

(2) เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื 
ดร๊าฟท ์

- หากท าการจองซื้ อหลัง
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 
15 ธันวาคม 2565  ต้อง
ช าระค่าจองซื้อดว้ยเงนิสด 
การโอนเงินหรือการโอน
เงิน ผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เท่านัน้ 

ส่วนท่ี 3 เสนอขายหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมในส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 และ/หรือ ส่วนท่ี 2 ข้างต้น 
โดยเสนอขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากดั และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป  

นักลงทุน
สถาบนั 

จองซื้ อที่ ร าคาเสนอ
ขายสุดทา้ย 

จองซื้อได้ที่ส านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัตเ์ท่านัน้ ในช่วง
วนัที  ่14 ธันวาคม 2565 
ถึ ง  16 ธัน ว า คม  2565     
ตั ้ง แต่ เ ว ล า  9.00 น .  – 
16.00 น.  

- หากท าการจองซื้อ ในช่วง
วันที่  14 ธันวาคม 2565  
ถงึเวลา 12.00 น. ของวนัที ่
15 ธั น ว า ค ม  2565  
สามารถช าระเงินค่าจอง
ซื้อโดยช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน 

หรือการโอนเงินผ่าน
ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET)  หรอื  

(2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท ์

- หากท าการจองซื้ อหลัง
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 
15 ธันวาคม  2565 ต้ อ ง
ช าระค่าจองซื้อดว้ยเงนิสด 
การโอนเงิน หรือการโอน



 
 

 

 

หนา้ 7 จาก 26 

ประเภท 
นักลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

การจองซ้ือและ 
ระยะเวลาจองซ้ือ 

การช าระเงิน 

เงิน ผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เท่านัน้ 

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

จองซื้ อที่ ร าคาเสนอ
ขายสุดทา้ย 

จองซื้อไดท้ีส่ านักงาน และ
สาขาของผู จ้ ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ รวมทัง้ผ่าน
ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น ์ข อ ง
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ และผ่านทาง
โทรศพัท์บนัทกึเสยีงของผู้
จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 
 
ในช่วงวันที่ 14 ธันวาคม 
2565 ถึ ง  16 ธั น ว า ค ม 
2565 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. 
– 16.00 น.หรือตามเวลา
ท าการของส านักงานและ
สาขาของผู้จัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต ์ 

- หากท าการจองซื้อ ในช่วง
วนัที ่14 ธนัวาคม 2565 ถงึ
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 
15 ธนัวาคม 2565 สามารถ
ช าระเงินค่าจองซื้อโดย
ช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน 

หรือการโอนเงินผ่าน
ร ะ บ บ บ า ท เ น ต 
(BAHTNET)  

(2) การโอนเงนิผ่านระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ 
( Automatic Transfer 
System หรอื ATS) หรอื
โดยการหักเงินฝากใน
บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์
ของผู้จองซื้อ (เฉพาะ
กรณีที่จองซื้อผ่านผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยทรัสต์ที่
ร ับช าระเงินด้วยระบบ
ดังกล่าว โดยจะกระท า
ได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้
เ ปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ข า ย
ห ลั ก ท รั พ ย์ กั บ ผู้ จ ั ด
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ที่
ได้ด าเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงนิเพื่อ
ช าระค่าภาระผูกพนัโดย
อัตโนมตัิและระบบการ
โ อ น เ งิ น อั ต โ น มั ติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
แลว้ในวนัจองซื้อ) หรอื 
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ประเภท 
นักลงทุน 

ราคาจองซ้ือต่อ
หน่วย 

การจองซ้ือและ 
ระยะเวลาจองซ้ือ 

การช าระเงิน 

(3)  เช็ค  แคชเชียร์ เช็ค  
หรอืดร๊าฟท ์

- หากท าการจองซื้ อหลัง
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 
15 ธันวาคม  2565 ต้ อ ง
ช าระค่าจองซื้อเป็น  

(1) เงนิสด การโอนเงนิ หรือ
การโอนเงนิผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) เท่านัน้ 

(2) การโอนเงนิผ่านระบบการ
โ อ น เ งิ น อั ต โ น มั ติ  
( Automatic Transfer 
System หรือ ATS)  หรือ
โดยการหัก เ งินฝากใน
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ของผู้จองซื้อ (เฉพาะกรณี
ทีจ่องซื้อผ่านผูจ้ดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ที่รบัช าระเงนิ
ด้วยระบบดงักล่าว โดยจะ
กระท าไดเ้ฉพาะผูจ้องซื้อที่
ไ ด้ เ ปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ข า ย
ห ลั ก ท รั พ ย์ กั บ ผู้ จ ั ด
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ที่ได้
ด า เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ค ว า ม
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อ
ช าระค่าภาระผูกพันโดย
อตัโนมตัแิละระบบการโอน
เงนิอตัโนมตัิดงักล่าวมีผล
ใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซื้อ) 

 
5. วิธีการจองซ้ือ เอกสารประกอบการจองซ้ือ และรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือส าหรบัผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เดิมท่ีมีสิทธิจองซ้ือหน่วยทรสัต์เพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม 

5.1  การจองซื้อโดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy) 
5.1.1 เอกสารประกอบการจองซื้อ  
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(1) ใบจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมอืชื่อ กรณีนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถา้ม)ี  

(2) ใบรบัรองการจองซื้อหลกัทรพัย ์(ถา้ม)ี ซึง่ออกโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (“TSD”) 

(3) ส าเนาหลกัฐานการช าระเงนิ 
(4) กรณีผู้จองซื้อไม่ได้เปิดบญัชกีบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ และ/หรอื ยงัไม่ได้

ผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ผู้จองซื้อจะต้องผ่านขัน้ตอนการ 
KYC/CDD ที่กรอกรายละเอยีดถูกต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผู้จองซื้อ
ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ 

(5) แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนส าหรบับุคคลธรรมดา (Suitability Test  for 
Individual Investor) หรือแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนส าหรับนิติบุคคล 
(Suitability Test for Juristic Investor) (แลว้แต่กรณี) (กรณีผูจ้องซื้อไม่เคยประเมนิความ
เสีย่งหรอื Suitability Test ทีท่ าล่าสุดกบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตอ์ายุเกนิ 2 ปี) 

(6) แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act บนใบจองซื้อและแบบสอบถาม FATCA ของ TSD (ในกรณีผูจ้องซื้อจะใชบ้รกิารของ 
TSD ในการฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600)  

(7) ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชธีนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ คืน
โดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร โดยชื่อของบญัชธีนาคารดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซื้อ 
พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(8) ส าเนาหลักฐานแสดงตน (แล้วแต่กรณี) พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 
กรณีบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย
ลายมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซื้อทุก
ฉบบั หรอืในกรณีที่ไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบยีนบา้นหน้าทีม่ี
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่เีลขประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกั  

- เอกสารหรือหลกัฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อหรอืนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง  

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาใบสูติ
บตัร พรอ้มทัง้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูใ้ชอ้ านาจปกครอง 
(บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และส าเนา
ทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาว์อาศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้ านาจปกครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทน
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โดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องเอกสาร
ดงักล่าว และค ายินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) หรอืผู้ปกครองตามกฎหมาย รวมถึงหลกัฐานอื่นใดที่แสดงว่าสามารถจองซื้อ
หน่วยทรสัตไ์ดถู้กตอ้งตามกฎหมาย  

- กรณีผูจ้องซื้อเป็นผูเ้ยาว์ทีม่บีตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนที่ย ังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ย ังไม่
หมดอายุของผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือ
ผูป้กครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ใ้ชอ้ านาจ
ปกครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรอืผูป้กครองตามกฎหมายลงนาม
รบัรองส าเนาถูกต้องเอกสารดงักล่าว และค ายนิยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครอง (บดิา/
มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย รวมถงึหลกัฐานอื่นใด
ทีแ่สดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยทรสัตไ์ดถู้กตอ้งตามกฎหมาย) 

กรณีนิตบิุคคลหรอืนักลงทุนสถาบนัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวง
พาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 3 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้
มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) 
ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยลายมอืชื่อ
นัน้จะตอ้งตรงกบัลายมอืชื่อทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซื้อทุกฉบบั 

กรณีนิตบิุคคลหรอืนักลงทุนสถาบนัทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสอืแสดงความเป็นนิตบิุคคล (Affidavit) หรอืส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้
บริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือ
รบัรองทีอ่อกไม่เกนิ 3 เดอืนก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  

- ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ 
ทีย่งัไม่หมดอายุของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคล (ในกรณีทีส่ าเนาบตัร
ข้าราชการหรือส าเนาบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบยีนบา้นที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง)  

- ในกรณีทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลเป็นบุคคลทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย ให้
ใชส้ าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- ส าเนาเอกสารประกอบขา้งต้นทัง้หมดที่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้อง
ไดร้บัการรบัรองลายมอืชื่อโดยเจา้หน้าที ่Notary Public และรบัรองโดยเจา้หน้าทีข่อง
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สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรบัรอง
ความถูกตอ้ง และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ 

กรณีนิติบุคคลหรือนักลงทุนสถาบนัที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) 
เป็นผูด้ าเนินการจองซื้อหน่วยทรสัตแ์ทน 

- ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้จองซื้อมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์
ด าเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี้  เอกสาร
ดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดย
เอกสารดงักล่าวต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามแทนผู้จองซื้อ
หรอืผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบุคคล (ถ้าม)ี 
และแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางที่ยงัไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูจ้องซื้อมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นเป็นผูด้ าเนินการจองซื้อหน่วยทรสัต์แทน (ส าหรบัผูจ้อง
ซื้อประเภทผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทบุคคลธรรมดาและนิตบิุคคล, WHAID และ/หรอื กลุ่ม
บุคคลเดยีวกนัของ WHAID, ผูจ้องซื้อประเภทบุคคลตามดุลพนิิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์
ทีม่ใิช่นักลงทุนสถาบนั ) 

- ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงค์ท ารายการจองซื้อหน่วยทรสัต์ดว้ยตนเอง สามารถมอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการจองซื้อได้ที่สาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ และช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามวธิีการการช าระเงนิที่ก าหนด 
ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวนัน้สามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะผูจ้องซื้อหน่วยทรสัต์ที่
เคยผ่านขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) กบัผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์เท่านัน้ โดยผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้มอบอ านาจ และผู้รบัมอบอ านาจ
จะต้องลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท แนบส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจพร้อม
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และแนบใบจองซื้อหน่วยทรสัตพ์รอ้มเอกสารประกอบการ
จองซื้อทีก่รอกรายละเอยีดถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซื้อซึง่
เป็นผูม้อบอ านาจ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ไม่เคยผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD) กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ผู้จองซื้อจะต้องจอง
ซื้อหน่วยทรสัต์ดว้ยตนเองทีส่าขาของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เท่านัน้และ
ช าระเงนิค่าจองซื้อตามวธิกีารการช าระเงนิทีก่ าหนด 

5.1.2 รายละเอยีดวธิกีารช าระค่าจองซื้อ 
1) ส าหรบับุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบนัท่ีมิได้น าส่งใบ Bookbuilding 
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 ผู้จองซื้อต้องช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่จองซื้อที่ราคาสูงสุดที่จะ
เสนอขายหน่วยทรสัต ์คอื 7.20 บาทต่อหน่วย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซื้อ ดงันี้  

- หากท าการจองซื้อ ในช่วงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2565 ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 8 ธนัวาคม 
2565 ผูจ้องซื้อสามารถช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็น  
(1)  เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสามารถ

ด าเนินการไดท้ีส่าขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) หรอื 
(2)  เชค็ แคชเชยีร์เชค็ (หรอืที่เรยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท์ โดยเชค็ แคชเชยีร์เชค็ 

ดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวนัทีภ่ายในวนัที ่8 ธนัวาคม 2565 และสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้
จากส านักงานหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้นี้ การช าระ
เงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่าย  

 
- หากท าการจองซื้อหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2565 ผู้จองซื้อจะต้องช าระค่า

จองซื้อดว้ยเงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้  
 
ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการ
เรยีกเกบ็เชค็ (ถา้ม)ี 

 
2) ส าหรบันักลงทุนสถาบนัท่ีน าส่งใบ Bookbuilding 

 ผู้จองซื้อต้องช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ตามจ านวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขาย
สุดทา้ย โดยมวีธิชี าระเงนิค่าจองซื้อ ดงันี้  

- หากท าการจองซื้อ ในช่วงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2565 ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2565 ผูจ้องซื้อสามารถช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็น  
(1) เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสามารถ
ด าเนินการไดท้ีส่าขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) หรอื 
(2) เชค็ แคชเชยีร์เชค็ (หรอืที่เรยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท์ โดยเชค็ แคชเชยีร์เช็ค 
ดร๊าฟท ์นัน้ ๆ จะตอ้งลงวนัทีภ่ายในวนัที ่15 ธนัวาคม 2565 และสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้าก
ส านักงานหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้นี้ การช าระเงนิค่า
จองซื้อเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่าย  

 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสตด์บับลิวเอชเอ อินดัสเตรียล” หรือ 
“Subscription Account for WHA Industrial” 

พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสตด์บับลิวเอชเอ อินดัสเตรียล” หรือ 
“Subscription Account for WHA Industrial” 

พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 
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- หากท าการจองซื้อหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2565 ผูจ้องซื้อจะต้องช าระค่า
จองซื้อดว้ยเงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้  
 
 ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการ
เรยีกเกบ็เชค็ (ถา้ม)ี 

 
3) ส าหรบั WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID   

ผูจ้องซื้อตอ้งช าระเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัตต์ามจ านวนทีจ่องซื้อทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ย โดย
มวีธิชี าระเงนิค่าจองซื้อ ดงันี้  

- หากท าการจองซื้อ ในช่วงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2565 ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2565  ผูจ้องซื้อสามารถช าระเงนิค่าจองซื้อโดยช าระเป็น  
(1)  เงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสามารถ
ด าเนินการไดท้ีส่าขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) หรอื 
(2)  เชค็ แคชเชยีร์เชค็ (หรอืที่เรยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) หรอื ดร๊าฟท์ โดยเชค็ แคชเชยีร์
เชค็ ดร๊าฟท ์นัน้ ๆ จะตอ้งลงวนัทีภ่ายในวนัที ่15 ธนัวาคม 2565 และสามารถเรยีกเกบ็เงนิได้
จากส านักงานหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้นี้ การช าระเงนิ
ค่าจองซื้อเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ใหข้ดีคร่อมสัง่จ่าย  

 
- หากท าการจองซื้อหลงัเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2565 ผูจ้องซื้อจะต้องช าระค่า

จองซื้อดว้ยเงนิสด การโอนเงนิ หรอืการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้  
 

 ทัง้นี้ ผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการ
เรยีกเกบ็เชค็ (ถา้ม)ี 

 

5.2 การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)  
ผู้จองซ้ือท่ีประสงค์จะจองซ้ือผ่านระบบออนไลน์ K-My Invest ของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยท่ีมีอายุตัง้แต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและได้สมคัรใช้
บริการ K PLUS ของ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนวนัเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ และจะต้องผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริง
เกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบสอบถามเพื่อ
ประเมนิระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีเ่หมาะสม (Suitability Test) ตามวธิกีารทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์ก าหนดก่อนท าการจองซื้อหน่วยทรสัต์ ทัง้นี้ ในกรณีทีผ่ลการประเมนิความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสตด์บับลิวเอชเอ อินดัสเตรียล” หรือ 
“Subscription Account for WHA Industrial” 

พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงั 
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(Suitability Test) ของผูจ้องซื้อไม่เหมาะสมกบัการจองซื้อหน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ผูจ้องซื้อจะตอ้งยนืยนัความ
ประสงคท์ีจ่ะจองซื้อหน่วยทรสัตแ์ละยนืยนัในฐานะผูจ้องซื้อว่า หากเกดิความเสยีหายใดๆ จากการลงทุนใน
หน่วยทรสัตน์ี้ต่อไปในอนาคต ผูอ้อกหน่วยทรสัต ์และ/หรอื ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตไ์ม่มหีน้าที่
ต้องรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ และผูจ้องซื้อจะต้องยนืยนัการท าธุรกรรมว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มูลเกี่ยวกบั
การเสนอขายหน่วยทรสัต์ในเอกสารสรุปข้อมูลส าคญัของหน่วยทรสัต์ (Executive Summary หรอื Fact 
Sheet) หรอืหนังสอืชี้ชวน ยอมรบัความเสีย่งในการลงทุนและยนิยอมผูกพนัตามเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญั
ของหน่วยทรสัต์ (Executive Summary หรอื Fact Sheet) หรอืหนังสอืชี้ชวนดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว
ก่อนการสง่ค าสัง่จองซื้อผ่านระบบออนไลน์   

ผูจ้องซื้อทีป่ระสงคจ์ะจองซื้อหน่วยทรสัตผ่์านระบบออนไลน์ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ตอ้ง
ตรวจทานและแก้ไขข้อมูลส่วนตวัให้สมบูรณ์และกรอกข้อมูลการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของขอ้มูลทุกครัง้ก่อนการยนืยนัการลงทุนด้วยตนเอง ทัง้นี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลง
นามในใบจองซื้อหน่วยทรสัต์ รวมถงึไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ หรอืภาพถ่ายหน้าสมุด
บญัชเีงนิฝากส าหรบับญัชเีงนิฝากของผูล้งทุนดงักล่าวทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี้ ผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ผ่านระบบออนไลน์ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะต้องช าระเงนิ
ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

(1) บรกิาร K PLUS หรอื 

(2) บริการ Mobile Banking ของธนาคารอื่น 11 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเกยีรตินาคนิ
ภทัร จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบไีทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) และธนาคารออมสนิ โดยวงเงนิ
การโอนสงูสุดขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของธนาคารนัน้ๆ 

โดยผูจ้องซื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งช าระเงนิค่าจองซื้อทนัทหีลงัจากการจองซื้อหน่วยทรสัต์ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยรายการจองซื้อจะส าเรจ็เมื่อผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์ช าระเงินค่าจองซื้อครัง้เดยีวเตม็
จ านวนที่จองซื้อ และผู้จองซื้อหน่วยทรสัต์จะได้รบัหลกัฐานยืนยนัการจองซื้อ ตามวิธีการและ
วงเงนิการโอนสูงสุดต่อวนัตามทีแ่ต่ละธนาคารก าหนด  ทัง้นี้ หากผูจ้องซื้อประสงค์จะจองซื้อและ
ช าระเงนิในวงเงนิทีสู่งกว่าจ านวนดงักล่าว สามารถด าเนินการผ่านสาขาหรอืหน่วยงานทีม่บีรกิาร
รบัจองซื้อของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ 

เงื่อนไขและขัน้ตอนการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์นี้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร
จองซื้อหลกัทรพัยอ์อนไลน์ผ่านระบบ K-My Invest ของบมจ. ธนาคารกสกิรไทย ส าหรบัผูจ้องซื้อ
ที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ โดยมขีอ้ตกลง 
เงือ่นไข และขอ้ก าหนดซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์  

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการดงัต่อไปนี้ในการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ 
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• จะต้องมกีารควบคุมดแูลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ทีร่ดักุมเพยีงพอ สามารถตรวจสอบ
ตวัตนของผูจ้องซื้อไดโ้ดยการยนืยนัตวัตนผ่าน Mobile Application - K PLUS 

• จะจัดให้มีเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหน่วยทรัสต์ (Executive Summary หรือ Fact 
Sheet) ปรากฏอยู่ในระบบออนไลน์  

• จะระบุราคาเสนอขายสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรสัต์ จ านวนจองซื้อขัน้ต ่า และจ านวน
ทวคีณูในการจองซื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มทัง้ระบุว่าผูจ้องซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) 
หนังสอืชี้ชวน เพื่อศกึษารายละเอยีดการเสนอขายหน่วยทรสัต์ครัง้นี้ไดก่้อนท าการจองซื้อ
หน่วยทรสัต ์จากเวบ็ไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th 

ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัจองซื้อหน่วยทรสัต์จากผู้เยาว์ และ
ผูป้กครองทีใ่ชส้ทิธกิารจองซื้อแทนผูเ้ยาว ์ส าหรบัการจองซื้อหน่วยทรสัตผ่์านระบบออนไลน์  

ทัง้นี้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ขอสงวนสทิธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข
เพิม่เติมส าหรบัผู้ที่จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ เพื่อให้
เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะแจ้ง
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีเ่พิม่เติมดงักล่าวให้ผูล้งทุนทัว่ไปทีป่ระสงค์จะจองซื้อหน่วยทรสัต์ทราบ
โดยทัว่กนัต่อไป 

 

5.3 การจองซื้อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเสยีง 
ผู้จองซ้ือท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเสียง สามารถจองซ้ือผ่านผู้แนะน าการลงทุน
ของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ โดยผู้จองซ้ือจะต้องเป็นผู้ท่ีสมคัรบริการ KBank Private 
Banking เพื่อยินยอมการท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์และลงนามในหนังสอืยนิยอมให้หกับญัชเีงนิฝากกบั
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการ
จดัท าแบบประเมนิระดบัความเสีย่งในการลงทุนทีเ่หมาะสม (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
หน่วยทรสัต์แลว้ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเสยีง โดยผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนัทึกเสยีงที่รดักุม
เพยีงพอ และผูจ้องซื้อต้องยนืยนัว่าไดศ้กึษาข้อมลูเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นหนังสอืชี้ชวน หรอื
เอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหน่วยทรสัต ์(Executive Summary หรอื Fact Sheet) และยนิยอมผกูพนัตาม
หนังสอืชี้ชวนดงักล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ โดยในการรบัจองซื้อ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

• ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ต้องแจ้งขอ้มูลให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศพัท์บนัทกึเสยีงโดยระบุราคาสูงสุดทีจ่ะเสนอขาย จ านวนเงนิทีต่้องช าระ การฝากหน่วยทรสัต์ 
วธิกีารและวนัที่ต้องช าระราคา และแจง้ให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอ
ขายหน่วยทรสัตใ์นหนังสอืชีช้วนจากเวบ็ไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. ที ่www.sec.or.th 

http://www.sec.or.th/
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• ผู้แนะน าการลงทุนของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซื้อผ่าน
ทางโทรศพัท์บนัทกึเสยีง เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดอืนปี เกดิ หรอืชื่อผู้แนะน าการลงทุน 
เป็นตน้ 

• ผูจ้องซื้อต้องยนืยนัทางวาจาว่าไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นหนังสอืชีช้วน 
หรอืเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหน่วยทรสัต ์(Executive Summary หรอื Fact Sheet) และยนิยอม
ผกูพนัตามหนังสอืชีช้วนดงักล่าว 

ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์เมื่อรบัค ายนืยนัพรอ้มรายละเอยีดการจองซื้อ
ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเสยีงต้องบนัทกึค าสัง่การจองซื้อผ่านระบบทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์
จดัเตรยีมให ้โดยระบบจะแสดงขอ้มูลการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเสยีง ชื่อผูแ้นะน าการลงทุน วนัและ
เวลาบนัทกึการจองซื้อผ่านระบบ 

 

6. การคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรสัต์ 

ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยทรสัต ์ในกรณีต่างๆ ภายใตเ้งือ่นไข
ทีก่ าหนด ดงัต่อไปนี้ 

1) กรณีทีผู่จ้องซื้อหน่วยทรสัต์ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ หรอืผูจ้ดัการกองทรสัต์ใชส้ทิธปิฏเิสธการ
จดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น 

2) กรณีทีร่าคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคาสงูสุดทีจ่ะเสนอขายหน่วยทรสัต์ 
3) กรณีผูจ้องซื้อไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตน้์อยกว่าจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่องซื้อ 
4) กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยทรสัต์ อนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าจองซื้อ

ตามเชค็ค่าจองซื้อหน่วยทรสัต ์ 
5) กรณีทีม่กีารยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ 

 
ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ซึ่งเป็นผู้รบัจองซื้อแต่ละราย จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ โดยไม่มี
ดอกเบี้ยและ/หรอืค่าเสยีหายใดๆ โดยวธิใีดวธิหีนึ่ง กล่าวคอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะคนืเงนิค่าจองซื้อโดย
การโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร (โดยผูจ้องซื้อจะตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชธีนาคาร พรอ้มลงลายมอืชื่อ) ภายใน 7 
วนัท าการ หรอืช าระเป็นเชค็สัง่จ่ายในนามผู้จองซื้อโดยจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนภายใน 10 วนัท าการ 
นับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรสัต์ วนัทีส่ ิน้สุดระยะเวลายกเลกิการจองซื้อหน่วยทรสัต์ หรอื
วนัทีป่รากฎขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเหตุแห่งการยกเลกิการเสนอขายหน่วยทรสัต์ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ การคนืเงนิค่า
จองซื้อใหแ้ก่ผูจ้องซื้อขา้งต้นจะเป็นไปตามระยะเวลาและวิธกีารทีส่มาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทยก าหนด โดยผู้
จองซื้อจะต้องเป็นผู้รบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเก็บเชค็ต่างส านักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี 
ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายในระยะเวลา
ดงักล่าว อนัเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ผู้จดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ที่มีหน้าที่
รบัผดิชอบในการสง่คนืเงนิดงักล่าว จะต้องช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณ
จากจ านวนเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัต์ที่ไม่ได้รบัการจดัสรรที่ต้องส่งคนืนับจากวนัที่พ้นก าหนดเวลา ดงักล่าว 
จนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้จนครบถว้น อย่างไรกด็ ีไม่ว่ากรณีใดๆ หากไดม้กีารโอน
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เงนิค่าจองซื้อผ่านบญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อ หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยทรสัตท์างไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อโดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซื้อไดร้บัเงนิจองซื้อคนืแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื้อ
จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิคนืเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อ หรอืการสูญหายในการจดัส่งเชค็ 
ซึ่งไม่ใช่ความผดิของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ เช่น ขอ้มูลชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซื้อไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้องหรอืไม่เป็นปัจจุบนั ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อ ที่ไดใ้หไ้วก้บัผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ซึ่งเป็นผูร้บัจอง
ซื้อ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

 
 หากท่านมขีอ้สงสยัประการใดตดิต่อสอบถามไดท้ี ่
 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
อาคารพหลโยธนิ ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
คุณณฐภทัร คณูกลาง / คุณศศภิา ทองฉาย 
โทรศพัท ์02-867-4837 / 02-562-6429 
 

7. วตัถปุระสงคก์ารเพ่ิมทุน  

เพื่อน าเงนิทีไ่ด้จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ และการกู้ยมืเงนิไปลงทุนในทรพัย์สนิ
หลกัเพิม่เติมซึ่งมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ เพื่อเป็นการเพิม่แหล่งที่มาของรายได้และส่งผลตอบแทนให้กบัผู้ถอื
หน่วยทรสัต ์ 

รายละเอียดทรพัยสิ์น
ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

: 1) สทิธกิารเช่าโรงงานแบบ Detached Building จ านวน 3 ยูนิต 
มพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 11,168 ตารางเมตร  

2) สทิธกิารเช่าโรงงานแบบ Attached Building จ านวน 4 ยูนิต 
มพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 5,124 ตารางเมตร และ 

3) สิทธิการเช่าคลังสินค้า จ านวน 7 ยูนิต มีพื้นที่อาคารรวม
ประมาณ 31,894 ตารางเมตร 

 
8. ประโยชน์ท่ีกองทรสัต์จะได้รบัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์เพ่ิมทุน  

ผูจ้ดัการกองทรสัต์คาดว่าภายหลงัการเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัเพิม่เตมิครัง้นี้ กองทรสัตจ์ะมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ 
อนัจะส่งผลให้กองทรสัต์มกีารกระจายความเสีย่งในการลงทุน นอกจากนี้  การเขา้ลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าวยงั
ส่งผลใหก้องทรสัต์มโีอกาสไดร้บัผลประโยชน์สว่นเพิม่ในทรพัยส์นิใหม่ทีล่งทุน อกีทัง้ การทีก่องทรสัต์มจี านวน
หน่วยทรสัต์เพิม่มากขึน้ อาจท าใหห้น่วยทรสัต์มสีภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
เพิม่มากขึน้ 
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9. นโยบายการจา่ยประโยชน์ตอบแทนและข้อจ ากดั  

9.1 ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่น้อยกว่ารอ้ยละเกา้สบิ (90) ของ
ก าไรสุทธทิี่ปรบัปรุงแล้วของรอบปีบญัช ีโดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์นัน้ 
ไดแ้ก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบญัชแีละประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้าม)ี ในแต่ละไตร
มาส ทัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ไม่เกนิสี ่(4) ครัง้ต่อ
รอบปีบญัช ีเวน้แต่กรณีทีก่องทรสัต์มกีารเพิม่ทุน กองทรสัต์อาจมกีารจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกนิ
กว่าสี ่(4) ครัง้ต่อรอบปีบญัชไีด ้ 

 ก าไรสุทธทิีป่รบัปรุงแลว้ตามขอ้นี้ ใหห้มายถงึก าไรทีป่รบัปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปนี้  

(ก) การหักก าไรที่ย ังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการ

ประเมินค่าทรพัย์สินของกองทรสัต์ รวมทัง้การปรบัปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางของ

ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงนิสดของกองทรสัต ์ 

(ข) การหกัด้วยรายการเงนิส ารองเพื่อการช าระหนี้เงนิกู้ยมืหรอืภาระผูกพนัจากการกู้ยมืเงนิของ

กองทรสัต์ ตามวงเงนิที่ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวน หรอืแบบแสดง

รายการขอ้มลูประจ าปีแลว้แต่กรณี 

9.2 ในกรณีทีก่องทรสัต์ยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหผู้จ้ดัการกองทรสัต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้
ถอืหน่วยทรสัต ์

9.3 ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งไม่กูย้มืเงนิเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 

9.4 ในกรณีที่มกีารจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีผู้จดัการ
กองทรสัตจ์ะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์และปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 
มีสิทธิได้ร ับประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตภ์ายในก าหนดเวลาดงัต่อไปนี้ 

• ประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบญัช ี(Year-End Distribution) 

ผู้จัดการกองทรสัต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรบัรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) 
ภายในเก้าสบิ (90) วนันับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัช ีโดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกนิสามสบิ 
(30) วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ เพื่อก าหนดสทิธผิูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีทิธิ
ไดร้บัประโยชน์ตอบแทน 

• ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution) 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถา้ม)ี ภายใน
เก้าสบิ (90) วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชสี าหรบัไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสบิ (30) วนันับแต่วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ 
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9.5 ผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในทะเบยีน
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยทรสัต์เพื่อการจ่ ายประโยชน์ตอบ
แทน ตามสดัสว่นการถอืหน่วยทรสัต์ของผูถ้อืหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย หากปรากฏว่ามบีุคคลใดหรอืกลุ่ม
บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์เกนิกว่าอตัราทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้จะไม่มสีทิธไิดร้บัประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีถ่ือหน่วยทรสัต์
เกนิกว่าอตัราทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

10. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัการประกอบการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรสัต์  

-ไม่ม-ี 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของกองทรสัต์ 

1.  ช่ือและสถานท่ีตัง้ของกองทรสัต์  

ช่ือทรสัต์ (ภาษาไทย)  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยด์บับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล 
ช่ือทรสัต์ 
(ภาษาองักฤษ)  

WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust 

ท่ีตัง้  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  
เลขที ่18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 7-8  
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์  02 949 1500 
โทรสาร  02 949 1501 

 
2.  ประเภทกิจการและลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

การเขา้ลงทุนในทรพัย์สนิหลกัที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่สี่ มวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในระดบัทีเ่หมาะสม และยัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์มกีลยุทธ์ในการ
จดัหาผลประโยชน์ดงันี้ 
• การบริหารทรพัย์สนิ ผู้จดัการกองทรสัต์จะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรสัต์ในแต่ละปีโดย

เปรียบเทียบกบังบประมาณประจ าปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรสัต์ในอดตีเพื่อให้กองทรสัต์

ไดร้บัก าไรจากการด าเนินงานหากผลประกอบการของกองทรสัต์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ผู้จดัการกองทรสัต์จะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรวมถึงปรบัปรุงและพฒันาแผนการด าเนินงานร่วมกบั

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีค่าดไว้ 

• การก าหนดอตัราค่าเช่าใหเ้หมาะสม 

• การพฒันาประสทิธภิาพการด าเนินงานพรอ้มทัง้ควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

• การเพิม่ศกัยภาพของทรพัย์สนิที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนโดยการดูแลรกัษาพื้นที่ของโครงการและ

พฒันาปรบัปรุงภาพลกัษณ์ของทรพัยส์นิ 

หลงัจากกองทรสัตเ์ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิแลว้ กองทรสัตโ์ดยทรสัตจีะเป็นผูท้รงสทิธกิารเช่าในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่สี่ กองทรสัต์มีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิหลกัที่จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่สี่ โดยน าพื้นที่ของทรพัย์สินดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่า ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทรสัต์จะว่าจ้าง  
WHAID ใหท้ าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) ของทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เติม
ครัง้ที่สี่เพื่อด าเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ 1) สิทธิการเช่าโรงงานแบบ 
Detached Building จ านวน 3 ยนูิต มพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 11,168 ตารางเมตร 2) สทิธกิารเช่าโรงงานแบบ 
Attached Building จ านวน 4 ยูนิต มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 5,124 ตารางเมตร และ 3) สิทธิการเช่า
คลงัสนิคา้ จ านวน 7 ยูนิต มพีืน้ทีอ่าคารรวมประมาณ 31,894 ตารางเมตร โดย WHAID จะจดัการงานบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย์ ได้แก่ การน าทรพัย์สนิไปจดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพื้นที่ตามนโยบายของผู้จดัการ
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กองทรสัต์ ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพื่อน าส่งกองทรสัต์ 
ตลอดจนบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตใ์หอ้ยู่ในสภาพทีด่แีละพรอ้มจดัหาผลประโยชน์  
  

ทัง้นี้ กองทรสัตจ์ะเขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงาน
ทีม่อี านาจหน้าที่กบัผูเ้ช่าโดยตรง ซึ่งสญัญาดงักล่าวจะมคีวามเป็นมาตรฐานโดยมหีลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของ
สญัญาคลา้ยคลงึกนัส าหรบัผูเ้ช่าทุกราย  

จากรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ดังที่ได้กล่าวไปแลว้ รายได้และกระแสเงนิสดที่กองทรสัต์จะไดร้บัจากการ
ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัที่จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่สี ่ไดแ้ก่ รายไดค่้าเช่าทีด่นิและอาคาร และค่าบรกิารจากการให้
เช่าโรงงานและคลงัสนิค้า ซึ่งผู้เช่าจะใช้อาคารดงักล่าวเพื่อประกอบกจิการของตนเอง โดยกองทรสัต์จะเรยีก
เกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารจากการปล่อยเช่าดงักล่าว โดยเขา้ท าสญัญาใหเ้ช่าอาคารโรงงานและอาคารคลงัสนิคา้ 
กบัผูเ้ช่าโดยตรง 
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โครงสร้างของกองทรสัต์ภายหลงัการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ีส่ี 

ทัง้นี้ โครงสรา้งของกองทรสัตภ์ายหลงัการลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ีจ่ะเป็นไปตาม
แผนภาพทีป่รากฏดา้นล่าง ดงันี้ 
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3.  ข้อมูลผู้จดัการกองทรสัต์ ทรสัตี ผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย ์และผู้ถือหน่วยทรสัต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  

 3.1 ขอ้มลูผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

ช่ือบริษทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ท่ีตัง้ของบริษทั เลขที ่777 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร ์ชัน้ที ่23-25 หมู่ที ่13  

ถนนเทพรตัน(บางนา-ตราด) กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

โทรศพัท์ 02 719 9557 
โทรสาร 02 719 9553 

3.2  ขอ้มลูทรสัต ี

ช่ือบริษทั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
ท่ีตัง้ของบริษทั ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า อาคาร 1 ชัน้ 7-8 

เลขที ่18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ชัน้ 7-8  
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท์ 02 949 1500 
โทรสาร 02 949 1501 

 3.3  ขอ้มลูผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ช่ือบริษทั บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีตัง้ของบริษทั เลขที ่777 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร ์ชัน้ที ่23-25 หมู่ที ่13  

ถนนเทพรตัน(บางนา-ตราด) กม.7 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

โทรศพัท์ 02 719 9555 
โทรสาร 02 719 9546 7 

 

3.4  ขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใหญ่ 10 อนัดบัแรก (ขอ้มลู ณ วนัที ่22 สงิหาคม 2565) 

ล าดบั ช่ือผู้ถือหน่วยทรสัต์ จ านวนหน่วยทรสัต์ 
สดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต์  

(ประมาณร้อยละ) 

1 
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

126,020,609 15.00 
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ล าดบั ช่ือผู้ถือหน่วยทรสัต์ จ านวนหน่วยทรสัต์ 
สดัส่วนการถือ
หน่วยทรสัต์  

(ประมาณร้อยละ) 

2 บรษิทั อาคเนย ์ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 51,807,443 6.17 

3 
กองทุนเปิด ทเีอม็บ ีอสีทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ี ้
แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

38,330,978 4.56 

4 
บรษิทั อลอินัซ์ อยุธยา ประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) 

24,920,000 2.97 

5 บรษิทั ทพิยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 24,900,000 2.96 

6 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 15,424,200 1.84 

7 
KRUNG THAI PROPERTY AND 
INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND 

13,873,200 1.65 

8 
บรษิทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั 
(มหาชน) 

13,672,897 1.63 

9 นาง นุชรา วยากรณ์วจิติร 13,108,300 1.56 

10 นาย วชิา สกุลดเีลศิ 12,978,879 1.54 

  รวมผู้ถือหน่วยทรสัต์สูงสุด 10 รายแรก 335,036,506 39.88 

  ผูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายย่อยอื่น 505,097,610 60.12 

  รวม 840,134,116 100.00 

 

4.  ประวติัการเพ่ิมทุนและประวติัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา  

4.1  ประวตักิารเพิม่ทุนในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่่านมา  
- เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2563 กองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในทรพัยส์นิหลกัทีล่งทุนเพิม่เตมิครัง้ทีส่าม 

มูลค่าลงทุนรวม 1,337,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง) 
ขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 48,127 ตารางเมตร ในพื้นที่จ ังหวดัชลบุรี จังหวดัระยอง และ
จงัหวดัสระบุร ีโดยใชแ้หล่งเงนิทุนจากการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิและเงนิกูย้มื 
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4.2  ประวตักิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่่านมา 

ครัง้
ท่ี 

รอบผลประกอบการ วนัปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอน
หน่วยทรสัต์ 

วนัจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อ
หน่วยทรสัต์ (บาท) 

1 1 มกราคม 2562 
ถงึ 31 มนีาคม 2562 

21 พฤษภาคม 2562 20 มถิุนายน 2562 0.1987 

2 1 เมษายน 2562 
ถงึ 30 มถิุนายน 2562 

20 สงิหาคม 2562 19 กนัยายน 2562 0.1987 

3 1 กรกฎาคม 2562 
ถงึ 31 กนัยายน 2562 

21 พฤศจกิายน 2562 20 ธนัวาคม 2562 0.1987 

4 1 ตุลาคม 2562 
ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 

3 มนีาคม 2563 30 มนีาคม 2563 0.1987 

5 1 มกราคม 2563 
ถงึ 31 มนีาคม 2563 

4 มถิุนายน 2563 26 มถิุนายน 2563 0.1715 

6 1 เมษายน 2563 
ถงึ 30 มถิุนายน 2563 

20 สงิหาคม 2563 18 กนัยายน 2563 0.1715 

7 1 กรกฏาคม 2563  
ถงึ 30 กนัยายน 2563 

26 พฤศจกิายน 2563 14 ธนัวาคม 2563 0.1715 

8 1 ตุลาคม 2563 ถงึ  
15 พฤศจกิายน 2563 

9 ธนัวาคม 2563 24 ธนัวาคม 2563 0.0858 

9 16 พฤศจกิายน 2563 
ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 

3 มนีาคม 2564 30 มนีาคม 2564 0.0860 

10 1 มกราคม 2564  
ถงึ 31 มนีาคม 2564 

28 พฤษภาคม 2564 25 มถิุนายน 2564 0.1738 

11 1 เมษายน 2564  
ถงึ 30 มถิุนายน 2564 

23 สงิหาคม 2564 22 กนัยายน 2564 0.1738 

12 1 กรกฏาคม 2564  
ถงึ 30 กนัยายน 2564 

25 พฤศจกิายน 2564 23 ธนัวาคม 2564 0.1738 

13 1 ตุลาคม 2564 ถงึ  
31 ธนัวาคม 2564 

8 มนีาคม 2565 30 มนีาคม 2565 0.1738 

14 1 มกราคม 2565  
ถงึ 31 มนีาคม 2565 

27 พฤษภาคม 2565 24 มถิุนายน 2565 0.1556 

15 1 เมษายน 2565  
ถงึ 30 มถิุนายน 2565 

22 สงิหาคม 2565 19 กนัยายน 2565 0.1556 
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5.  ข้อมูลของบริษทัในเครือ บริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
-ไม่ม-ี 

 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี 

ข้อมูลทางการเงนิตามงบการเงนิของกองทรสัต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบเีอเอส จ ากดั ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 – 2564 และงบการเงนิฉบบัสอบทานส าหรบังวด 6 เดอืน 
สิน้สุด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 มรีายละเอยีดโดยสรุปดงันี้ 

งบดลุ 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 30 มิ.ย. 65 
(หน่วย : พนับาท) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

สินทรพัย ์      
เงนิลงทุนตามราคายุตธิรรม  9,642,374.76 11,053,496.73 11,378,886.05 11,377,655.52 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 162,812.61 360,336.10 339,645.05 335,788.53 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 20,729.19 12,939.10 11,327.39 11,467.04 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 14,492.73 13,692.11 16,762.20 16,324.30 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัช ี 37,537.31 25,384.34 13,348.74 7,710.18 
รายไดค้า้งรบัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 33,339.25 20,282.56 9,756.74 9,862.59 
ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 284.81 1,680.61 485.40 653.77 
สนิทรพัยอ์ื่น 2,374.67 782.29 1,211.39 2,051.32 
รวมสินทรพัย ์ 9,913,945.33 11,488,593.84 11,771,422.95 11,761,513.26 
หน้ีสิน       
รายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้า 12,019.66 9,994.55 9,029.53 11,762.37 
เงนิมดัจ ารบัจากลูกคา้ 191,754.50 197,637.24 197,363.59 191,425.55 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ – สุทธ ิ 3,293,206.58 3,720,610.05 3,730,215.44 3,735,088.98 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 19,736.66 70,055.96 28,964.61 34,986.93 
หนี้สนิอื่น 13,088.91 80,488.27 13,758.31 12,075.86 
รวมหน้ีสิน 3,529,806.30 4,078,786.06 3,979,331.48 3,985,339.69 
สินทรพัยสุ์ทธิ 6,384,139.03 7,409,807.78 7,792,091.47 7,776,173.57 
สินทรพัยสุ์ทธิประกอบด้วย       
ทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหน่วยทรสัต์ 6,046,556.12 7,024,554.63 7,024,554.63 7,024,554.63 
ก าไรสะสม 337,582.91 385,253.16 767,536.84 751,618.94 
สินทรพัยสุ์ทธิ  6,384,139.03 7,409,807.78 7,792,091.47 7,776,173.57 
สนิทรพัยส์ุทธติ่อหน่วย (บาท) 9.0860 8.8197 9.2748 9.2558 
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด ณ ปลายงวด (หน่วย) 

702,634,116 840,134,116 840,134,116 840,134,116 

 


