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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ส่วนที่ 3
ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
1.

รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ประเภทการลงทุน

คุณสมบัตขิ องหน่วยทรัสต์

มูลค่าที่ตราไว้
จํานวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย
ราคาเสนอขาย
มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
เงือ่ นไขการจองซื ้อ

1.2

บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด
ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)
ลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
1) ทีด่ นิ และอาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด
(ระยอง) (ESIE)
2) ทีด่ นิ และอาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซี
บอร์ ด (HESIE)
3) ทีด่ นิ และอาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
(HCIE)
4) ทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้ าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 1(HLP 1)
5) ทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้ าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 2(HLP 2)
6) ทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้ าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค 4(HLP 3)
ประเภทระบุชอ่ื ผู้ถอื และชําระเต็มมูลค่าทั ้งหมด รวมทั ้งไม่มขี ้ อจํากัดการโอน
หน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจํากัดทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตั ้งทรัสต์
10.00 บาทต่อหน่วย
569,360,000 หน่วย
10.00 บาทต่อหน่วย
5,693,600,000 บาท
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์กอ่ นครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อกรณีหากยอดการ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ครบตามกําหนดแล้ ว

สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั ้งหมดจํานวน 569,360,000 หน่วยในครั ้งนี ้ เป็ นการให้ สทิ ธิในการจองซื ้อก่อนต่อผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมีย่ ม โกรท
(“ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ WHART”)(การเสนอขาย ต่อผู้ถือหน่วย ทรัสต์ WHART)ในอัตราส่วนร้ อยละ 100 ของหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ HREIT ทีจ่ ะออกและเสนอขายครั ้งแรก โดยจะเสนอขายและจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ WHART แต่ละราย ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ในวันที่ 19
ส่วนที่ 3 หน้ า 1
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ตุลาคม 2559ในอัตราส่วน 1.1622 หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วยของหน่วยท รัสต์ (HREIT) โดย
หน่วยทรัสต์ทเ่ี กิดจากการคํานวณทีเ่ ป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้ เคียงทีส่ ดุ โดยจะต้ อง
ชําระค่าจองซื ้อ ที่ราคา10.00 บาทต่อหน่วย โดยผู้ถอื หน่วยทรัสต์ WHART จะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ผ่านผู้จดั
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.3.1 และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยทรัสต์ WHART
จะเป็ นไปตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.4.1
ทั ้งนี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART มีสทิ ธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในจํานวนที่น้อยกว่า หรือเท่ากับสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่
ตนจะได้ รบั แต่การจัดสรรส่วนทีจ่ องซื ้อเกิน กว่า สิทธิจะขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจ ของ ผู้จดั การกองทรัสต์ ในกรณีที่มี
หน่วยทรัสต์เหลือจาก การเสนอขายต่อผู้ถอื หน่วย ทรัสต์ WHARTและ/หรือ หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการ คํานวณ
อัตราส่วนทีถ่ กู ปั ดเศษทศนิยมลงในการเสนอขายต่อผู้ถอื หน่วยทรัสต์WHARTจะนํามารวมกันและเสนอขายต่อ เหม
ราชและ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราชผู้มอี ปุ การคุณของกลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ นักลงทุนสถาบัน และผู้
มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบื ้องต้ นดังนี ้
-

569,360,000 หน่วย/1

ผู้ถือหน่วยทรัสต์WHART

กรณีทีม่ ีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเ่ หลือจาก การเสนอ ขายต่อผูถ้ ือหน่วย ทรัสต์ WHART และ/หรื อจํ านวนหน่วยทรัสต์ที่
เหลือจากการปัดเศษทศนิ ยมลงจากการเสนอขายต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์WHART
-

เหมราชและ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราช

ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยที่เสนอขาย
ทั ้งหมด/1

(ในกรณีที่ WHAมีการใช้สิทธิ จองซื อ้ ในส่วนทีเ่ สนอขายต่อผูถ้ ือหน่วย
ลดลงตามจํ านวนที ่ WHA มีการใช้สิทธิ จองซื อ้ )

WHART จํ านวนดังกล่าว ข้างต้น จะ

-

ผู้มอี ปุ การคุณของกลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ

ประมาณร้ อยละ 10 ของส่วนที่เหลือจากการจัดสรร/2

-

นักลงทุนสถาบัน

ประมาณร้ อยละ 20 ของส่วนที่เหลือจากการจัดสรร/2

-

ผู้มอี ปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์

ประมาณร้ อยละ 70 ของส่วนทีเ่ หลือจากการจัดสรร/2

และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ทั ้งนี ้ สัดส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในกรณีที่มีจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วย
ทรัสต์ WHART และ/หรือจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการปั ดเศษทศนิยมลงในการเสนอขายต่อผู้ถอื หน่วย ทรัสต์
WHART ข้ างต้ น เป็ นสัดส่วนเบื ้อ งต้ นเท่านั ้น ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ พินจิ ในการ
เปลีย่ นแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท (Claw back/ Claw forward) ตามทีร่ ะบุไว้
ข้ างต้ น ภายใต้ การหารือกับผู้จดั การกองทรัสต์ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริมาณ
ความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้ น เพื่อให้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ทั ้งนี ้ ตราบเท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อพ.ร.บ. หลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
ส่วนที่ 3 หน้ า 2
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หมายเหตุ:
/1

เหมราช และ /หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราช ตกลงจะจองซื ้อหน่วยทรัสต์เป็ นจํานวนตังแต่
้ ร้อยละ
15 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทังหมดของกองทรั
้
สต์ในครัง้ นี ้ และตกลงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั เริ่มต้ นระยะเวลาการเช่าของ
กองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ เหมราช และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช จะดํารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
ในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชรวมกันทังหมดจะต้
้
องไม่น้อยกว่าร้ อยละ
15 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์เฉพาะที่มีการออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง้ แรกเท่านัน้ ทังนี
้ ้ จากข้ อมูล
จากการปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 11 สิงหาคม 2559บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“WHA”) มีสดั ส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ WHART ประมาณร้ อยละ 15 (คิดเป็ นสิทธิในการจองซื ้อประมาณ 85,404,000 หน่วยของกองทรัสต์ )
ซึง่ ทาง WHA อาจใช้ สทิ ธิดงั กล่าวในการจองซื ้อเอง และ/หรื อให้ เหมราช และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราชเป็ นผู้จอง
ซื ้อก็ได้

/2

หมายถึง ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายและจัดสรร ต่อผู้ถือหน่วย WHART และการเสนอขาย และจัดสรร ต่อ เหมราชและ /หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช

การจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายในครั ้งนี ้เป็ น ลักษณะการรับประกันผลการจําหน่าย แบบแน่นอน
(Firm Underwriting)
ทั ้งนี ้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้ มิได้ เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ นักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนทัว่ ไป
เนือ่ งจากคาดว่าความต้ องการจากกลุม่ นักลงทุนตามข้ อ 1.2 เพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครั ้งนี ้แล้ ว และ
สามารถกระจายหน่วยทรัสต์ในวงกว้ างได้ อย่างเพียงพอ
กรณีมีจํานวนหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการเสนอขาย ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHARTและ/หรือจํานวนหน่วยทรัสต์ที่
เหลือจากการปั ดเศษทศนิยมลงในการเสนอขายต่อผู้ถอื หน่วยทรัสต์ WHART ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1จะพิจารณา จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือดังกล่าว
ให้ นกั ลงทุนประเภทต่างๆ โดยมีนยิ ามทีใ่ ช้ ในการพิจารณาประเภทนักลงทุนดังต่อไปนี ้
เหมราช และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราชหมายถึง บริษัท เหมราชพัฒนาทีด่ นิ จํากัด (มหาชน) และ/
หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน ซึง่ เป็ นไปตามประกาศ ทจ . 49/2555เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั ้งนี ้ เหมราช และ /หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน จะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ น
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1โดยสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้
ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.3.2 และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ เหมราช และ /หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน จะเป็ นไปตาม
วิธีการทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.4.2
ผู้มอี ปุ การคุณของกลุ่มบริ ษัทเจ้ าของทรั พย์ สนิ /1หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี ้
(1) บุคคลธรรมดา และ /หรือ นิตบิ คุ คล ทีม่ คี วามสัมพันธ์ อนั ดีกบั กลุม่ บริษัท เจ้ าของทรัพย์สนิ เช่น ผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ ทางการค้ า ลูกค้ า เจ้ าหนี ้การค้ า พนักงานและทีป่ รึกษาของ กลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ
เป็ นต้ น
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(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ คุ คล ที่กลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ต้ องการชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าหรือคูค่ ้ า
ในอนาคต
(3) บุคคลธรรมดา และ /หรือ นิตบิ คุ คล ที่ กลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ พิจารณาแล้ วว่าสามารถให้ ความ
ช่วยเหลือกลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ในการประกอบธุรกิจทั ้งในปั จจุบนั และอนาคต
หมายเหตุ:
/1
กลุ่มบริษัทเจ้ าของทรั พย์ สนิ หมายถึง เจ้ าของทรัพย์สนิ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของทรัพย์สนิ โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ให้
เป็ นไปตามนิยามทีก่ ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

ผู้มอี ปุ การคุณของ กลุ่ มบริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ สามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1เท่า นั ้น โดยสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ตาม วิธีการที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 2.3.3 โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ ผู้มอี ปุ การคุณของ กลุม่ บริษัทเจ้ า ของทรัพย์สนิ จะเป็ นไปตามวิธีการที่
ระบุไว้ ในข้ อ 2.4.3
ทั ้งนี ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ ก) ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เองข) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี าํ นาจ
ควบคุมของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ค) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของผู้จดั จําหน่าย หน่วยทรัสต์ และ ง) ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ของบุคคลตาม ข ) ซึง่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีก่ าํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีท่ ธ . 27/2559
เรื่องหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8กรกฎาคม 2559ข้ อ 20 (2) เว้ นแต่เป็ น
การจัดสรรหลักทรัพย์ทเ่ี หลือจากการจองซื ้อทั ้งหมด หรือเป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์เฉพาะกรณีที่เป็ นกองทุนหรือนิติ
บุคคล ซึง่ สามารถได้ รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในข้ อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศ
ดังกล่าว และประกาศ ทจ . 49/2555เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(1)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2)

ธนาคารพาณิชย์

(3)

ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น

(4)

บริษัทเงินทุน

(5)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

(6)

บริษัทหลักทรัพย์

(7)

บริษัทประกันวินาศภัย

(8)

บริษัทประกันชีวิต

(9)

กองทุนรวม
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(10) กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริษัทหลักทรัพย์รบั จัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม
(26) หรือของผู้ลงทุนรายใหญ่

(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง

(11) กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
(12) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพือ่ การฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิตบิ คุ คลประเภทบรรษัท
(22) นิตบิ คุ คลซึง่ มีบคุ คลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจํานวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั ้งหมด
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผู้จดั การกองทุนทีม่ ชี อ่ื ในทะเบียนผู้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผู้จดั การกองทุนตามประกาศสํานักงาน ก .ล.ต.
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการในการแต่งตั ้งและการปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องผู้จดั การกองทุน
(25) ผู้จดั การลงทุนทีม่ ชี อ่ื ในทะเบียนผู้มคี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผู้จดั การลงทุนตามประกาศสํานักงาน ก .ล.ต. ว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการในการแต่งตั ้งและการปฏิบตั หิ น้ าทีข่ องผู้จดั การลงทุ นในสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า
(26) ผู้ลงทุนอืน่ ใดตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
นักลงทุนสถาบันดังกล่าว สามารถ จองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั การการจัด จําหน่าย และรับประกันการจําหน่าย
ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.2 และตัวแทน
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.3 โดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ตามวิธีการที่
ระบุไว้ ในข้ อ 2.3.4 และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันจะอยูใ่ นดุลพินจิ ของผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้มอี ปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ และตัวแทนจําหน่ ายหน่ วยทรั สต์ หมายถึง บุคคลธรรมดานิติ
บุคคล และ/หรือ นักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ นรวมถึงลูกค้ าหรือผู้ทค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้ า
คูส่ ญ
ั ญาบริษัทคูค่ ้ าผู้ทม่ี คี วามสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือผู้มอี ปุ การคุณ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อมของ ผู้จดั จําหน่าย
หน่วยทรัสต์และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1 ซึง่ ได้ แก่ ลูกค้ าธนาคาร ลูกค้ าด้ านวาณิชธน
กิจ ลูกค้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ผู้แนะนําลูกค้ า หรือผู้ทค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้ าไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อมของผู้จดั
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จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1 บริษัทคูค่ ้ า ผู้ให้ คาํ ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนทางธุรกิจ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ องตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุม
หรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้ องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้ างต้ น ทั ้งทีต่ ดิ ต่อในปั จจุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผู้ทค่ี าดว่าจะได้ ตดิ ต่อของผู้
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1
ผู้มอี ปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั
จําหน่าย หน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ มู อี ปุ การคุณของผู้จดั
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะเป็ นไปตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.4.5ทั ้งนี ้ ไม่รวมถึงการ
จัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี าํ นาจควบคุม
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่
เกีย่ วข้ องของผู้จดั จําหน่าย หน่วยทรัสต์ ตลอดจนกองทุนรวมซึง่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีก่ าํ หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ . 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559ข้ อ 20 (2) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์ทเ่ี หลือจากการจองซื ้อทั ้งหมด หรือเป็ นการ
จัดสรรหลักทรัพย์เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนหรือนิตบิ คุ คล ซึง่ สามารถได้ รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ตามเงือ่ นไขที่
กําหนดในข้ อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดังกล่าว และประกาศ ทจ .49/2555เรื่องการออกแ ละเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
1.3

ตลาดรองของหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขาย
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั ้งหมดในครั ้งนี ้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ เป็ นตลาดรองสําหรับการซื ้อขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้ง
นี ้ได้ ดาํ เนินการก่อนทีจ่ ะได้ รบั ทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) ใน
การรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั ้น หากผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่ได้ รับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ ให้ หน่วยทรั สต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งเรื่องสภาพคล่องในการซื ้อขาย
หน่วยทรัสต์
ทั ้งนี ้ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ ดําเนินการยื่นคําขอ
อนุญาตให้ รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้ วเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2559ซึง่ ขณะนี ้
ตลาดหลักทรัพย์อยูร่ ะหว่างการพิจารณารับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน ) ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินได้ พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องหน่วยทรัสต์ในเบื ้องต้ นแล้ ว มีความเห็นว่า
หน่วยทรัสต์มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนที่จะสามารถเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามข้ อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การ
ลงทุนพ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 แต่ยกเว้ นคุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุน
รายย่อยทีก่ าํ หนดให้ ต้องมีผ้ ถู อื หน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ
20 ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายทั ้งหมดโดยทีป่ รึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้แล้ ว
เสร็จ หน่วยทรัสต์จะมีการชําระเต็มมูลค่า และมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ วกับการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุนราย
ย่อยครบถ้ วนตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดดังกล่าวข้ างต้ น
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1.4

ข้ อมูลอื่นๆ
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“เหมราช”) และ/หรือ กลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราช ตกลงจะจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์เป็ นจํานวนตั ้งแต่ร้อยละ 15 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายทั ้งหมดของกองทรัสต์ในครั ้งนี ้ และตก
ลงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั เริ่มต้ นระยะเวลาการเช่าของกองทรัสต์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ เหมราช
และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราช จะดํารงสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ใน ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราชรวมกันทั ้งหมดจะต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั ้งหมดของกองทรัสต์
เฉพาะทีม่ กี ารออกและเสนอขายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั ้งแรกเท่านั ้น และจะไม่จาํ หน่าย จ่าย โอน
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าว หรือนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําหรือก่อภาระผูกพันใดๆ อันจะทําให้ เหมราช และ /หรือกลุม่ บุคคล
เดียวกันของเหมราช ถือครองหน่วยทรัสต์รวมกันมีจาํ นวนน้ อยกว่าสัดส่วนทีก่ าํ หนดไว้ ข้างต้ น เว้ นแต่ในกรณีจาํ นํา
หรือก่อภาระผูกพันใดๆ ที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึง่ ได้ รั บความยินยอมจากทรัสตีลว่ งหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

1.5

ที่มาของการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
วิธีการกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายในครั ้งนี ้ จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้ องในช่วงทีม่ กี าร
เสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้ แก่
•

•

•
•
•

อัตราผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้ จากการล งทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตราสารทุน
อัตราดอกเบี ้ยทั ้งในประเทศและต่างประเทศ และอัตราดอกเบี ้ย และ /หรือ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทางเลือกอืน่ ๆ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ
ความต้ องการของนักลงทุน

ทั ้งนี ้ การกําหนดราคาหน่วยทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ทีเ่ สนอขายมิได้ กาํ หนดจากกระบวนการสํารวจความ
ต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์จากนักลงทุนสถาบัน (bookbuilding process)
2.

การจอง การจัดจําหน่ายและการจัดสรร

2.1

วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การลงทุน ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (Hemaraj Leasehold
Real Estate Investment Trust) หรือ HREIT จะเสนอขายผ่านผู้จดั การการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting)และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
แบบ Best Effortดังนี ้
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• ในส่วนของการเสนอขายต่อ1) ผู้ถือหน่วยทรัสต์WHART2) เหมราชและ /หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหม
ราช 3) ผู้มอี ปุ การคุณของกลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ จะเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัด จําหน่าย และ
รับประกันการจําหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1
• ในส่วนของการเสนอขายส่วนอื่นจะเสนอขายผ่าน ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1ผู้จดั จําหน่าย และรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.2และ
ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.3
2.1.1
2.1.1.1

ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจํ าหน่าย
ธนาคารไทยพาณิชย์จาํ กัด (มหาชน)
เลขที่ 9ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2544-6988
โทรสาร: 0-2544-2185

2.1.1.2

ผูจ้ ดั จํ าหน่ายและรับประกันการจํ าหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั ้น 8, 10
ถนน สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์: 0-2862-9795-96
โทรสาร: 0-2862-9530
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในภายหลังซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้ รบั อนุญาต
ให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้
เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้ ง การแต่งตั ้งดังกล่าวให้ สาํ นักงาน ก .ล.ต. ทราบพร้ อมทั ้งประกาศผ่านทาง สือ่ ต่างๆ
ตามความเหมาะสม

2.1.1.3

ตัวแทนจํ าหน่ายหน่วยทรัสต์
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
เลขที่ 540 ชั ้นที่17 อาคารเมอร์ ควิ รี่ ทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินเี ขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์:0-2880-5000
โทรสาร: 0-2680-5112
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตั ้งตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในภายหลังซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลทีส่ าํ นักงาน
ก.ล.ต.ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้ งการ
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แต่งตั ้งตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวให้ สาํ นักงาน ก .ล.ต. ทราบพร้ อมทั ้งประกาศผ่านทางสือ่ ต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม
2.1.2

ค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1จะได้ รบั ค่าตอบแทนการจัดจําหน่าย (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม )
ตามจํานวนและวิธีการทีต่ กลงไว้ ในสัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง โดยเจ้ าของทรัพย์สนิ ตกลงรับผิดชอบและมิได้ เรียกเก็บกับ
กองทรัสต์

2.2

วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์

2.2.1 สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเช่าดับบลิ วเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ทส่ี าํ นักงานของผู้จดั
การการจัด จําหน่าย และ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1ตั ้งแต่วนั ที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559 ภายในวันและเวลาทําการ
ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ในกรณีที่มีจํานวนหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถอื หน่วยทรัสต์ WHART และ/หรือจํานวนหน่วยทรัสต์ที่
เหลือจากการปั ดเศษทศนิยมลงในการเสนอขายต่อผู้ถอื หน่วยทรัสต์ WHART
2.2.2 สําหรับเหมราช และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราช
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ทส่ี าํ นักงานของผู้จดั
การการจัด จําหน่าย และ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1ตั ้งแต่วนั ที่ 9-18 พฤศจิกายน 2559 ภายในวันและเวลาทําการ
ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
2.2.3 สําหรับผูม้ ีอุปก ารคุณของผูจ้ ดั การการจัด จํ าหน่าย และรับประกันการจํ าหน่าย ผูจ้ ดั จํ าหน่ายและรับประกันการ
จํ าหน่าย และตัวแทนจํ าหน่ายหน่วยทรัสต์ ผูม้ ีอุปการคุณของกลุม่ บริ ษัทเจ้าของทรัพย์สิน และนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ทส่ี าํ นักงานของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีร่ ะบุไว้ ใน
ข้ อ 2.1.1.1และ 2.1.1.2และ 2.1.1.3 ตั ้งแต่วนั ที่ 9-18 พฤศจิกายน 2559ภายในวันและเวลาทําการของ ผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และตัวแทนจําหน่าย
หน่วยทรัสต์
ทั ้งนี ้ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวนซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนทีย่ น่ื ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้ได้ กอ่ นทําการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ จาก
เว็บไซต์ของสํานักงานก.ล.ต. ทีw่ ww.sec.or.th
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2.3

วันและวิธีการจองซื ้อ และการชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์

2.3.1 สําหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ WHART
2.3.1.1 ประเภทบุคคลธรรมดา และนิ ติบคุ คล
(ก)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART จะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในอัตราส่วน 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART
ต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์ทเ่ี กิดจากการคํานวณทีเ่ ป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดเป็ นจํานวน
เต็มหน่วยทีใ่ กล้ เคียงทีส่ ดุ ทั ้งนี ้ ผู้ถอื หน่วย WHART มีสทิ ธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในจํานวนที่น้อยกว่า หรือ
เท่ากับสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้ รับ แต่การจัดสรรส่วนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิจะขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ โดยจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย โดยผู้จองซื ้อ
จะต้ องกรอก รายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
นอกจากนี ้ หากผู้จองซื ้อมีเลขทะเบียนผู้ถอื หน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจองซื ้อตาม
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยที่ผ้ จู องซื ้อนั ้น ๆ เว้ นแต่ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะ
ยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นแต่ละกรณีไป โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ เพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อ
จะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
1. ใบรับรองการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
2. เอกสารแสดงตน
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง หรือในกรณีที่บตั รประจําตัวประชาชนหมดอายุให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอืน่ ทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง ในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ า
มี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สําเนาใบต่างด้ าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อ
เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)
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ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาช น หรือสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ คุ คล
(Affidavit) และรายชือ่ ผู้มอี าํ นาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชือ่ ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับ รองสําเนาถูกต้ อง ทั ้งนี ้ สําเนาเอกสาร
ประกอบทีล่ งลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รบั การรับรองลายมือชือ่ โดยเจ้ าหน้ าที่
Notary
Public หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีม่ อี าํ นาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทํา
การรับรองลายมือชือ่ ของผู้จดั ทําหรือผู้ให้ คาํ รับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าทีข่ องสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือ่ และ
ตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีไ่ ด้ ดาํ เนินการข้ างต้ น ซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6
เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ที่ยงั
ไม่หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีม่ อบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินกา รจองซื ้อ
แทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้จองซื ้อมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนินการจองซื ้อแทน
พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั ้งนี ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อทีร่ ะบุ
ไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถู กต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามแทนผู้
จองซื ้อหรือผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
ในกรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใดๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รบั เงินคืน โดยวิธีโอนเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชี กระแสรายวัน ทีเ่ ปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยของผู้จองซื ้อผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันดังกล่าว ที่
ระบุเลขทีบ่ ญ
ั ชี และชือ่ บัญชี โดยชือ่ ของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชือ่ ผู้จองซื ้อ พร้ อมทั ้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 2.7เกีย่ วกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสําเนาสมุดเงินฝากหน้ าทีม่ ชี อ่ื ผู้จองซื ้อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี
หรือในกรณีที่
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยวิธีการโอน
ส่วนที่ 3 หน้ า 11

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
Hemaraj Leasehold Real Estate Investment Trust (HREIT)

เงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อได้ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใดก็ตามผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อเป็ นเช็คแคชเชียร์ เช็คหรือดร๊ าฟท์ขดี คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบจองซื ้อ (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 2.7เกีย่ วกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์)
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่นๆ กับ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ที่ระบุไว้ ในข้ อ
2.1.1.1ซึง่ ได้ ผา่ นขั ้นตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า
(Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน ความสามารถ
ในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ดังกล่าว
แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้ องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทั ้งนี ้ หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวข้ างต้ น ผู้จอง
ซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชือ่ ผู้จองซื ้อให้ แก่ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อ นอกจากนี ้ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้ บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้ อประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพย์ใน
บัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ข)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ทส่ี าํ นักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีร่ ะบุ
ไว้ ในข้ อ 2.1.1.1 ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตั ้งแต่ 08.30 น. –15.30 น. ของวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559
เฉพาะวันทําการ

(ค)

ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่ องซื ้อ ทีร่ าคา
ชําระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้

10.00 บาทต่อหน่วย โดยมีวธิ ี

หากทําการจองซื ้อในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. –15.30 น. และวันที่ 11 พฤศจิกายน
2559 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้งเดียวเต็มตามจํานวนทีจ่ อง
ซื ้อโดยชําระเป็ น (1) ชําระโดยเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค
ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เท่านั ้น และต้ อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป ทั ้งนี ้ การชําระเงินค่าจอง
ซื ้อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขดี คร่อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารทีผ่ ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1 กําหนด พร้ อมทั ้งเขียนชือ่ น ามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
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หากจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้ง
เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่ องซื ้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่า นั ้น
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
(ถ้ ามี)
(ง)

ผู้จองซื ้อจะต้ องนําใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรือ
หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ มายังผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายภายในระยะเวลาจองซื ้อ คือ ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559
เฉพาะวันทําการ

(จ)

ผู้จองซื ้อทีย่ น่ื ความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชาํ ระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั ้งนี ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซื ้อของผู้จองซื ้อทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการทีร่ ะบุในข้ อ 2.3.1.1 (ก) ถึง (ง)

(ฉ)

ผู้จองซื ้อทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงือ่ นไขและวิธีการทีผ่ ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายกําหนด

2.3.1.2 ประเภทนักลงทุนสถาบัน
(ก)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART จะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในอัตราส่วน 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART
ต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์ทเ่ี กิดจากการคํานวณทีเ่ ป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดเป็ นจํานวน
เต็มหน่วยทีใ่ กล้ เคียงทีส่ ดุ ทั ้งนี ้ ผู้ถอื หน่ว ยทรัสต์ WHART มีสทิ ธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในจํานวนทีน่ ้ อยกว่า
หรือเท่ากับสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้ รับ แต่การจัดสรรส่วนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิจะขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจ
ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยจองซื ้อผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย โดยผู้จองซื ้อ
จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
นอกจากนี ้ หากผู้จองซื ้อมีเลขทะเบียนผู้ถอื หน่วยมากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื ้อต้ องแยกใบจองซื ้อตาม
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยที่ ผู้จองซื ้อนั ้น ๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะ
ยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นแต่ละกรณีไป โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ เพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อ
จะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
1. ใบรับรองการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
2. เอกสารแสดงตน
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ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ คุ คล
(Affidavit) และรายชือ่ ผู้มอี าํ นาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชือ่
ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยืน่
ใบจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ทั ้งนี ้ สํา
เนาเอกสาร
ประกอบทีล่ งลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รบั การรับรองลายมือชือ่ โดยเจ้ าหน้ าที่
Notary
Public หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีม่ อี าํ นาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทํา
การรับรองลายมือชือ่ ของผู้จดั ทําหรือผู้ให้ คาํ รับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าทีข่ องสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือ่ และ
ตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีไ่ ด้ ดาํ เนินการข้ างต้ น ซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6
เดือนนับจนถึงวันยืน่ ใบจองซื ้อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ที่ยงั
ไม่หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีม่ อบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการจองซื ้อ
แทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้จองซื ้อมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนินการจองซื ้อแทน
พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั ้งนี ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อทีร่ ะบุ
ไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มี อํานาจลงนามแทนผู้
จองซื ้อหรือผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
ในกรณีมกี ารคืนเงินค่าจองซื ้อด้ วยเหตุผลใดๆ หากผู้จองซื ้อมีความประสงค์รบั เงินคืน โดยวิธีโอนเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ทีเ่ ปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยของผู้จองซื ้อผู้จองซื ้อจะต้ องแนบสําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันดังกล่าว ที่
ระบุเลขทีบ่ ญ
ั ชี และชือ่ บัญชี โดยชือ่ ของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชือ่ ผู้จองซื ้อ พร้ อมทั ้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 2.7เกีย่ วกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อรายใดมิได้ แนบสําเนาสมุดเงินฝากหน้ าทีม่ ชี อ่ื ผู้จองซื ้อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีหรือในกรณีท่ี
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายไม่สามารถดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยวิธีการโอน
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เงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื ้อได้ ไม่วา่ จะด้ วย
สาเหตุใดก็ตามผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อเป็ นเช็คแคชเชียร์ เช็คหรือดร๊ าฟท์ขดี คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามผู้จองซื ้อโดย
ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบจองซื ้อ (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 2.7เกีย่ วกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์)
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ทเ่ี ปิ ดบัญชีอน่ื ๆ กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ
2.1.1.1 ซึง่ ได้ ผา่ นขั ้นตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายดังกล่าว
แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้ องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทั ้งนี ้ หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวข้ างต้ น ผู้จอง
ซื ้อจะต้ องแน บเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชือ่ ผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ นอกจากนี ้
ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้ บริการของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่
600 หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ สถานะ FATCA ตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จอง
ซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ข)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ทส่ี าํ นักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุ
ไว้ ในข้ อ 2.1.1.1ที่ ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชําระราคา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาชิด
ลม ชั ้น 3 อาคาร 2 ถนนเพชรุบรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-256-243942 ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตั ้งแต่ 08.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559 เฉพาะวันทํา
การ

(ค)

ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่ องซื ้อ ทีร่ าคา
ชําระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้

10.00 บาทต่อหน่วย โดยมีวธิ ี

หากทําการจองซื ้อในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 11 พฤศจิกายน
2559 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้งเดียวเต็มตามจํานวนทีจ่ อง
ซื ้อโดยชําระเป็ น (1) ชําระโดยเงินสด หรือเงินโอน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค
ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เท่านั ้น และต้ อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป ทั ้งนี ้ การชําระเงินค่าจอง
ซื ้อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขดี คร่อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารทีผ่ ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและ
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รับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1 กําหนด พร้ อมทั ้งเขียนชือ่ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
หากจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้ง
เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่ องซื ้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั ้น
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
(ถ้ ามี)
(ง)

ผู้จองซื ้อจะต้ องนําใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรือ
หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซื ้อหน่วย ทรัสต์ มายังผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายภายในระยะเวลาจองซื ้อ คือ ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2559

(จ)

ผู้จองซื ้อทีย่ น่ื ความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชาํ ระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั ้งนี ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซื ้อของผู้จองซื ้อทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการทีร่ ะบุในข้ อ 2.3.1.2 (ก) ถึง (ง)

(ฉ)

ผู้จองซื ้อทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงือ่ นไขและวิธีการทีผ่ ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายกําหนด

2.3.2 สําหรับเหมราช และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราช
(ก)

ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้
ในข้ อ 2.1.1.1 โดยจองซื ้อหน่วยทรัสต์จาํ นวนขั ้นตํา่ 1,000 หน่วยและเพิ่มทีละจํานวน 1 หน่วย โดยผู้จอง
ซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี) ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
เว้ นแต่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะยินยอม ผ่อนผันให้ เป็ นแต่ละกรณีไป โดย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลีย่ นแปลงหรือเรียก
เอกสารหลักฐานอืน่ ๆ เพิม่ เติมตามทีเ่ ห็นสมควร
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ที่ ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง หรือในกรณีที่บตั รประจําตัวประชาชนหมดอายุให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอืน่ ทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง ในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ า
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มี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผ่ ้ เู ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สําเนาใบต่างด้ าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อ
เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนัง สือรับรองกระทรวงพาณิชย์ทม่ี อี ายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล
(ถ้ ามี ) พร้ อมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ คุ คล
(Affidavit) และรายชือ่ ผู้มอี าํ นาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชือ่ ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง สําเนาเอกสารประกอบที่
ลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รบั การรับรองลายมือชือ่ โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรอง
ลายมือชือ่ ของผู้จดั ทําหรือผู้ให้ คาํ รับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าทีข่ องสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือ่ และตรา
ประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรือหน่วยงา นอื่นใดที่ได้ ดําเนินการข้ างต้ น ซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6
เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ที่ยงั
ไม่หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีม่ อบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการจองซื ้อ
แทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้จองซื ้อมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนินการจองซื ้อแทน
พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั ้งนี ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อทีร่ ะบุ
ไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามแทนผู้
จองซื ้อหรือผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
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ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อต้ องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ ยงใน
การลงทุน ) ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อ ในกรณีทผ่ี ้ จู ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ร้องขอ
นอกจากนี ้ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรั สต์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะ
ใช้ บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์
บัญชีเลขที่ 600 หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอกหรือนําส่งแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือก รอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน ผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ข)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ทส่ี าํ นักงานของ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เท่านั ้น
ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตั ้งแต่
08.30 น. –15.30 น. ของวันที่ 15-18
พฤศจิกายน 2559

(ค)

ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่ องซื ้อ ทีร่ าคา
ชําระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้

10.00 บาทต่อหน่วย โดยมีวธิ ี

หากทําการจองซื ้อในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้งเดียวเต็มตามจํานวนทีจ่ อง
ซื ้อโดยชําระเป็ น (1) ชําระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค
ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวัน ที่ไม่เกินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เท่านั ้น และต้ อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป ทั ้งนี ้ การชําระเงินค่าจอง
ซื ้อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขดี คร่อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารที่ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจํา หน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1 กําหนด พร้ อมทั ้งเขียนชือ่ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
หากจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้งเดียว
เต็มตามจํานวนทีจ่ องซื ้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่า นั ้น
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
(ถ้ ามี)
(ง)

ผู้จองซื ้อจะต้ องนําใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรือ
หลักฐานที่แ สดงว่ามีการชําระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ มายัง ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายภายในเวลาจองซื ้อ คือ ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559

(จ)

ผู้จองซื ้อทีย่ น่ื ความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชาํ ระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเ ลิกการจองซื ้อและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั ้งนี ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซื ้อของผู้จองซื ้อทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการทีร่ ะบุในข้ อ 2.3.2 (ก) ถึง (ง)
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(ฉ)

ผู้จองซื ้อทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี ต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายกําหนด

2.3.3 สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของกลุม่ บริ ษัทเจ้าของทรัพย์สิน
(ก)

ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ ใน
ข้ อ 2.1.1.1 โดยจองซื ้อหน่วยทรัสต์ขั ้นตํา่ จํานวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจํานวน 100 หน่วย ผู้จองซื ้อ
จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง หรือในกรณีที่บตั รประจําตัวประชาชนหมดอายุให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอืน่ ทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง ในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ า
มี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผ่ ้ เู ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สําเนาใบต่างด้ าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อ
เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ ค ลนั ้นและประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ คุ คล
(Affidavit) และรายชือ่ ผู้มอี าํ นาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชือ่ ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ทั ้งนี ้ สําเนาเอ
กสาร
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ประกอบทีล่ งลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รบั การรับรองลายมือชือ่ โดยเจ้ าหน้ าที่
Notary
Public หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีม่ อี าํ นาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทํา
การรับรองลายมือชือ่ ของผู้จดั ทําหรือผู้ให้ คาํ รับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าทีข่ องสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือ่ และ
ตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีไ่ ด้ ดาํ เนินการข้ างต้ น ซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6
เดือนนับจนถึงวันยืน่ ใบจองซื ้อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ที่ยงั
ไม่หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีม่ อบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการจองซื ้อ
แทน
สําเนาหนังสือมอบอํานา จจากผู้จองซื ้อมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนินการจองซื ้อแทน
พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั ้งนี ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อทีร่ ะบุ
ไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามแทนผู้
จองซื ้อหรือผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ทเ่ี ปิ ดบัญชีอน่ื ๆ กับ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ที่ระบุไว้ ในข้ อ
2.1.1.1 ซึง่ ได้ ผา่ นขั ้นตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกี่ ยวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ดังกล่าว
แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั จนถึงวันจองซื ้อ ผู้จ องซื ้อดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้ องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทั ้งนี ้ หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวข้ างต้ น ผู้จอง
ซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชือ่ ผู้จองซื ้อให้ แก่ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซื ้อ นอกจากนี ้ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จ ะขอรับ
ใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้ บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพย์ใน
บัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวน
สิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ข)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ทส่ี าํ นักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุ
ไว้ ในข้ อ 2.1.1.1 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ ตั ้งแต่ 08.30 น. - 15.30 น.ของวันที่ 15-18 พฤศจิกายน
2559

(ค)

ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่ องซื ้อ ทีร่ าคา
ชําระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้
ส่วนที่ 3 หน้ า 20

10.00 บาทต่อหน่วย โดยมีวธิ ี
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หากทําการจองซื ้อในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้งเดียวเต็มตามจํานวนทีจ่ อง
ซื ้อโดยชําระเป็ น (1) เงินสด หรือเงินโอน (2) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไ่ ม่เกิน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เท่านั ้น และต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จา กสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน
ภายในวันทําการถัดไป ทั ้งนี ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขดี คร่อมสัง่ จ่าย
บัญชีธนาคารทีผ่ ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1กําหนด
พร้ อมทั ้งเขียนชือ่ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
หากจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้ง
เดียวเต็มตามจํานวนทีจ่ องซื ้อด้ วยเงินสด หรือเงินโอน เท่านั ้น
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
(ถ้ ามี)
(ง)

ผู้จองซื ้อจะต้ องนําใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ง) มายืน่
ความจํานงขอจองซื ้อและชําระเงินได้ ท่ีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ ใน
ข้ อ 2.1.1.1 ภายในเวลาจองซื ้อ คือ ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
หรือเวลาเปิ ดรับจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของแต่ละสาขาของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

(จ)

ผู้จองซื ้อทีย่ น่ื ความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชาํ ระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั ้งนี ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซื ้อของผู้จองซื ้อทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการทีร่ ะบุในข้ อ 2.3.3 (ก) ถึง (ง)

(ฉ)

ผู้จองซื ้อทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายกําหนด

2.3.4 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
(ก)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุใน
ข้ อ 2.1.1.1ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุในข้ อ
2.1.1.2 และตัวแทนจําหน่าย
หน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.3 โดยจองซื ้อหน่วยทรัสต์ขั ้นตํา่ จํา นวน 1,000 หน่วยและเพิ่มทีละ
จํานวน 100 หน่วย โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ่ และประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 3 หน้ า 21
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ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประช าชน หรือสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ คุ คล
(Affidavit) และรายชือ่ ผู้มอี าํ นาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชือ่ ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อมแนบสําเนาใบต่ างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ทั ้งนี ้ สําเนาเอกสาร
ประกอบทีล่ งลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รบั การรับรองลายมือชือ่ โดยเจ้ าหน้ าที่
Notary
Public หรือหน่วยงา นอืน่ ใดทีม่ อี าํ นาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทํา
การรับรองลายมือชือ่ ของผู้จดั ทําหรือผู้ให้ คาํ รับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าทีข่ องสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชื่ อและ
ตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีไ่ ด้ ดาํ เนินการข้ างต้ น ซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6
เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ที่ยงั
ไม่หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีม่ อบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการจองซื ้อ
แทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้จองซื ้อมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนินการจองซื ้อแทน
พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั ้งนี ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อทีร่ ะบุ
ไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามแทนผู้
จองซื ้อหรือผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
(ข)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่าน
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1
ทีมปฏิบตั กิ ารการลงทุนและชําระราคา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาชิดลม ชั ้น 3 อาคาร 2 ถนนเพชรุบรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-256-2439-42
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ผู้จดั จําหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.2 และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.3
ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตั ้งแต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
(ค)

ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่ องซื ้อ ทีร่ าคา
ชําระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้

10.00 บาทต่อหน่วย โดยมีวธิ ี

หากทําการจองซื ้อในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้งเดียวเต็มตามจํานวนทีจ่ องซื ้อ
โดยชําระเป็ น (1) ชําระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค ดร๊ าฟท์
หรือแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เท่านั ้น และต้ องสามารถเรียก
เก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป ทั ้งนี ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค
ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขดี คร่อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารทีผ่ ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.2
และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.3 กําหนด พร้ อมทั ้งเขียนชือ่ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
หากจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้งเดี ยว
เต็มตามจํานวนทีจ่ องซื ้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่า นั ้น
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
(ถ้ ามี)
(ง)

ผู้จองซื ้อจะต้ องนําใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อใน ข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรือ
หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ มายัง ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ภายในเวลาจองซื ้อ
คือ ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559

(จ)

ผู้จองซื ้อทีย่ น่ื ความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชาํ ระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั ้งนี ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย และตัวแทนจําหน่ ายหน่วยทรัสต์ มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่
ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการทีร่ ะบุในข้ อ 2.3.4 (ก) ถึง (ง)

(ฉ)

ผู้จองซื ้อทีม่ ถี น่ิ ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนใ นหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์กําหนด
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2.3.5 สําหรับผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จํ าหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจํ าหน่ายหน่วยทรัสต์
ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย โดย
จองซื ้อหน่วยทรัสต์จาํ นวนขั ้นตํา่ 1,000 หน่วยและเพิ่มทีละจํานวน 100 หน่วย โดยผู้จองซื ้อจะต้ องปฎิบตั ติ ามวิธี
ดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหน่วยทรัสต์ผา่ นผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์แ ละตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละ
ราย โดยจองซื ้อหน่วยทรัสต์ขั ้นตํา่ จํานวน1,000 หน่วยและเพิ่มทีละจํานวน 100 หน่วย โดยผู้จองซื ้อจะต้ อง
กรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี) ทั ้งนี ้ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง หรือในกรณีที่บตั รประจําตัวประชาชนหมดอายุให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอืน่ ทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง ในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ า
มี) คํายินยอมจากผู้ปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สําเนาใบต่างด้ าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อ
เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาช น หรือสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ คุ คล
(Affidavit) และรายชือ่ ผู้มอี าํ นาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชือ่ ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบ
จองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลนั ้นและประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี ) พร้ อมแนบสําเนาใบต่า งด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ทั ้งนี ้ สําเนาเอกสาร
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ประกอบทีล่ งลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วต้ องได้ รบั การรับรองลายมือชือ่ โดยเจ้ าหน้ าที่
Notary
Public หรือหน่วยงานอื่ นใดทีม่ อี าํ นาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทํา
การรับรองลายมือชือ่ ของผู้จดั ทําหรือผู้ให้ คาํ รับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าทีข่ องสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารได้ จดั ทําหรือรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชือ่ แ ละ
ตราประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีไ่ ด้ ดาํ เนินการข้ างต้ น ซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6
เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ที่ยงั
ไม่หมดอายุของผู้มอี าํ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิตบิ คุ คลทีม่ อบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการจองซื ้อ
แทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้จองซื ้อมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนินการจองซื ้อแทน
พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั ้งนี ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อทีร่ ะบุ
ไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอี าํ นาจลงนามแทนผู้
จองซื ้อหรือผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)
กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ทม่ี บี ญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอน่ื ๆ กับผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ทีร่ ะบุไว้ ใน
ข้ อ 2.1.1.1และ ข้ อ 2.1.1.2 และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ข้ อ 2.1.1.3 ซึง่ ได้ ผา่ นขั ้นตอนการรู้จกั ลูกค้ า
และตรวจสอบเพือ่ ทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับ
ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวแล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั
จนถึงวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซื ้อ ทั ้งนี ้ หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ
Suitability Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ่ ผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ั ด
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบใบจองซื ้อ นอกจากนี ้ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องกรอก
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้ บริการของศูนย์รบั ฝากหลัก ทรัพย์ โดยผู้
จองซื ้อประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่
กรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ข)

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ทส่ี าํ นักงานของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละ
รายตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1และ 2.1.1.2 และ 2.1.1.3 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ ตั ้งแต่ 08.30 น. 15.30 น.ของวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559

(ค)

ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจ่ องซื ้อ ทีร่ าคา
ชําระเงินค่าจองซื ้อ ดังนี ้
ส่วนที่ 3 หน้ า 25

10.00 บาทต่อหน่วย โดยมีวธิ ี

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
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หากทําการจองซื ้อในวันที่ 15-16พฤศจิกายน 2559เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้งเดียวเต็มตามจํานวนทีจ่ อง
ซื ้อโดยชําระเป็ น (1) ชําระด้ วยเงินสด (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) (3) เช็ค ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เท่านั ้น และต้ องสามารถเรียกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป ทั ้งนี ้ การ
ชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค ดร๊ าฟท์ หรือแคชเชียร์ เช็ค ให้ ขดี คร่อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารทีผ่ ้ จู ดั จําหน่าย
หน่วยทรัสต์และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย กําหนด พร้ อมทั ง้ เขียนชือ่ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
หากจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครั ้งเดียว
เต็มตามจํานวนทีจ่ องซื ้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่า นั ้น
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
(ถ้ ามี)

2.4

(ง)

ผู้จองซื ้อจะต้ องนําใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรือ
หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ มายังผู้ จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์และตัวแทนจําหน่าย
หน่วยทรัสต์แต่ละรายภายในระยะเวลาจองซื ้อ คือ ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 15-18
พฤศจิกายน 2559

(จ)

ผู้จองซื ้อทีย่ น่ื ความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชาํ ระค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและ
ขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั ้งนี ้ ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสทิ ธิปฏิเสธ
หรือยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้ วนตามวิธีการทีร่ ะบุในข้ อ 2.3.5 (ก) ถึง (ง)

(ฉ)

ผู้จองซื ้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผ้ จู ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์กําหนด

วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายในครั ้งนี ้แบ่งเป็ น 2 ส่วนโดยจะจัดสรรให้ สว่ นที่ 1 ก่อน โดยส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี ) จะ
จัดสรรให้ สว่ นที่ 2 ตามรายละเอียดดังนี ้

ส่วนที่ 3 หน้ า 26

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
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ส่วนที่ 1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART จํานวน 569,360,000 หน่วย ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ของผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ WHART แต่ละรายที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ในวันที่
19 ตุลาคม 2559ในอัตราส่วน 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์
(HREIT) โดยหน่วยทรัสต์ทเ่ี กิดจากการคํานวณทีเ่ ป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยที่
ใกล้ เคียงทีส่ ดุ ทั ้งนี ้ผู้ถือหน่วยทรัสต์WHART มีสทิ ธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในจํานวนทีน่ ้ อยกว่า หรือเท่ากับ
สิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิทต่ี นจะได้ รบั แต่การจัดสรรส่วนทีจ่ องซื ้อเกิน กว่า สิทธิจะขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจ ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์
ส่วนที่ 2 เหมราช และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันผู้มอี ปุ การคุณของกลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ นักลงทุนสถาบัน ที่
มิได้ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHARTผู้มอี ปุ การคุณของ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ในกรณีมี
หน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถอื หน่วยทรัสต์ WHART ในส่วนที่ 1 โดยจะเสนอขายผ่าน
ผู้จดั การการจัด จําหน่าย และรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1ผู้จดั จําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.2 และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
2.1.1.3 โดยรายละเอียดในการจัดสรรจะอยูภ่ ายใต้ เกณฑ์ดงั นี ้
-

ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอ
ขายให้ แก่ตนเองผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ทร่ี ่วมจัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
กรรมการ ผู้บริหารผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ผ้ มู อี าํ นาจควบคุม บริษัทใหญ่บริษัทย่อยของตนเอง หรือ
ของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ทร่ี ่วมจัดจําหน่ายตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ ้ จู ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีผ่ ้ จู ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
และตัวแทน
จําหน่ ายหน่วยทรัสต์ ถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่ี
เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อทั ้งหมดทั ้งนี ้ เป็ นไปตามรายละเอียดทีก่ าํ หนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีท่ ธ . 27/2559เรื่องหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการในการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที8่ กรกฎาคม 2559ข้ อ 20 (2) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์ท่ี
เหลือจากการจองซื ้อทั ้งหมด หรือเป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นกองทุนหรือนิติ
บุคคล ซึง่ สามารถได้ รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในข้ อ 21 (3) (ก) (ข) และ
(ค) ของประกาศดังกล่าวและประกาศ ทจ . 49/2555เรื่องการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

-

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงจํานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท ภายใต้ ดลุ พินจิ ของผู้จดั การกองทรัสต์
โดยอาจพิจารณาเพิม่ หรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Claw Back/Claw Forward)
แล้ วแต่กรณี โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้ องการซื ้อหน่วยทรัสต์ของ เหม
ราช และ /หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันผู้มอี ปุ การคุณของ กลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ นักลงทุน
ส่วนที่ 3 หน้ า 27

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
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สถาบัน ผู้มอี ุ ปการคุณของผู้จดั จําหน่าย หน่วยทรัสต์ ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ เพือ่ ให้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั ้งนี ้ประสบความสําเร็จ
-

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้เป็ นการปฏิบตั เิ พือ่ ให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัตทิ ก่ี าํ หนดตาม
ข้ อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหน่วยทรัสต์รายย่อยภายใต้ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เรื่อง
การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การลงทุน พ .ศ.
2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั ้งทีไ่ ด้ มกี ารแก้ ไขเพิม่ เติม)

-

ผู้จดั การการจัด จําหน่าย และรับประกันการจําห น่าย ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์กอ่ นครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อกรณีหากยอดการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ครบ
ตามกําหนดแล้ ว

2.4.1 วิ ธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ WHART
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยทรัสต์ WHART ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ ของผู้ถอื หน่วยทรัสต์
WHART แต่ละรายที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ใน
อัตราส่วน 1.1622หน่วยของหน่วยทรัสต์ WHART ต่อ 1 หน่วยของหน่วยทรัสต์ (HREIT) โดยหน่วยทรัสต์ทเ่ี กิดจาก
การคํานวณทีเ่ ป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดลงเป็ นจํานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้ เคียงทีส่ ดุ ทั ้งนี ้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART มี
สิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในจํานวนที่น้อยกว่า หรือเท่ากับสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้ รับ แต่การจัดสรรส่วนที่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิจะขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์
2.4.2 วิ ธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่เหมราช และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ เหมราช และ /หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน ให้ อยู่ในดุลพินิจของ ผู้จดั การกองทรัสต์ โดย
จะต้ อง เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทําการ โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้ แก่ เหมราช และ /หรือกลุม่ บุคคล
เดียวกัน จะมีจาํ นวนขั ้นตํา่ 1,000หน่วย และเพิ่มทีละจํานวน1 หน่วยหากปรากฏว่ายังมีจาํ นวนหน่วยทรัสต์คงเหลือ
ภายหลังการจัดสรรให้ แก่เหมราช และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
อาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู องซื ้อประเภทอืน่ เพิม่ เติม ภายใต้ ดลุ พินิจของ
ผู้จดั การกองทรัสต์
2.4.3 วิ ธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผมู้ ีอุปการคุณของกลุม่ บริ ษัทเจ้าของทรัพย์สิน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ มู อี ปุ การคุณของกลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร และ /หรือ
บุคคลทีค่ ณะกรรมการของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ มอบหมาย โดยจะทําการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ กบั บุคคลใด
และ/หรือ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ กบั บุคคลใดก็ได้ โดยจํานวน
หน่วยทรัสต์ทจ่ี ดั สรรให้ แก่ผ้ มู อี ปุ การคุณจะมีจาํ นวนขั ้นตํา่ 1,000หน่วย และเพิ่มทีละจํานวน 100 หน่วย
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2.4.4 วิ ธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันให้ อยูใ่ นดุลพินจิ ของ
ผู้จดั การกองทรัสต์ โดยจะทําการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ ค ลใดและ /หรือ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่
บุคคลใดก็ได้ ทั ้งนี ้ จํานวนหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้ จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน จะมีจาํ นวนจองซื ้อขั ้นตํา่ จํานวน 1,000
หน่วยและเพิ่มทีละจํานวน100 หน่วย
2.4.5 วิ ธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จํ าหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจํ าหน่ายหน่วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ มู อี ปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 2.1.1.1และ 2.1.1.2 และ 2.1.1.3 ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทน
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ร่วมกับผู้จดั การกองทรัสต์ โดยจะทําการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ มู อี ปุ การคุณผู้ทเ่ี ป็ นลูกค้ า
หรือคาดว่าจะเป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือผู้มคี วามสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจก่อนจึงจัดสรรแก่บคุ คลอืน่ ๆต่อไปโดยจะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดและ/หรือ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยมีจาํ นวนจองซื ้อขั ้นตํา่ จํานวน
1,000 หน่วยและเพิ่มทีละ
จํานวน100หน่วย
2.5

ข้ อจํากัดการจัดสรรให้ แก่กลุม่ บุคคลเดียวกันและข้ อจํากัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์
เนือ่ งจากประกาศที่ ทจ . 49/2555เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และประกาศที่ กร .14/2555เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเป็ นผู้กอ่ ตั ้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้ กาํ หนดข้ อจํากัดในการถือห น่วยทรัสต์ไว้ ดงั นั ้นผู้จดั จําหน่าย
หน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันทีจ่ ะทําให้ ไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
-

การจัดสรรทีจ่ ะทําให้ บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์จาํ หน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดหรือของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั ้งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที่มีการแบ่ง
ชนิดหน่วยทรัสต์)

-

การจัดสรรทีจ่ ะทําให้ ทรัสตีของกองทรัสต์หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินร้ อยละห้ าสิบ
(50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดหรือของจํานวนหน่วยทรัสต์ทั ้งหมดของแต่ละชนิด (ใน
กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)

(ทั ้งนี ้ เว้ นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก .ล.ต. จะประกาศกําหนดหรือแก้ ไขเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการ
จัดสรรเป็ นอย่างอืน่ )
นอกจากนี ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กําหนดผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะไม่มีสทิ ธิรับ
ประโยชน์ตอบแทนและการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนทีถ่ อื หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีก่ าํ หนดโดย
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กองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นของผู้รบั ประโยชน์รา
หน่วยทรัสต์ทั ้งปวงรับทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว
2.6

ยอืน่ ตามสัดส่วนและถือว่าผู้ถอื

เงือ่ นไขการขายหน่วยทรัสต์
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ และ
หน่วยทรัสต์ทั ้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้

/หรือระงับการจองซื ้อ

(1)

กรณีที่การจองซื ้อหน่วยทรัสต์นั ้นมีผลทําให้ จํานวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายในครั ้งนี ้

(2)

กรณีทบ่ี คุ คลใด หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในจํานวนทีอ่ าจเป็ นเหตุให้ บคุ คล
ใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือห น่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด

(3)

กรณีเอกสารหรือข้ อมูลที่ผ้ จู ดั จําหน่า ยหน่วยทรัสต์ ได้ รบั จากผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริง หรือไม่ครบถ้ วน

(4)

กรณีผ้ จู ดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ เกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงินเป็ นต้ น

(5)

ในกรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุนที่
พร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์ อาจมีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่ถงึ ร้ อยล ะเจ็ดสิบห้ า (75) ของมูลค่าเงินทุนที่
กองทรัสต์ระดมทุนได้ รวมทั ้งเงินกู้ยมื

(6)

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายอาจขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ใน
บางกรณีตามทีผ่ ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีทผ่ี ้ จู ั ดการการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที่
การจองซื ้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์
หรือในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อเป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ทม่ี ถี ่ิ นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา บุคคลซึง่ ปกติมถี น่ิ ทีอ่ ยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มขี ึ ้นและ
ดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ เพือ่ เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ และชื่อเ สียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์เป็ น
หลัก

(7)

ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ทม่ี ถี น่ิ ฐานอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รบั ภาระในเรื่องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ
และภาษี ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
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2.7

ผู้จดั ก ารการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะถือว่าผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ และ
/หรือ ผู้ถอื
หน่วยทรัสต์ ได้ ทาํ การศึกษา เข้ าใจ และยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ติ าม หรือผูกพันตามข้ อตกลง ข้ อกําหนด สัญญา
หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีก่ องทรัสต์จะได้ เข้ าผูกพันตามอํานาจทีม่ ตี ามกฎหมายทั ้งทีไ่ ด้ ระบุ ไว้ ในสัญญาก่อตั ้ง
ทรัสต์ และ /หรือ แบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ /หรือ ตามประกาศ คําสัง่ ระเบียบ
ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมาย ได้ ประกาศ
กําหนด ทั ้งที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะได้ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ในภายหน้ า

ขั ้นตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีตา่ ง ๆ ภายใต้ เงือ่ นไขที่
กําหนด ดังต่อไปนี ้

2.7.1 กรณีทีผ่ จู้ องซือ้ หน่วยทรัสต์ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์
หรื อผูจ้ ดั จํ าหน่ายหน่วยทรัสต์ และ /หรื อ ตัวแทน
จํ าหน่ายหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิ ปฏิ เสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่วา่ ทัง้ หมดหรื อบางส่วน
สําหรับผู้จองซื ้อทีเ่ ป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื ้อจากผู้จองซื ้อทีไ่ ม่ได้ รบั จัดสรรรายนั ้นๆ จะ
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยไม่มดี อกเบี ้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ตามทีผ่ ้ จู องซื ้อ
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่าวคือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อทีร่ ะบุไว้ ในใบจองซื ้ อภายใน 7 วันทําการ นับ
แต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชือ่ ทีร่ ะบุในใบจองซื ้อ และ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ า
มี) ทั ้งนี ้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้ รบั จัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย มีหน้ าที่ รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ อง
ชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้ รบั
การจัดสรรทีต่ ้ องส่งคืนนับจากวันทีพ่ ้ นกําหนดเวลา ดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้ มกี ารชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มกี ารโอนเงินค่าจองซื ้อ ผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหรือส่งเช็คคืนเงินค่าจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถอื ว่าผู้จองซื ้อได้ รบั เงิน
จองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มสี ิ ทธิเรียกร้ องดอกเบี ้ย และ /หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทั ้งนี ้ หาก
เกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่
ความผิดของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เช่น ข้ อมูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ ชัดเจนหรือไม่
ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ องหรือไม่เป็ นปั จจุบนั ตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ทีไ่ ด้ ให้ ไว้ กบั
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื ้อ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
สําหรับผูม้ ีอุปการคุณของกลุม่ บริ ษัทเจ้าของทรัพย์สิน ผูม้ ีอุปการคุณของผูจ้ ดั จํ าหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้มอี ปุ การ
คุณของตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
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ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื ้อจากผู้จองซื ้อทีไ่ ม่ได้ รบั
จัดสรรรายนั ้นๆจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยไม่มดี อกเบี ้ยและ /หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีจา่ ย
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชือ่ ทีร่ ะบุในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุ
ในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจ องซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี ) ทั ้งนี ้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่า
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้ รบั จัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ
ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีหน้ าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้ รบั การจัดสรรทีต่ ้ องส่งคืน
นับจากวันที่พ้นกําหนดเวลา ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มกี ารชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณี
ใดๆ หากได้ มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ ในใบจองซื ้อโดย
ถูกต้ องแล้ ว ให้ ถอื ว่าผู้จองซื ้อได้ รบั เงินจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มสี ทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ /หรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทั ้งนี ้ หากเกิดความผิดพลาดในการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ
ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย เช่น ข้ อมูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่
เป็ นปั จจุบนั ตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ที่ได้ ให้ ไว้ กบั ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
แต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื ้อ ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
2.7.2 กรณีผจู้ องซื อ้ ได้ รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์นอ้ ยกว่าจํ านวนหน่วยทรัสต์ทีจ่ องซื ้อ
สําหรับผู้จองซื ้อทีเ่ ป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื ้อจากผู้จองซื ้อทีไ่ ด้ รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์
น้ อยกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซื ้อรายนั ้นๆ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ในส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรร
โดยไม่มดี อกเบี ้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ตามทีผ่ ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่าวคือ โอนเงิน
ผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อทีร่ ะบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชือ่ ทีร่ ะบุในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยูท่ ร่ี ะบุในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร
(ถ้ ามี ) ทั ้งนี ้ ในกรณีทไ่ี ม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนทีไ่ ม่ได้ รบั จัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย มีหน้ าที่รับผิดชอบ ในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้ รบั การจัดสรรทีต่ ้ อง
ส่งคืนนับจากวันทีพ่ ้ นกําหนดเวลา ดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้ มกี ารชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่
ว่ากรณีใดๆ หากได้ มกี ารโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถอื ว่าผู้จองซื ้อได้ รบั เงินจองซื ้อคืนแล้ ว
โดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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ทั ้งนี ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่
ไม่ใช่ความผิดของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เช่น ข้ อมูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจน
หรือไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ องหรือไม่เป็ นปั จจุบนั ตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ทีไ่ ด้ ให้ ไว้ กบั ผู้จดั การการจัด จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื ้อ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
จะไม่
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
สําหรับผู้มอี ปุ การคุณของกลุม่ บริษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ผู้มอี ปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้มอี ปุ การ
คุณของตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื ้อจากผู้จองซื ้อทีไ่ ด้ รบั การ
จัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซื ้อรายนั ้นๆ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ที่ไม่ได้
รับจัดสรร โดยไม่มดี อกเบี ้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีจา่ ยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชือ่ ที่
ระบุในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงท ะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั
สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี
หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทั ้งนี ้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ ไม่ได้ รบั จัดสรรให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย มีหน้ าที่
รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่ได้ รบั การจัดสรรทีต่ ้ องส่งคืน นับจากวันทีพ่ ้ นกําหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่
ได้ มกี ารชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถอื ว่าผู้จองซื ้อได้ รบั เงินจอง
ซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทั ้งนี ้ หากเกิดความผิดพลาดในการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และ
ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย เช่น ข้ อมูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้ วนตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ ที่ได้ ให้ ไว้ กบั ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื ้อ ไม่
ถูกต้ องหรือไม่เป็ นปั จจุบนั ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
2.7.3 ในกรณีผจู้ องซื อ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเนือ่ งมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิ นค่าจองซื อ้ ตามเช็คค่า
จองซื อ้ หน่วยทรัสต์
ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รบั การจองซื ้อหน่วยทรัสต์จากผู้จ อง
ซื ้อรายนั ้นๆ จะดําเนินการคืนเช็คค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทีไ่ ม่ได้ รบั การจัดสรรอันเนือ่ งมาจากการไม่สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้
จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และตัวแทนจําหน่า ยหน่วยทรัสต์แต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื ้อ ภายใน 30 วันหลังสิ ้นสุด
ระยะเวลาจองซื ้อ หากผู้จองซื ้อไม่ตดิ ต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
และตัวแทนจําหน่าย
หน่วยทรัสต์แต่ละราย จะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถอื ว่าผู้
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จองซื ้อได้ รบั คืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีก
ต่อไป
2.7.4 กรณีทีม่ ีการยกเลิ กการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เมื่อสิ ้นสุด การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั ้งแรก หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ให้ ผ้ จู ดั
การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั ้งจํานวนและคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตาม
ประกาศที่ ทจ. 49/2555เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(1)

มีผ้ จู องซื ้อไม่ถงึ สองร้ อยห้ าสิบ (250) ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2)

มูลค่าหน่วยทรัสต์ทจ่ี องซื ้อเมือ่ รวมกับมูลค่าเงินกู้ยมื จากบุคคลอื่ น (ถ้ ามี ) มีมลู ค่าไม่เพียงพอทีจ่ ะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถงึ จํานวนตามทีร่ ะบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและแบบแสดงรายการข้ อมูล
เสนอขายหน่วยทรัสต์

(3)

มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้กอ่ ตั ้งทรัสต์ ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรือ
ผู้ลงทุนต่างด้ าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในส่วนนี ้ และไม่สามารถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง

(4)

ไม่สามารถโอนเงินทีไ่ ด้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตี เพือ่ ก่อตั ้งกองทรัสต์ให้ แล้ วเสร็จภายในสิบ
ห้ า (15) วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

(5)

เมือ่ เกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ าน กฎหมาย การเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทั ้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
ที่มี
ผลกระทบต่อทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์จะเข้ าลงทุน

(6)

เมือ่ มีเหตุทท่ี าํ ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการ สัง่
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

(7)

มีเหตุอื่นใดตามเงือ่ นไขการบอกเลิกสัญญาทีก่ าํ หนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย(Underwriting Agreement)

เมือ่ มีการยกเลิกการเสนอขายไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะแจ้ งให้
สํานักงาน ก .ล.ต. ทราบภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว และจะ
พิจารณาคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยการ คืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ โดยไม่มดี อกเบี ้ยและ /หรือค่าเสียหาย
ใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ กล่าวคือ โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อที่ แนบสําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
กระแสรายวัน ที่ระบุเลขที่บญ
ั ชี และชื่อบัญชี ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรือจ่าย
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชือ่ ทีร่ ะบุในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุ
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ในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทําการ นับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้รบั
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)

ผิดชอบ

หาก ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวนั ้นได้ อันเนือ่ งจากความผิดพลาดของ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ จําหน่าย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะชําระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ตา่ํ กว่าร้ อยละเจ็ดจุดห้ า (7.5) ต่อ
ปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าวนั ้นจนถึงวันทีผ่ ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ชําระเงิน
ค่าจองซื ้อจนครบถ้ วน
ทั ้งนี ้ หากเกิดความผิดพลา ดในการโอนคืนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรือการสูญหายในการ
จัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จอง
ซื ้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้ วนตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ทีไ่ ด้ ให้ ไว้ กบั ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ไม่ถกู ต้ องหรือไม่เป็ นปั จจุบนั ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
2.7.5 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ กบั ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้ บริการรับฝากใบทรัสต์ที่จองซื ้อในการเสนอขายครั ้งนี ้
กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพือ่ ขอให้ นาํ หน่วยทรัสต์ทต่ี นได้ รบั การจัดสรรเข้ าสู่
ระบบซื ้อขายแบบไร้ ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ ทนั ที ทั ้งนี ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ ทนั ทีที่
หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์เริ่มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ แตกต่างกับกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับ
ใบทรัสต์ ซึง่ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ จนกว่าจะได้ รบั ใบทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ ดําเนินการในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ทจ่ี ะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซง่ึ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก ” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั ้นฝากหน่วยทรัสต์อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันทีส่ ิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั ้นก็จะ
บันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหน่วยทรัสต์ทผ่ี ้ จู องซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ทไ่ี ด้ รบั จัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์
ทีไ่ ด้ รบั การจัดสรรได้ ทนั ทีทห่ี น่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อเลือกให้ ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์ ดําเนินการตามข้ อ 2.7.5 (1) นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ อง
ตรงกับชือ่ เจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ทผ่ี ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ ในบัญชีของบริษัท
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หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนั ้นแล้ ว ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซื ้อ
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.7.5 (3) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
(2)

ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ทจ่ี ะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก
เลขที่ 600 กรณีนี ้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้ รบั จัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีผ่ ้ จู องซื ้อได้ รบั
การจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อภายใน เจ็ด (7) วัน นับจากวันทีส่ ิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
ทั ้งนี ้ ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์จะต้ องกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อ ได้ แก่ “ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับ
ดําเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สําหรับผู้จองซื ้อทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
และนิตบิ คุ คล และเอกสาร “คํารับรองสถานะนิตบิ คุ คลและคํายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA” สําหรับ
ผู้จองซื ้อนิตบิ คุ คลเท่านั ้น พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล และนําส่งให้ ผ้ จู ดั จําหน่าย
หน่วยทรัสต์ ทีผ่ ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซื ้อ พร้ อมเอกสารจองซื ้ออืน่ ๆ ทั ้งนี ้ หากผู้จองซื ้อไม่ประสงค์จะกรอก
หรือนําส่งแบบสอบถามสําหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซื ้อ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.7.5 (3) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
แทน
ในกรณีนี ้ ผู้ทไ่ี ด้ รบั การจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้ รบั การจัด สรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหาก
ผู้จองซื ้อต้ องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อ
สามารถติดต่อได้ ทศ่ี นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั
ฝากหลักทรัพย์กําหนด ทั ้งนี ้ การถอนหน่วยทรัสต์ทฝ่ี ากไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนั ้น ผู้จองซื ้อทีน่ าํ ฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่
สามารถถอนหน่วยทรัสต์ได้ ทนั ภายในวันทีห่ น่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่มทําการซื ้อขายได้ ในตลาด
หลักทรัพย์

(3)

ในกรณีทผ่ี ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื ้อ ผู้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจํานวนทีไ่ ด้ รบั การจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ภายในสิบ ห้ า (15) วันทําการ นับจาก
วันทีส่ ิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อทีไ่ ด้ รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ทไ่ี ด้ รบั
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รบั ใบทรัสต์ ซึง่ อาจจะได้ รบั ภายหลังจากทีห่ น่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ได้ เริ่มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทั ้งนี ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื ้อ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการ
ออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซื ้อ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 2.7.5 (3) นี ้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
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ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง
-ไม่มี-

4.

ประมาณการค่าใช้ จา่ ยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเสนอขายครั ้งนี ้
ค่าใช้ จา่ ย
(บาท)
(ประมาณการค่าใช้ จา่ ยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ )
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ และค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบ
669,360.00
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.
ค่าธรรมเนียมการยืน่ คําขอให้ รบั หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ
2,896,800.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ ประมาณ*
41,425,000.00
รวมค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั ้งหมดประมาณ
44,991,160.00
หมายเหตุ : * ค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้คา่ ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ นแต่
ไม่รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอืน่ ๆ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าและอากรแสตมป์ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย
ค่าบริษัทประเมิน มูลค่าทรัพย์สนิ อิสระ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่ าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบ
บัญชี ค่าธรรมเนียมในการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และเอกสารอืน่ ๆ
ตลอดจนค่าใช้ จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น ซึง่ ทางเจ้ าของทรัพย์สนิ เป็ น
ผู้รบั ผิดชอบค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว
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