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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ 
 

1.  วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

2.  รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ 

ประเภทหน่วยทรัสต์  :  ไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ 

ทุนช าระแล้วเดิม  :  20,437,549,478.11 บาท 

ทุนช าระที่จะเพิ่ม  :  ไมเ่กิน 5,471,882,000 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ ออกและ
เสนอขายเพิ่มเติม  

:  ไมเ่กิน 323,780,000 หนว่ย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  :  16.70 บาท 

ทุนช าระที่ จะเพิ่ มและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  

:  ไมเ่กิน 5,471,882,000 บาท 

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ ออกและ
เสนอขายเพิ่ มเติมและจัดสรร
ให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม  

:  ไมเ่กิน 323,780,000 หนว่ย 

วิธีการจัดสรร  :  ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุน
ครัง้ที่สีไ่มเ่กิน 323,780,000 หนว่ย ดงันี ้

ส่วนที่  1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์ (Rights Offering)  

เป็นการให้สทิธิในการจองซือ้ต่อผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏ
อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในวนัท่ี 29  ตลุาคม 
2562 โดยเสนอขายและจัดสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์เดิมแต่ละรายในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 
0.1362 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยในกรณีการ
จดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมข้างต้นท าให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิ
ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์
ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจ านวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็น
จ านวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดง
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ความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเตมิตามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกิน
กว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม
แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงจองซือ้
หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อม
กบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 

ส่วนที่  2 เสนอขายให้กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) (“WHA หรือ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น”) และ/

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA  

จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ของ WHA เมื่อรวมกับจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ 1 แล้วจะมีจ านวนไม่
เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ ที่จะมีการออกและเสนอขายในการ
เพิ่มทนุครัง้นี ้หรือไมเ่กิน 48,567,000 หนว่ย 

ส่วนที่ 3 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 
1 และ/หรือ ส่วนที่  2 ข้างต้น โดยเสนอขายให้แก่ (1) บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงรวมถงึผู้ลงทุนสถาบันและผู้จอง
ซือ้พิเศษ ซ่ึงไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั กท รัพ ย์  และไ ม่ ใ ช่ บุคคลที่ เ กี่ ยว โยงกันกับ เ จ้ าของ
อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชน
ทั่ วไป (Public Offering) ตามที่ เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ.
27/2559 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  

หากมีหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือจากการออกและเสนอขายในสว่นท่ี 3 
แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่
เหลอืดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านง
ที่จะจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ตามที่
เห็นสมควร และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมนีท้ าให้ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมในสว่นที่ 1 ได้รับสทิธิในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม
เป็นจ านวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวน
เต็มหนว่ยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 
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ทัง้นี ้สดัส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ข้างต้นเป็นสดัส่วนเบือ้งต้น 
ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท 
(Claw back/ Claw forward) ตามที่ระบไุว้ข้างต้นตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื อ้
หน่วยทรัสต์ของผู้ ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุ ทัง้นี ้ตราบ
เทา่ที่ไมข่ดัตอ่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

 3.  วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่   
วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ (Record 
Date) คือ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2562 
 

4.  ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน  
4.1   ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครัง้ที่สี่ ที่ไม่เป็นนักลงทุนสถาบนั 

4.1.1 ช่วงเวลาการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 
 สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 12 – 15 และ 18 พฤศจิกายน 2562 

ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือ ตามเวลาท าการของส านักงานและสาขาของผู้ จัดการการจัด
จ าหนา่ย ได้แก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
4.1.2 ช่องทางส าหรับรับเอกสารใบจองซือ้และสถานที่จองซือ้หน่วยทรัสต์ 

สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่สาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร 02-888-8888 
 

4.1.3 เอกสารประกอบการจองซือ้  

1. ใบจองซือ้ 

ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือ และจะต้องลงนามโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  พร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี)  

2. เอกสารประกอบของผู้จองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือ
นัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทุกฉบบั หรือในกรณีที่ไม่มี
บตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั และเอกสารหรือหลกัฐานแสดงการ
เปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้อง
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แนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อม
ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง)  

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล หรือส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่

ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาใบต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้อง
กบัการจองซือ้ทกุฉบบั   

3. เอกสารประกอบการจองซือ้อื่นๆ 

ในกรณีที่มีการคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดยวิธี
โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนั ที่เปิดไว้กบัธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแส
รายวนัดงักลา่ว ท่ีระบุเลขที่บญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือผู้จอง
ซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือใน
กรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุดก็
ตาม ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบ
จองซือ้    

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ระดบัความเสี่ยงในการลงทนุที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์
ดังกล่าวแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 
Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้อง
ผ่านขัน้ตอนการ KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์เพื่อเป็นเอกสารประกอบ
ใบจองซือ้ โดยสามารถด าเนินการได้ที่สาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหลกัทรัพย์ในบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิก
เลขที่ 600 ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในสว่น “ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชี
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บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหา
ข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) ” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ โดยหากผู้จองซือ้ดงักลา่วไมก่รอกข้อมลูตามที่ก าหนด ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวน
สทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

4.1.4 วิธีการช าระค่าจองซือ้  

ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ โดยมีวิธีช าระเงินคา่จองซือ้ ดงันี ้ 
- หากท าการจองซือ้ ตั ้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน 2562 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่  15 

พฤศจิกายน 2562 ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็น  
(1)  เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยสามารถด าเนินการ

ได้ทีส่าขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
(2)  เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ 

นัน้ๆ จะต้องลงวนัที่ภายในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินได้เท่ากบั
ยอดจองซือ้เต็มจ านวนจากส านกังานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ
เท่านัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่
จ่าย 

 

- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่  15 พฤศจิกายน  2562 ถึงวันที่  18 

พฤศจิกายน 2562 ผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้ โดยสามารถด าเนินการได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมต่างๆ ส าหรับการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็ค (ถ้ามี) 

 
4.2   ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครัง้ที่สี่ ที่ เป็นนักลงทุนสถาบัน 

4.2.1 ช่วงเวลาการจองซือ้หน่วยทรัสต์ 
สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 12 – 15 และ 18 พฤศจิกายน 2562 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ที่ส านกังาน
อาคารพหลโยธินของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

 
4.2.2 ช่องทางส าหรับรับเอกสารใบจองซือ้และสถานที่จองซือ้หน่วยทรัสต์ส าหรับนักลงทุนสถาบัน

เท่านัน้ 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่ส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท” หรือ 
“Subscription Account for WHART” 

พร้อมทัง้เขยีนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 



 

6 

 

ทีมธุรกรรมหลกัทรัพย์ (Primary Market) ฝ่ายปฏิบตัิการบริหารเงินและตลาดทนุ ชัน้ 11  
400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร 02-470-2371, 02-470-2365  

 
4.2.3 เอกสารประกอบการจองซือ้  

1. ใบจองซือ้ 

ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสต์ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือ และจะต้องลงนามโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  พร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี)  

2. เอกสารประกอบของผู้จองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคลหรือส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่

ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาใบต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้อง
กบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

ผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 
ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้

แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จอง
ซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ
ลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้า
มี) และแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 
(แล้วแตก่รณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

3. เอกสารประกอบการจองซือ้อื่นๆ 

ในกรณีที่มีการคืนเงินค่าจองซือ้ด้วยเหตผุลใดๆ หากผู้จองซือ้มีความประสงค์รับเงินคืน โดย
วิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องแนบส าเนาบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ
กระแสรายวนัดงักลา่ว ที่ระบเุลขที่บญัชี และช่ือบญัชี โดยช่ือของบญัชีธนาคารดงักลา่วต้องตรงกบัช่ือ
ผู้จองซือ้ พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง    
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ในกรณีที่ผู้จองซือ้รายใดมิได้แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าที่มีช่ือผู้จองซือ้และเลขที่บญัชี หรือ
ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชี
เงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค 
หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุน
ใบจองซือ้   

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) ผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้อง
แนบ KYC/CDD ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้อง
ผา่นขัน้ตอนการ KYC/CDD ที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้จอง
ซือ้ให้แก่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้  โดยสามารถ
ด าเนินการได้ที่ส านกังานอาคารพหลโยธินของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากนี ้ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในสว่น “ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝาก
เ ข้าบัญชีบ ริ ษัทผู้ ออกหลักท รัพย์สมา ชิก เลขที่  600 ( Issuer Account)” และในแบบฟอร์ม 
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ ประสงค์น า
หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)”  พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของ
ข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยหากผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่กรอกข้อมูลตามที่ก าหนด 
ผู้จดัการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

4.2.4 วิธีการช าระค่าจองซือ้  
ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามจ านวนทีจ่องซือ้ โดยมีวิธีช าระเงินคา่จองซือ้ ดงันี ้
- หากท าการจองซือ้ ตั ้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน 2562 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่  15 

พฤศจิกายน 2562 ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็น  
(1)  เงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET)  
(2)  เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ 

นัน้ๆ จะต้องลงวันที่ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ ทัง้นี ้การช าระเงินค่า
จองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย 

 

“บัญชีจองซือ้หน่วยทรัสต์ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท” หรือ 
“Subscription Account for WHART” 

พร้อมทัง้เขยีนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั 
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- หากท าการจองซือ้หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่  15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่  18 

พฤศจิกายน 2562  ผู้จองซือ้จะต้องช าระคา่จองซือ้ด้วยเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผา่น
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้  

 
ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมต่างๆ ส าหรับการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็ค (ถ้ามี) 

 
5.  วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน  

เพื่อน าเงินท่ีได้จากการระดมทนุโดยการเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเตมิและ/หรือการกู้ยืมเงิน ไปลงทนุในทรัพย์สนิ
หลกัเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์  

รายละเอียดทรัพย์สนิที่
จะลงทุนเพิ่มเติม 

: (1) โครงการอาคารโรงงาน DTS 
- กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด 
- กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและส านกังานจ านวน 1 หลงั 
- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของ

ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน 
DTS  
 

 (2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling 
- กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด 
- กรรมสทิธ์ิในอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและส านกังานจ านวน 1 หลงั  
- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของ

ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานของโครงการ อาคารโรงงาน 
Roechling  
 

(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 
เฟส 1) 

- สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนดจาก WHA มีก าหนดระยะเวลาการ
เช่าสิน้สดุวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2590  หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 
28 วันนับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม 
(ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563) พร้อมค ามั่นของ WHA ที่ให้สิทธิ
กองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี  
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- สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้าโรงงาน และส านกังานจ านวน 1 หลงั 
พืน้ที่เช่าหลงัคา และพืน้ที่เช่าลานจอดรถ พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มี
ก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2590 หรือ
ประมาณ 27 ปี 10 เดือน 28 วนั นบัตัง้แตว่นัที่กองทรัสต์ WHART คาด
ว่าจะลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563) พร้อมค ามัน่ของ 
WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

- กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 
 

(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 
- กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด  
- กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานจ านวน 4 หลงั 

(แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 6 คูหา) อาคาร B 
จ านวน 1 หลัง (ประกอบด้วย 6 คูหา) อาคาร C จ านวน 1 หลัง 
(ประกอบด้วย 2 คหูา) และอาคาร D จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 2 
คหูา)) 

- กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ อันเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

 
(5) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 

เฟส 2) 
- สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด และสิทธิการเช่าที่ดิน 1 

โฉนด มีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 
หรือประมาณ 24 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะ
ลงทนุเพิ่มเติม (ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

- สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงานและส านกังาน จ านวน 2 หลงั 
และสิทธิการเช่าพืน้ที่บางส่วนในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และ
ส านกังาน จ านวน 1 หลงั พร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนั
เป็นสว่นควบของที่ดินและอาคารจาก WHA KPN Alliance มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี 
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นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม (ภายใน
วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

- กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) 
 

 

6.  ประโยชน์ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน  

ผู้จดัการกองทรัสต์คาดว่าภายหลงัการเข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติมครัง้นี ้กองทรัสต์จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึน้ 
อนัจะสง่ผลให้กองทรัสต์มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ นอกจากนี ้การเข้าลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่วยงั
สง่ผลให้กองทรัสต์มีโอกาสได้รับผลประโยชน์สว่นเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทนุ อีกทัง้ การที่กองทรัสต์มีจ านวน
หน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้ อาจท าให้หน่วยทรัสต์มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มมากขึน้ 

7.  นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจ ากัด  

7.1 ผู้จดัการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวา่ร้อยละเก้าสิบ (90) ของ
ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้ 
ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชีและประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้จดัการ
กองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี่ (4) ครัง้ต่อรอบปีบญัชี เว้นแต่
กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุ กองทรัสต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกวา่สี ่(4) ครัง้ตอ่รอบ
ปีบญัชีได้ ทัง้นีเ้พื่อด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ 

 ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อนี ้ให้หมายถึงก าไรสุทธิที่อ้างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึ่ง
สามารถหกัการช าระคืนเงินต้นจากการกู้ยืม และภาระผกูพนัอื่นที่ถึงก าหนดช าระโดยพิจารณาสถานะ
เงินสด (ถ้ามี) 

7.2 ในกรณีที่กองทรัสต์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ผู้จดัการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ 

7.3 ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์และปิดสมดุทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วให้แก่ผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ภายในก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

 ประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบญัชี (Year-End Distribution) 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) 
ภายในเก้าสิบ (90) วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ 
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(30) วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อก าหนดสิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ตอบแทน 

 ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกาล (Interim Distribution) 

ผู้ จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี) 
ภายในเก้าสิบ (90) วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีส าหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่าย
ประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัแต่วนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อก าหนดสทิธิผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสทิธิได้รับประโยชน์ตอบแทน 

7.4 ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะราย หากปรากฏวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกวา่อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บคุคล
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้จะไมม่ีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในสว่นที่ถือหนว่ยทรัสต์เกินกว่า
อตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรัสต์  
-ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของกองทรัสต์ 
 

1.  ชื่อและสถานที่ตัง้ของกองทรัสต์  

ชื่อทรัสต์ (ภาษาไทย)  ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 
ชื่อทรัสต์ (ภาษาอังกฤษ)  WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 
ที่ตัง้  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

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

โทรศัพท์  0-2673-3888 
โทรสาร  0-2673-3900 

 
2.  ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ  

การเข้าลงทนุในทรัพย์สินหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สี่   มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในระดบัที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดัการกองทรัสต์มีกลยทุธ์ในการจดัหา
ผลประโยชน์ดงันี ้

 การบริหารทรัพย์สิน ผู้ จัดการกองทรัสต์จะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปีโดย

เปรียบเทียบกับงบประมาณประจ าปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพื่อให้กองทรัสต์

ได้รับก าไรจากการด าเนินงานหากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ผู้จัดการกองทรัสต์จะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพฒันาแผนการด าเนินงานร่วมกับ

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถบรรลเุปา้หมายที่คาดไว้ 

 การก าหนดอตัราคา่เช่าให้เหมาะสม 

 การพฒันาประสทิธิภาพการด าเนินงานพร้อมทัง้ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 การเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์จะเข้าลงทนุโดยการดแูลรักษาพืน้ท่ีของโครงการและพฒันา

ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สนิ 
 

หลงัจากกองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิแล้ว กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิ และผู้ทรงสทิธิการเช่า
ในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์มีนโยบายที่จะด าเนินการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่สี่ โดยน าพืน้ที่ของทรัพย์สินดงักลา่วออกให้เช่าแก่ผู้
เช่า ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะว่าจ้าง ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
และด าเนินธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจอาคารคลงัสินค้า ส านกังาน ศูนย์กระจายสินค้า และ
อาคารโรงงานท่ีได้มาตรฐานในระดบัสากล และมีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกวา่ 20 ปีให้ท าหน้าที่เป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม เพื่อด าเนินการ
บริหารจดัการและจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักล่าว ได้แก่ โครงการอาคารโรงงาน DTS โครงการอาคาร
โรงงาน Roechling  โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) โครงการ WHA Mega 
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Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) และโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-
ตราด กม.23 เฟส 2)  โดยดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่จะจดัการงานบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ การน าทรัพย์สนิ
ไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพืน้ที่ตามนโยบายของผู้จัดการกองทรัสต์ ติดต่อประสานงานและอ านวย
ความสะดวกให้แกผู่้ เช่า และจดัเก็บคา่เช่าเพื่อน าสง่กองทรัสต์ ตลอดจนบ ารุงรักษาและซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและพร้อมจดัหาผลประโยชน์  

ทัง้นี ้กองทรัสต์จะเข้าท าสญัญาให้เช่าพืน้ที่ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนว่ยงาน
ที่มีอ านาจหน้าที่กบัผู้ เช่าโดยตรง ซึ่งสญัญาดงักลา่วจะมีความเป็นมาตรฐานโดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ
สญัญาคล้ายคลงึกนัส าหรับผู้ เช่าทกุราย  

จากรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ดงัที่ได้กล่าวไปแล้ว รายได้และกระแสเงินสดที่กองทรัสต์จะได้รับจากการ
ลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สี ่ได้แก่  

รายได้คา่เช่าพืน้ท่ี 

ซึ่งเป็นรายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับจากการปลอ่ยเช่าอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานให้แก่ผู้ เช่า ซึ่งผู้ เช่า
จะใช้อาคารดงักลา่วเพื่อประกอบกิจการของตนเอง นอกจากนี ้กองทรัสต์จะได้รับคา่เช่าเพิ่มเติมจากการปลอ่ย
เช่าหลงัคาของอาคารคลงัสินค้าเพื่อติดตัง้แผงโซลา่เซลล์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop) โดยกองทรัสต์จะเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการจากการปล่อยเช่าดงักล่าว โดยเข้าท าสญัญาให้เช่า
อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน หรือพืน้ท่ีหลงัคากบัผู้ เช่าโดยตรง 

โครงสร้างของกองทรัสต์ภายหลังการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่กองทรัสต์เข้าลงทนุในทรัพย์สนิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่สี ่โครงสร้างของกองทรัสต์จะ
เป็นไปตามแผนภาพท่ีปรากฏด้านลา่ง ดงันี ้

 

ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท

แมเนจเม้ นท์ จ ากดั

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ดบับลวิเอชเอ

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)

บริหารจดัการ
กองทรัสต์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

พืน้ที่เช่ารวม
•  อาคาร 1,283,350.60 ตารางเมตร
•  สว่นหลงัคา 423,601.29 ตารางเมตร
•  ลานจอดรถ 29,595.19 ตารางเมตร

ผู้เช่า
เช่าพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้า  โรงงาน 

และ เช่าพืน้ท่ีหลงัคา

ค่าเช่า ให้เช่าพืน้ท่ี

แต่งตัง้

ค่าธรรมเนียม

ผู้ถือหน่วยทรัสต์

   
                  15

นักลงทุนอ่ืน

เงินลงทนุผลประโยชน์ตอบแทน

ตรวจสอบดแูล
กองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม

บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียม
ทรัสตี
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3.  ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดับ

แรก  

 3.1 ข้อมลูผู้จดัการกองทรัสต์ 

ชื่อบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ที่ตัง้ของบริษัท 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 
โทรศัพท์ 0-2753-3159 
โทรสาร 0-2753-3127 

3.2  ข้อมลูทรัสตี 

ชื่อบริษัท บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ที่ตัง้ของบริษัท 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2673-3888 
โทรสาร 0-2673-3900 

 3.3  ข้อมลูผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

ชื่อบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ที่ตัง้ของบริษัท 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 
โทรศัพท์ 02-753-3750 
โทรสาร 02-753-3527 

3.4  ข้อมลูผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก (ข้อมลู ณ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2562) 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
จ านวน

หน่วยทรัสต์ 

สัดส่วนการถอื
หน่วยทรัสต์ 
(ประมาณ 
ร้อยละ) 

1 ส านกังานประกนัสงัคม 398,837,475 17.74 
2 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 337,284,043 15.00 
3 กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 133,403,852 5.93 
4 บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 96,166,106 4.28 
5 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 90,094,622 4.01 
6 ธนาคารออมสนิ 70,473,029 3.13 
7 กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั 66,678,090 2.97 
8 บริษัท อาคเนย์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 63,783,554 2.84 
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ล าดับ ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
จ านวน

หน่วยทรัสต์ 

สัดส่วนการถอื
หน่วยทรัสต์ 
(ประมาณ 
ร้อยละ) 

9 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 62,472,155 2.78 
10 บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 46,543,904 2.07 
 รวมผู้ถอืหน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก  1,365,736,830  60.74 
 ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายย่อยอื่น 882,717,390 39.26 
 รวม 2,248,454,220 100.00 

 

4.  ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตกิารจ่ายประโยชน์ตอบแทนในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา  

4.1  ประวตัิการเพิ่มทนุในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่นมา  

- กองทรัสต์มีการเพิม่ทนุเพื่อลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 ตามที่ระบไุว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558  

- กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุเพื่อลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ในวนัที่ 7 ธันวาคม 2559 ตามที่ระบไุว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

- กองทรัสต์มีการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (“กองทุนรวม WHAPF”) 
โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ และการลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 
ภายหลงัการแปลงสภาพ ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตามที่ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทนุรวม WHAPF ที่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 
13 พฤศจิกายน 2560   

- กองทรัสต์มีการเพิ่มทนุเพื่อลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ในวนัที่ 4 ธันวาคม 2561 ตามที่ระบไุว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ที่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

 

4.2  ประวตัิการจา่ยประโยชน์ตอบแทนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่นมา 

ครัง้ที่ รอบผลประกอบการ วันปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหน่วยทรัสต์ 

วันจ่ายเงนิปันผล อัตราเงนิปันผลต่อ
หน่วยทรัสต์ (บาท) 

1 8 ธนัวาคม 2557 
ถึง 31 มีนาคม 2558 

15 พฤษภาคม 2558 29 พฤษภาคม 2558 0.2094 

2 
1 ตลุาคม 2558 

ถึง 31 ธนัวาคม 2558 

4 ธนัวาคม 2558 18 ธนัวาคม 2558 0.0587 

3 4 ธนัวาคม 2558 18 ธนัวาคม 2558 0.0083 

4 1 มีนาคม 2559 15 มีนาคม 2559 0.0565 

5 1 มกราคม 2559 11 พฤษภาคม 2559 27 พฤษภาคม 2559 0.0292 
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ครัง้ที่ รอบผลประกอบการ วันปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหน่วยทรัสต์ 

วันจ่ายเงนิปันผล อัตราเงนิปันผลต่อ
หน่วยทรัสต์ (บาท) 

6 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 11 สงิหาคม 2559 25 สงิหาคม 2559 0.1733 
7 16 พฤศจิกายน 2559 25 พฤศจิกายน 2559 0.1696 
8 7 ธนัวาคม 2559 20 ธนัวาคม 2559 0.0930 
9 9 มีนาคม 2560 22 มีนาคม 2560 0.0741 
10 

1 มกราคม 2560 
ถึง 31 ธนัวาคม 2560 

9 พฤษภาคม 2560 23 พฤษภาคม 2560 0.1205 
11 9 สงิหาคม 2560 23 สงิหาคม 2560 0.1705 
12 10 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 0.1705 
13 28 พฤศจิกายน 2560 12 ธนัวาคม 2560 0.0617 
14 12 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561 0.0865 
15 

1 มกราคม 2561 
ถึง 31 ธนัวาคม 2561 

11 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 0.1245 
16 9 สงิหาคม 2561 23 สงิหาคม 2561 0.1745 
17 12 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 0.1775 
18 4 ธนัวาคม 2561 18 ธนัวาคม 2561 0.0920 
19 11 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 0.0705 
20 1 มกราคม 2562 

ถึง 31 มีนาคม 2562 
7 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 0.1460 

21 1 เมษายน 2562  
ถึง 30 มิถนุายน 2562 

8 สงิหาคม 2562 22 สงิหาคม 2562 0.1715 

22 1 กรกฎาคม 2562  
ถึง 30 กนัยายน 2562 

12 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562 0.1715 

  
5.  ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

-ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของกองทรัสต์ที่ผา่นการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากดั ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 และงบการเงินฉบบัสอบทานส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

งบดุล 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 
(หนว่ย : พนับาท) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

สินทรัพย์       

เงินลงทนุตามราคายตุิธรรม  13,264,444.70 26,295,464.24 31,724,681.23 32,327,303.71 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 285,655.65 787,127.51 139,661.45 105,703.82 
คา่ใช้จา่ยรอการตดับญัชี 246,295.26 356,935.84 351,819.75 265,487.55 
รายได้ค้างรับตามสญัญาเชา่ด าเนินงาน 25,314.03 236,641.26 266,402.50 308,617.49 
ภาษีมลูคา่เพิม่รอเรียกคืน 61,100.29 89,723.96 85,473.12 42,183.77 
สนิทรัพย์อื่น 39,740.36 48,565.51 83,283.16 52,812.05 
รวมสินทรัพย์ 13,922,550.29 27,814,458.33 32,651,321.21 33,102,108.39 

หนีส้นิ     

รายได้คา่เชา่และคา่บริการรับลว่งหน้า 8,689.61 106,364.97 69,524.55 130,859.88 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า 373,344.54 882,438.13 958,687.16 931,904.45 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน – สทุธิ 3,845,622.97 7,506,847.41 5,162,441.04 2,979,518.11 
หุ้นกู้  – สทุธิ - - 4,195,811.41 6,494,596.91 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 139,874.55 169,841.86 155,212.58 71,313.31 
หนีส้นิอื่น 14,032.45 49,645.94 126,318.26 54,087.33 
รวมหนีส้ิน 4,381,564.12 8,715,138.31 10,667,995.00 10,662,279.99 
สินทรัพย์สุทธิ 9,540,986.17 19,099,320.02 21,983,326.21 22,439,828.40 

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย     

ทนุท่ีได้รับจากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 9,466,649.93 18,927,083.48 21,624,465.77 21,449,086.34 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 74,336.24 172,236.54 358,860.44 990,742.06 
สินทรัพย์สุทธิ  9,540,986.17 19,099,320.02 21,983,326.21 22,439,828.40 

สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย (บาท) 9.8144 9.7248 9.7770 9.9801 
จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ณ 
ปลายงวด (หนว่ย) 

972,142,000 1,963,977,172 2,248,454,220 2,248,454,220 

 

 

 
 


