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สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังทีส่าม 

ส่วนที ่1  ขอ้มูลการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุคร้ังทีส่าม 

1. วัน เดอืน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัททีมี่มติให้จัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับ
การเพิ่มทนุคร้ังทีส่าม 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 

2. รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังทีส่าม  

ประเภทหน่วยทรัสต ์  : ใบทรสัตท์ี่แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูร้บัประโยชนใ์นกองทรสัต ์ 
(หน่วยทรสัต)์ 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว   : 28,313,422,110 บาท 
ณ วันที ่30 กนัยายน 2563   

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต ์ : ไม่เกิน 2,819,700,000 บาท 
ทีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติม (ทนุทีจ่ะช าระเพิ่ม)  

จ านวนหน่วยทรัสตท์ีอ่อก  : ไม่เกิน 241,000,000 หน่วย 
และเสนอขายเพิ่มเติม  

ราคาเสนอขายสุดท้าย  : 11.70 บาท ต่อหน่วย  

ลักษณะการเสนอขายหน่วยทรัสต:์  เสนอขายต่อประชาชนทั่ ว ไปซึ่ ง เ ป็นผู้ ถื อหน่ วยทรัสต์เดิ ม  
(วิธีการจัดสรร)       ที่มีสิทธิตามรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

(Record Date) ในวนัที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งกองทรสัตอ์าจปฏิเสธ
ไม่เสนอขาย หรืออาจไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด หากเป็นผลใหก้ารเสนอขาย 
หรือการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมดงักล่าวเป็น
การกระทาํอนัขดัต่อกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บังคบัเก่ียวกับ การเสนอ
ขายและการจดัสรรหน่วยทรสัต ์หรือจะทาํใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่ตาม
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กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะกฎหมายของ
ประเทศดงัต่อไปนี ้
1. จอรแ์ดน 

2. ญ่ีปุ่ น 

3. นิวซีแลนด ์ 

4. ฝรั่งเศส  

5. พม่า  

6. มาเลเซีย  

7. สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

8. สวีเดน 

9. สหรฐัอเมรกิา  

10. สหราชอาณาจกัร  

11. สาธารณรฐัประชาชนจีน  

12. ออสเตรเลีย 

13. องักฤษ 

14. อินเดีย  

15. เกาหลีใต ้ 

16. เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแหง่

สาธารณรฐัประชาชนจีน 

17. เนเธอรแ์ลนด ์

18. เยอรมน ี

19. ไตห้วนั 

20. ไอซแ์ลนด ์

(อา้งอิงตามขอ้มลูจากการกาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสดุ 
เมื่อ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2563) 

โดยเสนอขายและจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ขอ ง
ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมแต่ละรายในอตัราส่วน 1 
หน่วยทรสัตเ์ดิมต่อ 0.0854 หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม 
โดยในกรณีการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมข้างตน้ทาํให้ประชาชน
ทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัต์
เพิ่มเติมเป็นจาํนวนที่มีเศษของหน่วยทรสัตซ์ึ่งไม่สามารถจัดสรรให้
เป็นจํานวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มหน่วยที่
ใกลเ้คียงที่สุด ทั้งนีป้ระชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมอาจ
แสดงความจาํนงที่จะซือ้หน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่า
สิทธิที่ไดร้บัการจัดสรร หรือสละสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ 
เพิ่มเติมรายชื่อประเทศดงักล่าว ที่อาจมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชาติอื่น
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เพิ่มเติมจากการกาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตค์รัง้ล่าสดุ ภายหลัง
จากวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิตามรายชื่อปรากฏ
ใ น ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์  ( Record Date) ใ น 
วันที่  23 ธันวาคม 2563 โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศผ่าน
เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ใหท้ราบอีกครัง้
ภายในระยะเวลาก่อนวนัจองซือ้หน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการการจดัจาํหนา่ย
ขอสงวนสิทธิที่ จะปฏิเสธการรับจองซื ้อหน่วยทรัสต์จากผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์ามเงื่อนไขในการจองซือ้ที่ระบขุา้งตน้ 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังทีส่าม 

วันกาํหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้สาม (Record Date) คือ วันที่ 23 ธันวาคม 
2563 

4. วันและวธิีการจองและการช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม 

4.1 วันเวลาท าการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม 

สาํหรบัประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทบคุคลธรรมดา และนิติบคุคล 
ตัง้แต่วนัที่ 14 ถึง 15 และวนัที่ 18 ถึง 19 มกราคม 2564 ในวนัและเวลาทาํการของแต่ละสาขา (ยกเวน้สาขาไมโคร) 
และสาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย และวนัท่ี 20 มกราคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น. 

สาํหรบัประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดมิประเภทนกัลงทนุสถาบนั 
ตัง้แต่วนัที่ 14 ถึง 15 และวนัที่ 18 ถึง 19 มกราคม 2564 ในวนัและเวลาทาํการของแต่ละสาขา (ยกเวน้สาขาไมโคร) 
และสาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย และฝ่ายทนุธนกิจ และวนัท่ี 20 มกราคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น.    

4.2 วิธีการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิม่เติม 

ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมสามารถจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยหาก
หน่วยทรสัตท์ี่เกิดจากการคาํนวณเป็นจาํนวนที่มีเศษของหน่วยทรสัต ์ซึ่งไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจาํนวนเต็มหน่วยได ้
ให้ปัดเศษลงเป็นจาํนวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สุด โดยประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมมีสิทธิจอง ซือ้
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมตามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร หรือ
สละสิทธิการจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้ ทั้งนี ้หากผู้จองซือ้หน่วยทรัสต์มีเลข
ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตม์ากกว่า 1 เลขทะเบียน ผูจ้องซือ้ตอ้งแยกใบจองซือ้และเอกสารประกอบใบจองซือ้ 1 ชดุ ต่อ 
1 เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากผู้จองซือ้มีเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต ์1 เลขทะเบียน และทาํการจองซือ้
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มากกว่าหน่ึงใบจอง ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะนาํจาํนวนหน่วยทรสัตท์ี่จองซือ้ตามใบจองซือ้ทกุใบมา
รวมกนัและทาํการจดัสรร รวมถึงผูจ้องซือ้ไม่สามารถใชช้ื่อรว่มกนัในการจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ด้ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งชาํระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นราคาเสนอขายสดุทา้ย โดยสามารถชาํระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์
เพิ่มเติมเต็มตามจาํนวนที่จองซือ้ใหแ้ก่ผู้จดัการการจัดจาํหน่าย ณ วนัที่จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม พรอ้มทัง้กรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบจองซือ้หน่วยทรัสตใ์ห้ถูกตอ้งครบถ้วนและชัดเจน พรอ้มกับยื่นเอกสารประกอบตามที่
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายกาํหนดใหค้รบถว้น 

4.3 การช าระเงนิค่าจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งชาํระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้เดียวเต็มจาํนวนตามจาํนวนที่มีความประสงคจ์ะจองซือ้ 
ซึ่งผูจ้องซือ้จะตอ้งปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายจดัเตรียมไวใ้นแต่ละสถานท่ี 
โดยวิธีการชาํระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมสามารถชาํระดว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

1) ชาํระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั โดยผูจ้องซือ้ตอ้ง
ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ลงบนดา้นหลังของเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทเ์พื่ อความ
สะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชนข์องผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม โดยสามารถชาํระไดจ้นถึงวนัที่ 19 
มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.  

2) ชาํระดว้ยเงินสด หรือเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่ผูจ้ดัการการจัดจาํหน่ายยอมรบั และสั่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่
ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายเปิดไวเ้พื่อการรบัชาํระเงินเพื่อการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม  โดยสามารถชาํระได้
จนถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น.  

ผูจ้องซือ้ตอ้งนาํส่งใบจองซือ้หน่วยทรสัตแ์ละหลกัฐานที่แสดงว่ามีการชาํระค่าจองซือ้ พรอ้มเอกสารประกอบการจอง
ซือ้มายงัสถานท่ีรบัจองซือ้ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 4.6 ภายในวนัและเวลาทาํการของผูจ้ดัการ
การจัดจาํหน่าย และภายในวันที่  20 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น. ทั้งนี ้ ผู้จองซือ้ที่มีความประสงคจ์ะจองซือ้
หลงัจากวนัที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป จะตอ้งชาํระเงินเพื่อการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมตาม
จาํนวนที่มีความประสงคจ์ะจองซือ้ดว้ยเงินสดหรือเงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายยอมรบั ตามที่ระบุ
ในขอ้ 4.3 2) เท่านัน้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายขอสงวนสิทธิยกเวน้การรบัจองซือ้ทางไปรษณีย ์ทัง้นีก้ารจองซือ้จะ
เป็นไปตามเงื่อนไข และ/หรือ วิธีการท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายกาํหนด  

 ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาํหรบัการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนยีมการเรียกเก็บเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดราฟท ์(ถา้ม)ี 
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4.4 วิธีการช าระเงนิเพือ่การจองซือ้ 

สามารถชาํระเงินเพื่อการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมไดท้ี่ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายภายในระยะเวลาทาํการ โดย
จะตอ้งชาํระเงินเพื่อการจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจาํนวนท่ีมีความประสงคจ์ะจองซือ้ ทัง้นีผู้จ้ดัการการจดัจาํหน่ายขอสงวน
สิทธิยกเวน้การรบัจองซือ้ทางไปรษณีย ์โดยวิธีการชาํระเงินเพื่อการจองซือ้มีดงัต่อไปนี ้

1) กรณีชาํระดว้ยเงินสด หรือเงินโอน 

 ตัง้แต่วนัท่ี 14 ถึง 15 และวนัท่ี 18 ถึง 20 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น.      

ชื่อบญัชี บญัชีจองซือ้หน่วยทรสัต ์FTREIT  

เลขที่บญัชี 101-348530-3 

2) กรณีชาํระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีเดียวกนั 
ใหช้าํระภายในวนัที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งลงวนัที่ตามวันที่ที่จองซือ้โดยลงวันที่ไม่
เกินวนัท่ี 19 มกราคม 2564 และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย (A/C payee only)  

ชื่อบญัชี บญัชีจองซือ้หน่วยทรสัต ์FTREIT 

เลขที่บญัชี 101-348530-3 

4.5 เงือ่นไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซือ้ 

1) หลงัจากที่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายไดร้บัใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมพรอ้ม
ทัง้ชาํระเงินเพื่อการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมจากผูจ้องซือ้แลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายจะออกสาํเนาใบจอง
ซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตช์าํระเงินเพื่อการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในรูปแบบของเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค     
หรือดราฟท ์แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัที่จองซือ้ ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายขอ
สงวนสิทธิถือว่าผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตท์าํการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในวนัทาํการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ้

3) ในกรณีที่วนัทาํการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดน้ัน้เป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอ
ขายไปแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิ่มเติมของผูจ้องซือ้ราย
นัน้  

4) ในกรณีที่เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดราฟท ์ดงักล่าวถกูปฏิเสธการชาํระเงินจากธนาคารของผูจ้องซือ้ ผูจ้ดัการการ
จดัจาํหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของผูจ้องซือ้รายนัน้ 
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5) ในการชาํระเงินเพื่อการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ผู้จองซือ้หน่วยทรัสตจ์ะต้องชาํระเงินเพื่อการจองซือ้
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมครัง้เดียวเต็มตามจาํนวนที่มีความประสงคจ์ะจองซือ้ และไม่สามารถหักกลบลบหนีก้ับ
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายได ้

6) ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ไดท้าํการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิ่มเติมและไดช้าํระเงินค่าซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเต็มตาม
จาํนวนแลว้ จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิ่มเติมและ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมไม่ได ้เวน้
แต่จะไดร้บัอนมุตัิจากผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายเป็นกรณีพิเศษ 

7) ผูจ้องซือ้ทุกรายที่ไดช้าํระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิ่มเติมในวนัจองซือ้ จะไม่มีสิทธิไดร้บัดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ บนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิ่มเติมจากผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ/หรือ ผูจ้ดัการ
การจดัจาํหน่าย (เวน้แต่เป็นกรณีที่ระบไุวต้ามขอ้ 4.9 ที่จะกล่าวต่อไป)  

8) ในกรณีที่ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตแ์จง้ใหผู้จ้ดัการการจดัจาํหน่ายทราบ (ภายในเวลาทาํการของผูจ้ดัการการจดั
จาํหน่าย) ว่ามีเหตุที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสตต์อ้งระงับหรือหยุดการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 
หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เสนอขายใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ได ้ผูจ้องซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้
ภายในวนัทาํการถดัไปนบัจากวนัท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตแ์จง้ระงบัหรือหยดุการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิ่มเติม หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เสนอขายใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดด้งักล่าว ทัง้นี ้หากเหตุการณ์
ดงักล่าวเกิดขึน้ในวนัสดุทา้ย ของการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ใหผู้จ้องซือ้ที่มีความประสงคจ์ะยกเลิกการ
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมตอ้งดาํเนินการยกเลิกการจองซือ้ภายในวนันัน้  

9) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมรายใดไม่มีประวตัิการเป็นลกูคา้ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย ผูจ้องซือ้
หน่วยทรสัตร์ายดงักล่าวตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์การรูจ้กัลกูคา้ (Know Your Customer : KYC) และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ (Customer Due Diligence : CDD) โดยสามารถดาํเนินการไดท้ี่
สาขาของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย 

4.6 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

1) ผู้จองซือ้หน่วยทรัสตจ์ะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หน่วยทรัสตใ์ห้ถูกตอ้งครบถว้น และ
ชดัเจนพรอ้มลงลายมือชื่อและประทบัตราสาํคญัของบรษิัท (ถา้มี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี  ้

(1.1) กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

(ก) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

(ข) สาํเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทย หรือของ Bank Statement พรอ้มลงนาม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง สาํหรบัการรบัคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
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ที่เปิดในประเทศไทย ทัง้นี ้หากมิไดใ้หส้าํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีธนาคารท่ีเปิดในประเทศไทย หรือของ 
Bank Statement ดงักล่าวไว ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายขอสงวนสิทธิดาํเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์ดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้
จองซือ้หน่วยทรสัต ์

(ค) กรณีที่ผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบเอกสารเพิ่มเติมจากขอ้ (ก) ไดแ้ก่ คาํยินยอมของผูป้กครอง (บิดา/
มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) รวมถึงสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูป้กครอง 
และสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ง) กรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาํใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถื้อหน่วยที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรัสต ์ให้แนบสาํเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นตน้ พรอ้มลงนามรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 

(1.2) กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว (มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย) 

(ก) สาํเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายพุรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

(ข) สาํเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทย หรือของ Bank Statement พรอ้มลงนาม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง สาํหรบัการรบัเงินคืนค่าจองซือ้หน่วยทรสัตโ์ดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีเปิดใน
ประเทศไทย ทั้งนี ้หากมิไดใ้หส้าํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทย หรือของ Bank 
Statement ดังกล่าวไว้ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิดาํเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์ดว้ยเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้
หน่วยทรสัต ์

(ค) กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบเอกสารเพิ่มเติมจากขอ้ (ก) ไดแ้ก่ คาํยินยอมของผูป้กครอง (บิดา/
มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) รวมถึงสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูป้กครอง 
และสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มผูป้กครองลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(1.3) กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

(ก) สาํเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์ซึ่งผูม้ี
อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและประทบัตราสาํคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

(ข) สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
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(ค) หนังสือมอบอาํนาจกระทาํการสาํหรบักรณีที่มีการมอบอาํนาจใหผู้อ้ื่นกระทาํการแทนพรอ้มสาํเนาบตัร
ประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลและผู้รบั
มอบอาํนาจรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง อนึ่ง หากหนังสือมอบอาํนาจกระทาํการเป็นฉบับสาํเนา เอกสารฉบบั
สาํเนาดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบอาํนาจ ทั้งนีห้นังสือมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้ง
ดาํเนินการติดอากรแสตมป์ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

(ง) สาํเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทย หรือของ Bank Statement พรอ้มลงนาม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง สาํหรบัการรบัเงินคืนค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
ที่เปิดในประเทศไทย ทัง้นี ้หากมิไดใ้หส้าํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีธนาคารท่ีเปิดในประเทศไทย หรือของ 
Bank Statement ดงักล่าวไว ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายขอสงวนสิทธิดาํเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์ดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้
จองซือ้หน่วยทรสัต ์

(1.4) กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) สาํเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสาํเนาหนังสือสาํคญัการจัดตัง้บริษัท (อาทิ Certificate of 
Incumbency/Business Profile) หรือ หนงัสือรบัรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบคุคลตัง้อยู่ซึ่ง
รบัรองถึงชื่อนิติบุคคล ที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์ซึ่งผูม้ีอาํนาจกระทาํ
การแทนนิติบคุคล ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและประทบัตราสาํคญัของบรษิัท (ถา้มี)  

(ข) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 

(ค) หนังสือมอบอาํนาจกระทาํการสาํหรบักรณีที่มีการมอบอาํนาจใหผู้อ้ื่นกระทาํการแทนพรอ้มสาํเนาบตัร
ประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล และผูร้บั
มอบอาํนาจรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง อนึ่ง หากหนังสือมอบอาํนาจกระทาํการเป็นฉบับสาํเนา เอกสารฉบบั
สาํเนาดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบอาํนาจดว้ย 

(ง) สาํเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทย หรือของ Bank Statement พรอ้มลงนาม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง สาํหรบัการรบัคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตโ์ดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารท่ีเปิดใน
ประเทศไทย ทัง้นี ้หากมิไดใ้หส้าํเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทย หรือของ Bank 
Statement ดังกล่าวไว้ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์ดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้
จองซือ้หน่วยทรสัต ์
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หมายเหต:ุ  

• กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศจะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ทัง้นี ้
สาํเนาเอกสารขา้งตน้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้หค้าํรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารโดย
เจา้หนา้ที่ Notary Public พรอ้มประทับตราของเจา้หนา้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจา้หนา้ที่สถานทูต
ไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํ โดยการรบัรองตอ้งไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนั
ยื่นใบจองซือ้หน่วยทรสัต ์

• ผูล้งทุนทุกรายจะตอ้งใหก้ารรบัรองว่ายินยอมที่จะผูกพนัตามขอ้ตกลงและขอ้กาํหนดต่างๆ ตามที่ไดร้ะบุไวใ้น
หนงัสือชีช้วน และ/หรือตามประกาศ คาํสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกับตลาด
ทนุ สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดป้ระกาศกาํหนดทัง้ที่ไดม้ีอยู่ในปัจจบุนัและที่จะไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้  

• ผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณข์องเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติม  หรือ
ทดแทนซึ่งเป็นขอ้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศ คาํสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุ สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดป้ระกาศกาํหนด หรือระเบียบของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย  

4.7 วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต ์

การจัดสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์ณ วันกาํหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ดิมที่มีสิทธิ  (Record Date) ณ วันที่ 23 
ธันวาคม 2563 เพื่อกําหนดสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี ้ตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรสัต ์ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์มีสิทธิใชด้ลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ หากเป็นผลใหก้ารออกและเสนอขายหน่วยทรสัต ์หรือการ
จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ดงักล่าวเป็นการกระทาํอนัขดัต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
เก่ียวกับการออกและเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรสัต์ หรือจะทาํใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเฉพาะประเทศที่อาจไม่ไดร้บัสิทธิจดัสรร ในการนี ้ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม
อาจแสดงความจาํนงที่จะจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ย
กว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ตนจะไดร้บั หรือสละสิทธิการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 

โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมในรอบแรกแลว้ 
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่ เหลือจากการจองซื ้อโดยประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดิมดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจาํนงที่จะจองซือ้หน่วยทรสัต์
เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัตอ์ย่างนอ้ยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด และในกรณี
ที่การจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมขา้งตน้ทาํใหป้ระชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมจะไดร้บัสิทธิในการจองซือ้
หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเป็นจาํนวนที่มีเศษของหน่วยทรสัตซ์ึ่งไม่สามารถจัดสรรใหเ้ป็นจาํนวนเต็มหน่วยได ้ผูจ้ัดการ
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กองทรสัตจ์ะปัดเศษลงเป็นจาํนวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะดาํเนินการจดัสรรหน่วยทรสัต์
เพิ่มเติมที่เหลือรวมถึงเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไดจ้ากการปัดเศษของหน่วยทรสัตด์งักล่าวใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถื้อ
หน่วยทรสัตเ์ดิมมีสิทธิจองซือ้เกินกว่าสิทธิไปจนกระทั่งไม่มีหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเหลือจากการจดัสรรอีก 

4.8 เงือ่นไขการขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมทัง้หมดหรือบางส่วน

ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้

1) กรณีที่การจองซือ้หน่วยทรสัตน์ัน้มีผลทาํใหจ้าํนวนหน่วยทรสัตข์องกองทรัสตเ์กินกว่าจาํนวนหน่วยทรสัตท์ี่ออก

และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ 

2) กรณีที่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงคจ์ะจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในจาํนวนที่อาจเป็นเหตุให้

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวถือหน่วยทรสัตร์วมกนัเกินกว่ารอ้ยละ  50 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท์ี่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

3) กรณีเอกสารหรือขอ้มูลที่ผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายไดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

หรือไม่ครบถว้น 

4) กรณีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายเกิดขอ้สงสยัว่าการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่โปรง่ใส 

เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นตน้ 

5) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในบางกรณีตามที่ผูจ้ดัการการ

จัดจาํหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต ์หรือผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์หรือกรณีที่การจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมอาจเป็นการกระทาํอนัขดัต่อกฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั

เก่ียวกับการออกและเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือจะทาํให้กองทรัสต์มีหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะประเทศที่อาจไม่ไดร้บัสิทธิจดัสรร และผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิ

ประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศดงักล่าวที่อาจมีผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชาติอื่นเพิ่มเติมจาก

การกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งล่าสุดภายหลังจากวันกําหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็น ผู้ถือ

หน่วยทรัสตเ์ดิม (Record Date) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยผู้จัดการกองทรัสตจ์ะประกาศผ่านเว็บไซต์

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหท้ราบอีกครัง้ภายในระยะเวลาก่อนวนัจองซือ้หน่วยทรสัต์ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ

รกัษาผลประโยชนข์องกองทรสัต ์ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายเป็นหลกั 

6) ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตท์ี่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะตอ้งเป็นผูร้บัภาระในเรื่องของขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และ

ภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมของกองทรสัต ์
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ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย จะถือว่าผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไดท้าํการศึกษา เขา้ใจ และ

ยินดีที่จะปฏิบตัิตาม หรือผกูพนัตามขอ้ตกลง ขอ้กาํหนด สญัญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่กองทรสัตผ์กูพนัตามอาํนาจที่มี

ตามกฎหมายทัง้ที่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรือ แบบแสดงรายการขอ้มลูเสนอขายหน่วยทรสัต ์และ/หรือ 

ตามประกาศ คาํสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอาํนาจตาม

กฎหมาย ไดป้ระกาศกาํหนด ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนั และที่จะไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ในภายหนา้ 

4.9 ขั้นตอนและวิธกีารคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม 

4.9.1 กรณีทีผู้่จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิม่เติม ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตาม
จ านวนทีจ่องซือ้ หรือกรณีทีผู้่จัดการการจัดจ าหน่ายใชส้ิทธปิฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสตไ์ม่
ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตไ์ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม หรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนที่
ประสงคจ์ะจองซือ้ หรือผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายใชสิ้ทธิปฏิเสธการจดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายจะดาํเนินการจดัส่งเงินค่าซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมในส่วนที่ไม่ไดร้บัจดัสรรหรือในส่วนท่ี
ไม่ไดร้ับการจัดสรรตามจาํนวนที่จองซือ้หรือในส่วนที่ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายปฏิเสธการจัดสรร โดยไม่มี
ดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ  คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต ์ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขาย ดว้ยวิธีการโอนเขา้บญัชีเงินฝากตามที่ผูจ้องซือ้ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้ และในกรณีที่ไม่สามารถคืน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้จองซือ้ได ้ไม่ว่าดว้ยกรณีใดก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายจะคืนเงินในรูปแบบเช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยส่งไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดต้ามที่แจง้ไว้
ในใบจองซือ้ภายใน 10 วนัทาํการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่า
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลา 7 หรือ 10 วนัทาํการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย (แลว้แต่
กรณี) ผูจ้องซือ้รายดงักล่าวมีสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 (เจ็ดจดุหา้ศนูย)์ ต่อปี โดยคาํนวณจาก
จาํนวนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ตอ้งคืนแก่ผูจ้องซือ้รายดงักล่าว นบัจากวนัที่พน้ระยะเวลา 7 หรือ 10 วนัทาํ
การดงักล่าวขา้งตน้ จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไดม้ีการชาํระเงินคืน ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หากไดม้ีการส่งเช็ค
คืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์างไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ หรือไดม้ีการ
โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ใหถื้อว่าผู้จองซือ้ไดร้บัเงินคืนค่าจองซือ้แลว้โดยถูกตอ้ง 
และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิน้ โดยที่การคืนเงินค่าจองซื ้อ
หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมให้เป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการที่สมาคมบริษัท
หลกัทรพัยไ์ทยกาํหนด 
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4.9.2 กรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสตร์ะงับ หรือหยุดการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม 
หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเติมได้  

ในกรณีที่ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตร์ะงบั หรือหยุดการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมหรือไม่สามารถส่ง
มอบหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมได ้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะดาํเนินการให้ผู้จัดการการจัด
จาํหน่ายคืนเงินค่าจองซือ้ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย โดยวิธีการโอนเขา้บญัชี
เงินฝากตามที่ผูจ้องซือ้ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้ และในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินเขา้บญัชีเงินฝากผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายจะคืนเงินในรูปแบบเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ฟทแ์ก่ผูจ้องซือ้ โดยส่ง
ไปรษณียล์งทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดต้ามที่แจง้ไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 10 วันทาํการนับจากวัน
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายใน
ระยะเวลา 7 หรือ 10 วันทาํการนับแต่วันสิน้สุดกาํหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หน่วยทรสัตด์งักล่าว (แลว้แต่
กรณี) ผูจ้องซือ้รายดงักล่าวมีสิทธิไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 (เจ็ดจุดหา้ศูนย)์ ต่อปี โดยคาํนวณจาก
จํานวนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ต้องคืนแก่ผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์รายดังกล่าวนับจากวันที่พ้นกําหนด
ระยะเวลา 7 หรือ 10 วนัทาํการดงักล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ไดม้ีการชาํระคืน อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ก็
ตาม หากไดม้ีส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตท์างไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้โดย
ถูกตอ้งแลว้ หรือไดม้ีการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตแ์ลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้หน่วยทรัสต์
ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้แลว้โดยถูกตอ้งแลว้ และผู้จองซือ้หน่วยทรสัตจ์ะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ 
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิน้ โดยที่การคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมให้
เป็นไปตามระยะเวลาและวิธีการท่ีสมาคมบรษิัทหลกัทรพัยไ์ทยกาํหนด 

4.9.3 กรณีทีมี่การยกเลกิการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม  
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายมีสิทธิในการยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่ดาํเนินการไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น ตาม
ขอ้ 4 (วนัและวิธีการจองและการชาํระเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม) และ/หรือ ในกรณีที่มิไดร้บัการชาํระ
เงินครบถว้นจากผูจ้องซือ้ ณ เวลาที่ทาํการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม ทัง้ในกรณีชาํระเงินโดยเงินสดหรือเงิน
โอน หรือในกรณีที่ผูจ้องซือ้ชาํระเงินค่าจองซือ้ในรูปแบบเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์แต่ผูจ้ัดการการจัด
จาํหน่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีเดียวกนักบัสถานท่ีจองซือ้นัน้ 

4.9.4 กรณีทีมี่การยกเลกิการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม 
เมื่อสิน้สดุการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้ใหผู้จ้ดัการ
การจดัจาํหน่าย ยกเลิกการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมทัง้จาํนวนหรือเฉพาะส่วน (แลว้แต่กรณี) และ
คืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ
ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 
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1) มีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บคุคลใด กลุ่มบคุคลเดียวกนัใด ผูก้่อตัง้ทรสัต ์ทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
หรือผู้ลงทุนต่างดา้วและทาํให้การถือหน่วยทรัสตข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อรวมกับ
จํานวนหน่วยที่ถืออยู่เดิม (ถ้ามี) ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กาํหนดในประกาศที่ ทจ. 
49/2555 โดยใหย้กเลิกการเสนอขายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในประกาศที่ 
ทจ. 49/2555 

2) ไม่สามารถโอนเงินที่ไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ทรสัตี เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทรสัตใ์ห้
แลว้เสรจ็ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

3) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญทางดา้นกฎหมาย การเงิน เศรษฐกิ จ ภาวะ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัที่
มีผลกระทบต่อการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์

4) เมื่อมีเหตทุี่ทาํใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการ สั่งระงบัหรือหยดุการเสนอขายหน่วยทรสัต ์
หรือไม่สามารถส่งมอบหน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายได ้

5) มีเหตอุื่นใดตามเงื่อนไขการบอกเลิกสญัญาที่กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย 

ในกรณีขา้งตน้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายจะคืนเงินค่าจองซือ้ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขาย โดยวิธีการโอนเขา้บญัชีเงินฝากตามที่ผูจ้องซือ้ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้ และในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงิน
เขา้บญัชีเงินฝากผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าดว้ยกรณีใดก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายจะคืนเงินในรูปแบบเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดราฟทใ์หก้บัผูจ้องซือ้ โดยส่งไปรษณียล์งทะเบียนไปยงัที่อยู่ที่สามารถติดต่อไดต้ามที่แจง้ไวใ้นใบจอง
ซือ้ภายใน 10 วันทาํการนับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขาย ทั้งนี ้การคืนเงินค่าจองซือ้จะเป็นไปตามที่
สมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทยกาํหนด นอกจากนี ้เมื่อมีการยกเลิกการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมไม่
ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตจ์ะแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏ
เหตดุงักล่าว 

หากผู้จัดการการจัดจาํหน่ายไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมภายในกาํหนดเวลาดังกล่าว 
เนื่องจากความผิดพลาดของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํ่า
กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลา 10 วนัทาํการดงักล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ไดม้ีการ
ชาํระคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมจนครบถว้น 
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4.10 วิธีการส่งมอบหน่วยทรัสตเ์พิม่เติม 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เป็นนายทะเบียนหน่วยทรสัตใ์หก้ับกองทรสัต ์และใหบ้ริการรบั
ฝากใบทรสัตท์ี่จองซือ้ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้นีแ้ลว้ กล่าวคือ ผูจ้องซือ้สามารถใชบ้รกิาร
ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และเขา้สู่ระบบซือ้ขายแบบไรใ้บทรสัต ์(Scripless System) ไดท้นัที ทัง้นี ้เพื่อใหผู้จ้องซือ้
สามารถขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดท้ันทีที่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
อนญุาตใหห้น่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ริ่มทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่
ผูจ้องซือ้จะขอรบัหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีใ้นรูปแบบใบทรสัต ์ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม
รายดงักล่าวจะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได ้จนกว่าจะไดร้บัใบทรสัตแ์ละโอน
ใบทรสัตด์งักล่าวเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ ดงันัน้ ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในครัง้
นี ้ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหผู้จ้ดัการการจดัจาํหน่ายดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 3 กรณี ดงัต่อไปนีค้ือ 
1) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัตโ์ดยใหอ้อกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ นาย

ทะเบียนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์คือ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะทาํการส่งมอบใบทรสัตต์ามจาํนวนที่ไดร้บัการ

จดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามชื่อ ที่อยู่ที่ปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อ

หน่วยทรัสตภ์ายใน 15 วันทาํการ นับจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม (โดยไม่รวมวัน

สดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม) ในกรณีนี ้ผูไ้ดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บั

การจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบทรสัตแ์ละโอนใบทรสัตด์งักล่าวเขา้บญัชีซือ้

ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ ซึ่งอาจจะไดร้บัใบทรสัตภ์ายหลงัจากที่หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตไ์ดร้บัอนุญาตให้

เขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยฝ์ากหลักทรพัย ์กล่าวคือ จะฝากหน่วยทรสัตไ์วใ้นบัญชีของ

บรษิัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูจ้องซือ้จะตอ้งมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ กรณีนี ้นายทะเบียนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์

คื อ  ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์  จ ะ อ อ ก ใ บ ท รั ส ต์ ใ น ชื่ อ ข อ ง  “บ ริ ษั ท  ศู น ย์ รั บ ฝ า ก ห ลั ก ท รั พ ย์   

(ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนยร์บัฝากหลักทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหน่วยทรสัตท์ี่บริษัท

หลกัทรพัยน์ัน้ฝากอยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ ใน

ขณะเดียวกัน บริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าวจะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหน่วยทรสัตท์ี่ผูจ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี ้ผูท้ี่

ไดร้บัจดัสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไดท้นัทีที่ตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  อนุญาตให้หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายดาํเนินการตามขอ้ 4.10 2) ชื่อของผู้จองซือ้ในใบจองซือ้
จะตอ้งตรงกับชื่อเจา้ของบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหลักทรพัยไ์วใ้นบัญชีของบริษัท
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หลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการออกในรูปแบบใบทรสัตใ์หแ้ก่ผู้
จองซือ้ ดงัมีรายละเอียดและวิธีการตามขอ้ 4.10 1) แทน 

3) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless 

System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหน่วยทรสัต์เพิ่มเติมในบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 

600 กรณีนี ้ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมจะดาํเนินการนาํหน่วยทรัสตท์ี่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้ับศูนยร์บัฝาก

หลักทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจาํนวนหน่วยทรสัตต์ามจาํนวนที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการ

จดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้อง

ซือ้ ทั้งนีผู้จ้องซือ้ตอ้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎเกณฑต์่างๆที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎหมายของต่างประเทศ 

เช่น Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ด้วย ในกรณีนี ้ ผู้ที่ ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย

หน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้ ทัง้นีก้ารจะฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชีของ

บริษัทผูอ้อกหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้

หน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมเฉพาะผูท้ี่ประสงคน์าํหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมฝากเขา้บัญชีบริษัทผูอ้อกหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 

(Issuer Account) เท่านัน้” ซึ่งรวมถึงการกรอกขอ้มลูในแบบเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรฐัฯ (สาํหรบับคุคล

ธรรมดาและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เพื่อนาํส่งใหแ้ก่

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยด์ว้ย ซึ่งหากไม่จดัทาํเอกสารตามที่กาํหนดขา้งตน้อย่างครบถว้น หรือมีขอ้บ่งชีว้่าผู้จองซือ้

อาจเป็นบุคคลอเมริกัน ผูเ้สนอขายหน่วยทรสัตข์อสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการออกเป็นใบทรสัตใ์หแ้ทน และจะ

จัดส่งใหต้ามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ และหากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหน่วยทรสัตอ์อกจากบัญชีของ

บริษัทผูอ้อกหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้สามารถติดต่อไดท้ี่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมี

ค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรสัตต์ามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด  

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิในการออกใบทรสัตใ์น
นามของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 4.10 1) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

5 วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทนุ 

เพื่อนาํเงินที่ไดจ้ากการจดัจาํหน่ายหน่วยทรสัตไ์ปชาํระหนีท้ี่เกิดขึน้จากการกูย้ืมที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในทรพัยสิ์น
เพิ่มเติมของกองทรสัตท์ี่มคีวามจาํเป็นตอ้งทาํการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื่อการเขา้ลงทนุกอ่น แต่มีความประสงคท์ี่
จะใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อเข้าลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าวตั้งแต่แรก ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถื้อ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ประจาํปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งอนุมตัิการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป 
(General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 780,716,114 หน่วย 
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6 ประโยชนท์ีก่องทรัสตจ์ะได้รับจากการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิม่ทุน 

เพื่อใหก้องทรัสตม์ีเงินเพียงพอเพื่อชาํระหนีท้ี่เกิดจากการกูย้ืมที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในทรพัยสิ์นที่ลงทุนเพิ่มเติม
ของกองทรสัต ์ทั้งนี ้การที่กองทรสัตม์ีจาํนวนหน่วยทรสัตเ์พิ่มมากขึน้อาจทาํให้หน่วยทรสัตม์ีสภาพคล่องมากขึน้
สาํหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการรกัษาอตัราหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อ
ทรพัยสิ์นรวมของกองทรสัตใ์หอ้ยู่ในอตัราที่เหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของกองทรสัต์ 

7 นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนและขอ้จ ากัด 

7.1 กองทรัสตม์ีนโยบายในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ในกรณีที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นสมควรอาจมีการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ากกว่าปีละ 2 ครัง้ก็ได ้ 

7.2 ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของกาํไรสุทธิที่
ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการ
จ่ายประโยชนต์อบแทนนัน้ แลว้แต่กรณี  

 ทัง้นี ้กาํไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ ใหห้มายถึง กาํไรสทุธิที่อา้งอิงสถานะเงินสดของกองทรสัต ์ซึ่งไดร้วมการชาํระคืน
เงินตน้ตามที่ระบใุนสญัญากู ้(หากมี) แลว้ หรือใหม้ีความหมายตามที่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) จะประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทัง้ปรบัปรุง
ดว้ยรายการอื่นตามที่สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ซึ่งในขณะนีท้าํสัญญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บับนี ้ไดแ้ก่ กาํไรที่ยงัไม่
เกิดขึน้ (Unrealised Gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัย ์ส่วนต่างของรายไดค้่าเช่าที่รบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑเ์สน้ตรงกับรายไดค้่าเช่าที่ไดร้ับ
จริงตามสญัญา และส่วนต่างของค่าเช่าจ่ายที่รบัรูใ้นงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑเ์สน้ตรงกบัค่าเช่าจ่ายที่ไดจ้่าย
จรงิตามสญัญา  

7.3  ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ 

7.4   ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทนตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์ณ วนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อการจ่ายประโยชนต์อบแทน ตามสดัส่วน
การถือหน่วยทรัสตข์องผู้ถือหน่วยทรัสตแ์ต่ละราย หากปรากฏว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์กินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั
นัน้จะไม่มีสิทธิไดร้บัประโยชนต์อบแทนเฉพาะในส่วนที่ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัราที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด 

8 รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับการประกอบการตดัสนิใจลงทนุในหน่วยทรัสต ์

- ไม่มี - 
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ส่วนที ่2  ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกองทรัสต ์

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของกองทรัสต ์
ชื่อกองทรัสต ์(ไทย) ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ

อตุสาหกรรม เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้

ชื่อกองทรัสต ์(อังกฤษ) Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT 
ทีต่ั้ง เลขที่ 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์ (66) 0 2674 6400 

โทรสาร  (66) 0 2679 6882  

2. ประเภทและการประกอบธุรกจิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีนโยบายดาํเนินการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัตล์งทนุ ดงันี ้
- กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารคลงัสินคา้ซึ่งกองทรสัตจ์ะซือ้ และ/หรือเช่า 
- กรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิการเช่าในท่ีดินและอาคารโรงงานซึ่งกองทรสัตจ์ะซือ้ และ/หรือเช่า 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จาํกดั (“FPIT”) เป็นผูบ้รหิาร
อสงัหาริมทรพัยส์าํหรบัทรพัยสิ์นประเภทอาคารคลงัสินคา้ และ บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) (“FPT”)  เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์าํหรบัทรพัยสิ์นประเภทอาคารโรงงาน เนื่องจาก FPIT และ FPT มี
ประสบการณ์ในการบริหารการเช่าพืน้ที่อุตสาหกรรมที่เป็นคลังสินคา้และโรงงานมานานกว่า 15 ปี และ 30 ปี 
ตามลาํดบั ทาํใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจคลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่ารวมทัง้มีความเชี่ยวชาญในดา้นการตลาด
ในการหาผูเ้ช่ารายใหม่ การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูเ้ช่าที่เป็นลกูคา้ปัจจบุนั ตลอดจนการบรหิารรายได้
และค่าใชจ้่าย รวมถึงผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ให้บรษิัท สหไทย พรอพเพอรต์ี ้แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (“สห
ไทย”) เป็นเป็นผู้บริหารจัดการพืน้ที่เขตปลอดอากร (Free Zone) ของทรัพยสิ์นหลักของกองทรัสตบ์างส่วนใน
โครงการเฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โลจิสติกส ์เซ็นเตอร ์(แหลมฉบงั 3) (เดิมชื่อ โครงการคลงัสินคา้สหไทย 9) 

โดยผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะเป็นผูด้าํเนินการหาผูส้นใจเช่าพืน้ที่ของทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์และมีหนา้ที่ใน
การทาํการตลาดโดยการติดต่อลูกคา้เป้าหมายโดยตรง หรือการติดต่อผ่านตัวกลางต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม
การตลาด การจดัใหผู้ส้นใจที่จะเช่าพืน้ที่เขา้ชมทรพัยสิ์นหลกัของกองทรสัต ์ และการเจรจากับผูท้ี่สนใจจะเช่าพืน้ท่ี 
รวมถึงดูแลการจดัเก็บรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต ์ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตช์าํระค่าตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรพัย์
ใหแ้ก่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์นอตัราที่อา้งอิงตามผลประกอบการของอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทนุ โดยรวมอยู่
ในค่าธรรมเนียมที่กองทรสัตจ์่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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รายไดแ้ละกระแสเงินสดที่กองทรสัตไ์ดร้บัจากการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าว ไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่า ค่าบริการ 
และ/หรือ ค่าบริการส่วนกลาง (ถา้มี) จากการใหเ้ช่าอาคารคลงัสินคา้และอาคารโรงงาน ซึ่งสญัญาเช่าดงักล่าวส่วน
ใหญ่เป็นสญัญามาตรฐาน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของสญัญาที่คลา้ยคลงึกนั  

โครงสร้างของกองทรัสต ์
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3. ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต ์ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์และผู้ถือหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

3.1 ผู้จัดการกองทรัสต ์ 
ชื่อบริษทั บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีต่ั้ง เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ (66) 0 2483 0000 

โทรสาร (66) 0 2483 0592 

3.2 ทรัสตี  
ชื่อบริษทั บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั 

ทีต่ั้ง 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์ (66) 0 2674 6400 

โทรสาร (66) 0 2679 6882 

3.3 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
ชื่อบริษทั บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรียล (ประเทศไทย) จาํกดั 

ทีต่ั้ง เลขที่ 944 มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ท่ี 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์ (66) 0 2483 0000 

โทรสาร 
 
 

(66) 0 2483 0593 
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3.4  ข้อมูลถือหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที ่20 พฤศจิกายน 2563  

ช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต ์
จ านวนหน่วยทรัสต ์

ทีถ่ืออยู่ 

คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต ์

(ประมาณร้อยละ) 

1. บริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ 
FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.  

628,319,999 22.26 

2.  สาํนกังานประกนัสงัคม 340,167,073 12.05 

3.  บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 168,225,956 5.96 
4.  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 113,816,085 4.03 

5.  กองทนุเปิด เค Property Infra Flexible 109,668,751 3.89 

6.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 49,121,720 1.74 

7.   กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์อินคมัพลสั 46,181,487 1.64 

8.   PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 45,447,024 1.61 

9.   MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.  41,200,000 1.46 

10. กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็ก
ซิเบิล้ 

40,524,556 1.44 

รวม 1,582,672,651 56.08 

ทีม่า: อา้งอิงขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ประวัติการเพิ่มทนุและประวัตกิารจ่ายประโยชนต์อบแทนในช่วง 3 ปี ทีผ่่านมา 

4.1 ประวัตกิารเพิ่มทนุ 

- กองทรสัตม์ีการเพิม่ทนุเพื่อลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ในปี 2558 ตามที่ระบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหนว่ยทรสัตท์ี่มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 

- กองทรสัตม์ีการออกหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมเพื่อรองรบัการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 
(TFUND) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์  (TLOGIS) และกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท (TGROWTH) โดยมีกองทรสัต ์FTREIT (หรือชื่อเดิมคือ ทรสัต์
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน (TREIT)) เป็นกองทรสัตท์ี่รองรบั
การแปลงสภาพ ในปี 2560 ตามที่ระบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่มีผลบงัคบั
ใชเ้มื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560  

- กองทรัสต์มีการเพิ่มทุนครั้งที่  2 ในปี 2563 ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัตท์ี่มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 



 

21 

 

4.2 ประวัตกิารจ่ายประโยชนต์อบแทน 

 รอบผลการด าเนินงาน วันจ่ายผลตอบแทน 
แก่ผู้ถือหน่วย 

ผลตอบแทน 
(บาท : หน่วย) 

ประเภท 
ผลตอบแทน 

1 12 ธ.ค. 2557– 31 มี.ค. 2558 12 มิ.ย. 2558 0.2175 ประโยชนต์อบแทน 
2 1 เม.ย. 2558 – 30 มิ.ย. 2558 4 ก.ย. 2558 0.1934 เงินคืนทนุ 
3 1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558 30 พ.ย. 2558 0.0370 ประโยชนต์อบแทน 
4 1 ก.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2558 30 พ.ย. 2558 0.1743 เงินคืนทนุ 
5 1 ต.ค. 2558 – 30 ต.ค. 2558 30 พ.ย. 2558 0.0637 ประโยชนต์อบแทน 
6 1 พ.ย. 2558 – 31 ธ.ค. 2558 22 มี.ค. 2559 0.0940 ประโยชนต์อบแทน 
7 1 ม.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2559 7 มิ.ย. 2559 0.1800 ประโยชนต์อบแทน 
8 1 เม.ย. 2559 – 30 มิ.ย. 2559 5 ก.ย. 2559 0.1702 ประโยชนต์อบแทน 
9 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 6 ธ.ค. 2559 0.1600 ประโยชนต์อบแทน 

10 1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 20 มี.ค. 2560 0.1600 ประโยชนต์อบแทน 
11 1 ม.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2560 8 มิ.ย. 2560 0.1600 ประโยชนต์อบแทน 
12 1 เม.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2560 6 ก.ย. 2560 0.1600 ประโยชนต์อบแทน 
13 1 ก.ค. 2560 – 31 ต.ค. 2560 7 ธ.ค. 2560 0.2028 ประโยชนต์อบแทน 
14 1 พ.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 22 มี.ค. 2561 0.0171 ประโยชนต์อบแทน 
15 1 พ.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 22 มี.ค. 2561 0.0929 เงินคืนทนุ 
16 1 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2561 11 มิ.ย. 2561 0.1600 ประโยชนต์อบแทน 
17 1 เม.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 0.1569 ประโยชนต์อบแทน 
18 1 เม.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 0.0031 เงินคืนทนุ 
19 1 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2561 18 ธ.ค. 2561 0.1600 ประโยชนต์อบแทน 
20 1 ต.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2561 14 มี.ค. 2562 0.1670 ประโยชนต์อบแทน 
21 1 ม.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2562 7 มิ.ย. 2562 0.1670 ประโยชนต์อบแทน 
22 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 12 ก.ย. 2562 0.1670 ประโยชนต์อบแทน 
23 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 11 ธ.ค. 2562 0.1670 ประโยชนต์อบแทน 
24  1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 11 มี.ค. 2563 0.1670 ประโยชนต์อบแทน 
25 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 8 มิ.ย. 2563 0.1670 ประโยชนต์อบแทน 
26 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 3 ก.ย. 2563 0.1670 ประโยชนต์อบแทน 
27 1 ก.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 2 ธ.ค. 2563 0.1680 ประโยชนต์อบแทน 

5. ข้อมูลของบริษทัในเครือ บริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

- ไม่มี - 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

ขอ้มลูตามงบการเงินของกองทรสัตท์ี่ผ่านการตรวจสอบจากบรษิทั เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั สาํหรบัปีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 – 2563 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
มีรายละเอยีดโดยสรุปดงันี ้

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้

งบดุล 
(หน่วย : พันบาท) 

ณ วันที ่30 กันยายน            
2561 2562 2563 

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

สินทรัพย ์    
เงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม 33,987,447 37,049,373 41,143,608 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยต์ามมลูค่ายตุิธรรม 904,544 836,597 926,022 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233,443 305,160 554,219 
ลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 188,705 225,312 176,471 
ดอกเบีย้คา้งรบั 2,625 2,188 995 
ลกูหนีอ่ื้น 11,550 2,360 4,864 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี 80,683 50,705 29,200 
สินทรพัยอ่ื์น 24,328 23,244 34,390 
รวมสินทรัพย ์ 35,433,325 38,494,939 42,869,769 
หนีสิ้น    
เงินกูย้ืมระยะสัน้ 1,393,047 1,302,000 2,856,154 
ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย 118,367 129,637 - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 66,092 59,024 96,699 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 66,017 88,438 90,140 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 30,511 31,322 30,617 
รายไดค้่าเช่าและบริการรบัลว่งหนา้ 577 - - 
เงินมดัจาํค่าเช่าและบริการ 844,371 945,180 1,033,336 
หุน้กู ้ 5,540,000 8,438,242 8,638,266 
ประมาณการหนีส้ินรอจ่าย - - 84,023 
หนีส้ินอ่ืน 12,402 11,917 65,885 
รวมหนี้สิน 8,071,384 11,005,760 12,895,120 
สินทรัพยสุ์ทธิ    
ทนุจดทะเบียนและทนุที่ไดร้บัจากผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ 25,173,623 25,173,623 28,313,422 
กาํไรสะสม 2,188,318 2,315,556 1,661,227 
สินทรัพยสุ์ทธิ 27,361,941 27,489,179 29,974,649 
หนีสิ้นและสินทรัพยสุ์ทธิ 35,433,325 38,494,939 42,869,769 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : พันบาท) 

  

ส าหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่ วันที่  

1 มกราคม ถึง  
30 กันยายน 2561 

ส าหรับปี สิน้สุด  
วันที ่30 กันยายน 

2561 

ส าหรับปี สิน้สุด  
วันที ่30 กันยายน 

2562 

ส าหรับปี สิน้สุด  
วันที ่30 กันยายน 

2563 

(ตรวจสอบ) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,123,665) (238,200) (766,640) (2,483,268) 
เงินสดสทุธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 188,668 420,956 838,358 2,732,327 
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ (934,997) 182,756 71,718 249,059 
เงินสด และเงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด 1,168,439 50,686 233,442 305,160 
เงินสด และเงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด 233,442 233,442 305,160 554,219 

 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย : พันบาท) 

  

ส าหรับรอบบัญชี
ตั้งแต่ วันที่  

1 มกราคม ถึง  
30 กันยายน 2561 

ส าหรับปี สิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน 

2561 

ส าหรับปี สิน้สุด  
วันที ่30 กันยายน 

2562 

ส าหรับปี สิน้สุด  
วันที ่30 กันยายน 

2563 

(ปรับปรุงใหม่) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

รายได้จากการลงทุน      
รายไดค้่าเช่าและบริการ 1,933,737 2,124,327 2,745,471 2,883,820 
รายไดด้อกเบีย้ 9,474 10,273 15,954 12,189 
รายรบัจากการรบัประกนัการมีผูเ้ช่า 2,586 - 30,525 62,177 
รายไดจ้ากการริบเงินมดัจาํค่าเช่าและค่าบริการ 7,096 7,096 11,227 1,568 
รายไดอ่ื้น 1,001 3,587 3,960 88,654 
รวมรายได้ 1,953,894 2,145,283 2,807,137 3,048,407 
ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทนุการเช่าและบริการ 305,446 323,679 349,115 191,625 
ค่าธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 235,793 263,187 337,804 374,644 
ค่าธรรมเนียมทรสัตี 12,863 15,274 18,598 19,793 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,114 6,756 6,157 5,769 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,953 3,302 1,520 1,770 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 20,615 25,541 43,287 19,571 
ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 29,317 33,501 29,978 21,505 
ตน้ทนุทางการเงิน 132,504 152,132 271,257 314,738 
รวมค่าใช้จ่าย 744,605 823,372 1,057,716 949,415 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,209,289 1,321,911 1,749,422 2,098,993 
รายการกาํไรสทุธิที่เกดิขึน้จากกาการขายเงินลงทนุ 5,380 5,380 37,916 - 
รายการกาํไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุ 1,798,204 1,705,445 60,078 (904,707) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 3,012,874 3,038,116 1,847,416 1,194,285 

หมายเหตุ : กองทรสัตไ์ดเ้ปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชี จากวนัที่ 1 มกราคม ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม เป็นวนัที่ 1 ตุลาคม ถึง วนัที่ 30 กันยายนโดยเริ่ม
ตัง้แต่งวดบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป 


