สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครั้งทีห่ นึ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง
1. วัน เดือน ปี และครั้งทีข่ องการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับ
การเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
2. รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครั้งทีห่ นึ่ง
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิ ของผูถ้ ื อในฐานะผูร้ บั ประโยชน์ในกองทรัสต์
(หน่วยทรัสต์)

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: ไม่เกิน 222,570,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย

: 9.4573 บาทต่อหน่วย (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

ช่วงราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เบือ้ งต้น

: 12.30 บาทต่อหน่วย

มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

: ไม่เกิน 2,737,611,000 บาท

จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่า

: ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่ ม ทุ น ครัง้ นี ้ไม่ เกิ น 222,570,000 หน่ ว ย เพื่ อ เสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่ อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (“ประชาชนทั่วไปเฉพาะ
กลุ่ มซึ่ งเป็ นผู้ ถือหน่ วยทรัส ต์เดิม ”) (Preferential Offering) ใน
วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2563 จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่ าคือ 1 หน่วย
และเพิ่มทีละจานวน 1 หน่วย
ส่วนที่ 2 จัดสรรให้แก่กลุม่ ภิรชั บุรี โดยเมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้วจะมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอ
ขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ หรือไม่เกินกว่าสิทธิ ของผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์
เดิ มตามการจัดสรรให้กับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ น ผูถ้ ื อ
หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิ ม ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) ของกลุม่ ภิรชั บุรี ณ วันกาหนด
รายชื่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์เดิ ม ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการจองซื ้อ หน่ ว ยทรัส ต์
เพิ่ ม เติ ม (Record Date) ในวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2563 แล้ว แต่
สัดส่วนใดจะสูงกว่า จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่าคือ 1 หน่วย และเพิ่ม
ทีละจานวน 1 หน่วย
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ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่
เหลือ จากการเสนอขายส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุค คลใน
วงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ ให้แ ก่ ประชาชนทั่ว ไป
(Public Offering) โดย
- สาหรับผูล้ งทุนสถาบัน จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่าคือ 100 หน่วย
และเพิ่มทีละจานวน 1 หน่วย
- สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของเจ้าของทรัพย์สนิ จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้
ต่าคือ 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจานวน 100 หน่วย
- สาหรับ บุค คลตามดุล ยพิ นิ จ ของผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่าย จานวนหน่วยจองซือ้ ขัน้ ต่าคือ 1,000 หน่วย
และเพิ่มทีละจานวน 100 หน่วย
วันก าหนดรายชื่ อผู้ถือ หน่วยทรัสต์เดิ ม ที่ มี :
สิ ท ธิ ใ นการจองซื ้อ หน่ ว ยทรัส ต์ เ พิ่ ม เติ ม
(Record Date)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก :
และเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนทั่วไป
เฉพาะกลุม่ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์

1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.4319 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม

3. ผู้จัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
3.1) ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-7000 หรือ 0-2099 7000
www.krungsrisecurities.com

3.2) ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
เลขที่ 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชัน้ 33
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-5111
www.krungsri.com

2

4. กาหนดวันจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
4.1 กาหนดระยะเวลาจองซือ้ สถานที่จองซือ้ และการชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
ป ร ะ เ ภ ท นั ก ราคาจองซื้อต่ อ การจองซือ้
การชาระเงิน
ลงทุน
หน่วย
ส่วนที่ 1 เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถอื หน่วยทรัสต์เดิม (Preferential Offering)
ป ระเภ ท บ คุ ค ล จ อ งซื ้ อ ที่ รา ค า จ อ ง ซื อ้ ได ท้ ี ่ส า ข า ข อ ง - หากท าการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 09.00
ธรรมดาและนิติ เ ส น อ ข า ย ที่ ต วั แ ท น จ า ห น ่า ย
น. ถึ ง 16.00 น. หรือ เวลาเปิ ด ท าการ
บุคคล
12.30 บ า ท ต่ อ หน่ว ยทรัส ต ์ ตั้ ง แต่ เ วลา
ของสาขาถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5
หน่วย
9.00 น . – 16.00 น . ห รื อ
สิ ง หาคม 2563 สามารถช าระเงิ น ค่ า
เวลาเปิ ด ท าการของสาขา
จองซื อ้ โดยช าระเป็ น (1) การโอนเงิ น
ถึ ง เว ล า 16.00 น . ข อ ง
โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ
วันที่5 สิงหาคม 2563 ถึง 7
Bill Payment หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า น
สิงหาคม 2563
ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ ค
แคชเชี ย ร์เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ โดยใช้
แบบฟอร์ม ใบชาระเงิ น ผ่านระบบ Bill
Payment
- หากทาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของ
สาขาถึ ง เวลา 16.00 น. ของวั น ที่ 6
สิ ง หาคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 7 สิ ง หาคม
2563 สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วย
การโอนเงิ นโดยใช้แบบฟอร์ม ใบชาระ
เงิ น ผ่า นระบบ Bill Payment หรือ การ
โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต
(BAHTNET) เท่านัน้
ประเภทนักลงทุน
ส ถ า บั น ที่ มิ ได้
น า ส่ ง ใ บ
Bookbuilding

จ อ งซื ้ อ ที่ รา ค า
เ ส น อ ข า ย ที่
12.30 บ า ท ต่ อ
หน่วย

จองซือ้ ได้ที่สานักงานใหญ่ - หากทาการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 09.00
ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด
น. ถึ ง 16.00 น. หรือ เวลาเปิ ด ท าการ
จ าหน่ า ยหรื อ สาขาของ
ของสาขาถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5
ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย
สิ ง หาคม 2563 สามารถช าระเงิ น ค่ า
หน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี )
จองซื อ้ โดยช าระเป็ น (1) การโอนเงิ น
ตั้ ง แ ต่ เว ล า 09.00 น . –
โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ
16.00 น. หรือ เวลาเปิ ด ท า
Bill Payment หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า น
การของสาขาของวัน ที่ 5
ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ ค
สิ ง ห า ค ม 2563 ถึ ง 7
แคชเชี ย ร์เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ โดยใช้
สิงหาคม 2563
แบบฟอร์ม ใบชาระเงิ น ผ่านระบบ Bill
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ป ร ะ เ ภ ท นั ก ราคาจองซื้อต่ อ การจองซือ้
ลงทุน
หน่วย

การชาระเงิน
Payment
- หากทาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น. หรือเวลาเปิ ดทาการของ
สาขาถึ ง เวลา 16.00 น. ของวั น ที่ 6
สิ ง หาคม 2563 ถึ ง วั น ที่ 7 สิ ง หาคม
2563 สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วย
การโอนเงิ นโดยใช้แบบฟอร์ม ใบชาระ
เงิ น ผ่า นระบบ Bill Payment หรือ การ
โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต
(BAHTNET) เท่านัน้

ประเภทนักลงทุน จ อ งซื ้ อ ที่ รา ค า
สถาบันที่นาส่งใบ เ ส น อ ข า ย ที่
Bookbuilding
12.30 บ า ท ต่ อ
หน่วย

จองซือ้ ได้ที่สานักงานใหญ่ - หากท าการจองซื อ้ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม
ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ
จาหน่ายเท่านัน้
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ตั้ ง แต่ เ วลา 09.00 น. ถึ ง ถึง 12.00 น. สามารถชาระเงิ น ค่า จอง
16.00 น . ข อ ง วั น ที่ 11 ซือ้ โดยชาระเป็ น (1) การโอนเงินโดยใช้
สิ ง หาคม 2563 และวั น ที่ แบบฟอร์ม ใบช าระเงิ น ผ่ า นระบบ Bill
13 สิ งห า ค ม 2563 แ ล ะ Payment หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า นระบบ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
บาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์
เช็ ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยใช้แ บบฟอร์ม ใบ
ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment
- หากท าการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 12.00
น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม
2563 และวั น ที่ 14 สิ ง หาค ม 2563
เวลา 09.00 น. ถึ ง 16.00 น. สามารถ
ช าระเงิ น ค่ า จองซื ้อ ด้ว ยการโอนเงิ น
โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ
Bill Payment หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า น
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้

ส่วนที่ 2 เสนอขายให้ แก่ ภิรัชบุ รี และ/หรือ บุ คคลในครอบครัวของตระกูลบุ รี และ/หรือ กลุ่ม บุ คคล
เดียวกันกับภิรัชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี (“กลุ่มภิรัชบุรี”)
กลุม่ ภิรชั บุรี
จ อ งซื ้ อ ที่ รา ค า จองซือ้ ได้ที่สานักงานใหญ่ - หากท าการจองซื อ้ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม
เ ส น อ ข า ย ที่ ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ
12.30 บ า ท ต่ อ จาหน่ายเท่านัน้
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
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ป ร ะ เ ภ ท นั ก ราคาจองซื้อต่ อ การจองซือ้
การชาระเงิน
ลงทุน
หน่วย
หน่วย
ตั้ ง แต่ เ วลา 09.00 น. ถึ ง ถึง 12.00 น. สามารถชาระเงิ น ค่า จอง
16.00 น . ข อ ง วั น ที่ 11 ซือ้ โดยชาระเป็ น (1) การโอนเงิน โดยใช้
สิ ง หาคม 2563 และ วัน ที่ แบบฟอร์ม ใบช าระเงิ น ผ่ า นระบบ Bill
13 สิ งห า ค ม 2563 แ ล ะ Payment หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า นระบบ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
บาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์
เช็ ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยใช้แ บบฟอร์ม ใบ
ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment
- หากท าการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 12.00
น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม
2563 และวั น ที่ 14 สิ ง หาค ม 2563
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถ
ช าระเงิ น ค่ า จองซื ้อ ด้ว ยการโอนเงิ น
โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ
Bill Payment หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า น
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้
ส่วนที่ 3 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนทีเ่ หลือจากส่วนที่ 1 และ/หรือ ส่วนที่ 2 ข้างต้น โดยเสนอ
ขายให้ แ ก่ (1) บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement) และ/หรื อ (2) ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป (Public
Offering)
นักลงทุนสถาบัน จ อ งซื ้ อ ที่ รา ค า จองซือ้ ได้ที่สานักงานใหญ่ - หากท าการจองซื อ้ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม
เ ส น อ ข า ย ที่ ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ
12.30 บ า ท ต่ อ จาหน่ายเท่านัน้
วันที่ 13 สิงหาคม 2563เวลา 09.00 น.
หน่วย
ตั้ ง แต่ เ วลา 09.00 น. ถึ ง ถึง 12.00 น. สามารถชาระเงินค่าจอง
16.00 น . ข อ ง วั น ที่ 11 ซือ้ โดยชาระเป็ น (1) การโอนเงิน โดยใช้
สิ ง ห าค ม 2563 ถึ ง และ แบบฟอร์ม ใบช าระเงิ น ผ่ า นระบบ Bill
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึง Payment หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า นระบบ
14 สิงหาคม 2563
บาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์
เช็ ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยใช้แ บบฟอร์ม ใบ
ชาระเงิน ผ่านระบบ Bill Payment
หากทาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา 12.00 น.
ถึ ง 16.00 น. ของวั น ที่ 13 สิ ง หาคม
2563 และวั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2563
เวลา 9.00 น. ถึ ง 16.00 น. สามารถ
ช าระเงิ น ค่ า จองซื ้อ ด้ว ยการโอนเงิ น
โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระเงินผ่านระบบ
Bill Payment หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า น
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ป ร ะ เ ภ ท นั ก ราคาจองซื้อต่ อ การจองซือ้
ลงทุน
หน่วย
ผู้ มี อุ ป ก า รคุ ณ
ของกลุม่ ภิรชั บุรี
และ บุ ค คลตาม
ดุล พิ นิ จ ของผู้จัด
จ า ห น่ า ย
หน่วยทรัสต์

การชาระเงิน

ระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้
จ อ งซื ้ อ ที่ รา ค า จองซือ้ ได้ที่สานักงานใหญ่ - หากท าการจองซื อ้ วัน ที่ 11 สิ ง หาคม
เ ส น อ ข า ย ที่ ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ
12.30 บ า ท ต่ อ จ าหน่ า ย หรื อ สาขาของ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
หน่วย
ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย ถึง 12.00 น. สามารถชาระเงินค่าจอง
หน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี ) ซือ้ โดยชาระเป็ น (1) การโอนเงิน โดยใช้
ตั้ ง แต่ เ วลา 09.00 น. ถึ ง แบบฟอร์ม ใบช าระเงิ น ผ่ า นระบบ Bill
16.00 น. หรือ เวลาเปิ ด ท า Payment หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า นระบบ
การของสาขาของวัน ที่ 11 บาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์
สิ ง หาคม 2563 และวั น ที่ เช็ ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยใช้แ บบฟอร์ม ใบ
13 สิ ง หาคม 2563 ถึง 14 ชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment
สิ ง หาคม 2563 และ วัน ที่ - หากท าการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 12.00
17 สิงหาคม 2563
น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 13 สิงหาคม
2563 และวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น. สามารถชาระเงินค่าจอง
ซือ้ ด้วยการโอนเงิ น โดยใช้แบบฟอร์ม
ใบช าระเงิ น ผ่ า นระบบ Bill Payment
หรื อ การโอนเงิ น ผ่ า นระบบบาทเนต
(BAHTNET) เท่านัน้

4.2 เอกสารประกอบการจองซือ้
4.2.1 ใบจองซือ้ ที่กรอกข้อมูลโดยถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อครบถ้วนโดยผูจ้ องซือ้ หรือ
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี)
บริษัททาการจัดส่งใบจองซือ้ ให้แก่ผมู้ ีสทิ ธิจองซือ้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางไปรษณีย ์ นอกจากนี ้
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถขอรับใบจองซือ้ ได้ที่สานักงานใหญ่ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือตัวแทน
จ าหน่ า ยหน่ ว ยทรั ส ต์ (แล้ ว แต่ ก รณี ) ตาม ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 3 หรื อ ดาวน์ โ หลดจากเว็ บ ไซต์
www.bofficereit.com
4.2.2

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งระบุจานวนหน่วยทรัสต์ที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละรายมีสิทธิ ได้รบั
จัดสรร (ถ้ามี)

6

ในกรณีที่ผมู้ ีสทิ ธิจองซือ้ ได้รบั ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ ผูม้ ีสิทธิจองซือ้ จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามจานวนเลขทะเบียนผูม้ ีสิทธิ
จองซื ้อ ที่ ผู้มี สิ ท ธิ จ องซื ้อ ได้ร ับ ใบรับ รองสิ ท ธิ ก ารจองซื ้อ หน่ ว ยทรัส ต์เพิ่ ม ทุ น กล่ า วคื อ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เท่านัน้
4.2.3

หลักฐานการชาระเงินค่าจองซือ้ หรือ แบบฟอร์มใบชาระเงิน / Bill Payment Form ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขา

4.2.4

เอกสารประกอบการแสดงตน ดังรายละเอียดด้านล่าง (ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิ ตามข้อ 4.2.2 และ/
หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะต้องแนบเอกสารประกอบการแสดงตนที่
ออกโดยหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล
เป็ นต้น)
-

-

-

-

กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีที่บตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุหรือบัตรประจาตัวประชาชนตลอด
ชีพ ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการ
อื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คายินยอม
จากผูป้ กครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ ือหน่วยที่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ให้แนบสาเนาเอกสารที่ออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็ นต้น พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน (แล้วแต่กรณี) ที่เปิ ด
ไว้กบั ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกันกับ ผูจ้ องซือ้
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ เท่านัน้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง กรณีผจู้ องซือ้ ขอรับเงิน
ค่าจองซือ้ คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี ้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออม
ทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มีการคืน
เงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ด้วยเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต ทาว
เวอร์ ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้ องซือ้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ )
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กรณีบคุ คลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว (มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย)
- สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อ ง
(กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้ หน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย)
- สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน แล้วแต่กรณี ที่เปิ ด
ไว้กบั ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกันกับ ผูจ้ องซือ้
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ เท่านัน้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง กรณีผจู้ องซือ้ ขอรับเงิน
ค่าจองซือ้ คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี ้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออม
ทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มีการคืน
เงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ด้วยเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต ทาว
เวอร์ ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้ องซือ้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ )
กรณีนิติบคุ คลหรือนักลงทุนสถาบันที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คลหรือสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออก
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ในกรณี บตั รประจาตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสาเนาทะเบียน
บ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก) หรือสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน แล้วแต่กรณี ที่เปิ ด
ไว้กบั ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกันกับ ผูจ้ องซือ้
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ เท่านัน้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง กรณี ผจู้ องซือ้ ขอรับเงิน
ค่าจองซือ้ คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี ้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออม
ทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มีการคืน
เงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ด้วยเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต ทาว
เวอร์ ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้ องซือ้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ )
กรณีนิติบคุ คลหรือนักลงทุนสถาบันที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สาเนาหนังสือ แสดงความเป็ น นิ ติ บุค คล (Affidavit) หรือ สาเนาหนังสือ สาคัญ การจัด ตั้งบริษั ท
(Certificate of Incorporation) และรายชื่อผูม้ ีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน
1 ปี นบั จนถึงวันจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
- สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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- สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรอง
ลายมื อ ชื่ อ โดยเจ้า หน้า ที่ Notary Public หรือ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ มี อ านาจในประเทศที่ เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ัดทาหรือผูใ้ ห้คารับรอง
ความถูก ต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ ของสถานทูต ไทยหรือ สถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่ อและตราประทับของเจ้าหน้าที่
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นบั จนถึงวันจอง
ซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่ ม ทุน และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดิน ทางที่ ยังไม่ห มดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน แล้วแต่กรณี ที่เปิ ด
ไว้กบั ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกันกับ ผูจ้ องซือ้
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ เท่านัน้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง กรณี ผจู้ องซือ้ ขอรับเงิน
ค่าจองซือ้ คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี ้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออม
ทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มีการคืน
เงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ด้วยเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต ทาว
เวอร์ ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้ องซือ้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ )
กรณีนิติบคุ คลหรือนักลงทุนสถาบันที่มอบอานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนินการจองซือ้ หน่วยทรัสต์แทน
- สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอานาจให้ผดู้ ูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซือ้
หน่วยทรัสต์แทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผูม้ อบอานาจ ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตาม
ประเภทของผูจ้ องซือ้ ที่ระบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนา
ถูก ต้อ งโดยผู้มี อ านาจลงนามแทนผู้จ องซื อ้ หรือ ผู้ดูแ ลรัก ษาผลประโยชน์ (แล้ว แต่ ก รณี ) และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
- สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน แล้วแต่กรณี ที่เปิ ด
ไว้กบั ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกันกับผูจ้ องซือ้
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ เท่านัน้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง กรณี ผจู้ องซือ้ ขอรับเงิน
ค่าจองซือ้ คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทัง้ นี ้ หากมิได้ให้สาเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออม
ทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิดาเนินการให้มีการคืน
เงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ด้วยเช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต ทาว
เวอร์ ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้ องซือ้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ )
4.2.5

หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผรู้ บั มอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.4 ของผูจ้ องซือ้
และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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4.2.6

กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูท้ ี่เปิ ดบัญชีอื่น ๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ใดๆ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรู จ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผูจ้ ัดการการจัดจาหน่าย หรือ
ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว หรือบริษัทหลักทรัพย์ใดๆ แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นบั
จนถึงวันจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจอง
ซือ้ ทัง้ นี ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องผ่านขัน้ ตอนการ KYC/CDD และแนบ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมื อชื่ อผูจ้ องซือ้ ให้แก่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้

4.2.7

ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 สาหรับผู้
จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ ในส่วน “สาหรับผูท้ ี่ประสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” สาหรับผูจ้ องซือ้
ประเภทนิติบคุ คล ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ ในส่วน “สาหรับผูท้ ี่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝาก
เข้ า บั ญ ชี บริ ษั ทผู้ อ อกหลั ก ทรั พ ย์ ส ม าชิ กเลขที่ 600 (Issuer Account)” และในแบ บฟอร์ ม
“แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พร้อมลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยหากผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่กรอก
ข้อมูลตามที่กาหนด ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ อง
ซือ้ แทน
ทัง้ นี ้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบ
เอกสารไม่ครบถ้วน บริษัท หรือบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผูจ้ อง
ซือ้ ไม่ประสงค์ที่จะใช้สทิ ธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการไม่เสนอขาย หรือไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ราย
ใด หรือผูล้ งทุนรายใด หรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สญ
ั ชาติอเมริกา แคนาดา ญี่ ปนุ่ หรือสัญชาติอื่นใดที่ไม่ใช่
สัญชาติไทย หากเป็ นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่ มเติมดังกล่าวเป็ นการกระทา
อันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ การเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ ของประเทศ
ไทยหรือประเทศของสัญ ชาติของผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์นนั้ ๆ หรือเป็ นผลให้กองทรัสต์ตอ้ งมีหน้าที่ในการ
ดาเนินการเพิ่มเติมจากที่ตอ้ งดาเนินการภายใต้กฎหมายไทยดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่ดาเนินการจัดส่งเอกสารการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
รายที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ใช้ดลุ พินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมดังกล่าว
บริษัท ผูจ้ ัดการการจัดจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียก
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทนหรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
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4.3 เงือ่ นไขในการจองซือ้
4.3.1

กรณีผมู้ ีสทิ ธิจองซือ้ จองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร ผูม้ ีสทิ ธิจอง
ซือ้ ที่แจ้งความประสงค์จองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสิทธิโดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคานวณเป็ น
จานวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์ซงึ่ ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวน
เต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ หรือจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรรจะได้รบั การ
จัดสรรหน่วยทัง้ จานวนที่จองซือ้

4.3.2

กรณีผมู้ ีสิทธิจองซือ้ จองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูม้ ีสิทธิจองซือ้ จะต้องแสดงความจานงในการ
จองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่ มทุน
เกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้ ” ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทาการจองซือ้
และชาระค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซือ้
ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผมู้ ีสทิ ธิจองซือ้ ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
ในรอบแรกแล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายอาจจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่ที่เหลือ
จากการจองซือ้ ให้แก่ผมู้ ีสิทธิจองซือ้ ที่แสดงความจานงที่จะจองซือ้ หน่วยทรัสต์ใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั
จัดสรรตามที่เห็นสมควร โดยอาจจัดสรรพร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 แล้วหรือไม่ก็ได้

4.3.3

บริษัทจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผมู้ ีสิทธิจองซือ้ ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ แต่
จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รายใด หรือผูล้ งทุนรายใด หรือผูถ้ ื อ
หน่วยทรัสต์สญ
ั ชาติอเมริกา แคนาดา ญี่ ปนุ่ หรือสัญชาติอื่นใดที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย หากเป็ นผลให้การ
เสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับ การเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ ของประเทศไทยหรือประเทศของสัญชาติ
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นนั้ ๆ หรือเป็ น ผลให้กองทรัสต์ตอ้ งมีหน้าที่ในการดาเนินการเพิ่มเติมจากที่ตอ้ ง
ดาเนินการภายใต้กฎหมายไทยดังนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนินการจัดส่งเอกสาร
การจองซือ้ หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รายที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ดังกล่าว

4.3.4

ผูม้ ีสทิ ธิจองซือ้ ที่จองซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ แล้ว ไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้

4.3.5

ในกรณีชาระค่าจองซือ้ ด้วยเช็คธนาคาร การชาระเงินค่า จองซือ้ และการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะ
สมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริษัท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซือ้ ได้ภายในเวลาที่กาหนดเท่านัน้

4.3.6

หาก (1) ผูจ้ องซือ้ ไม่สามารถจ่ายเงิน ค่าจองซือ้ หรือในกรณี ที่ผจู้ ัดการการจัดจาหน่าย หรือตัวแทน
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริษัท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ภายใน
กาหนดระยะเวลาการจองซือ้ หน่วยทรัสต์ และการชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนด หรือ (2) ผูจ้ อง
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ซือ้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ ไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ มีสิทธิ จะถื อว่า ผูจ้ องซือ้ รายนัน้ สละสิทธิ ในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนดังกล่าว โดย
บริษั ท ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ย หรือ ตัว แทนจ าหน่ า ยหน่ ว ยทรัส ต์ ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ จั ด สรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผจู้ องซือ้ รายนัน้ ต่อไป
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้ หรือ การไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหรือ
ตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภายใน 30 วันหลังสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้ หากผูจ้ อง
ซือ้ ไม่ติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผูจ้ ดั การการจั ดจาหน่ายหรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์จะจัดส่งเช็ค
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า
ผูจ้ องซื อ้ ได้รบั คื นเช็ ค ค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มีสิทธิ เรียกร้องดอกเบี ย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
อนึ่ง ในการชาระเงิน ค่าจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ควรตรวจสอบวิธีการชาระเงิน ค่าจองซือ้ และดาเนินการให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด หากผูจ้ องซือ้ มิได้ปฏิบัติตามวิธีการชาระเงิน ค่าจองซือ้ และ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ ได้ทนั ตาม
กาหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษัท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ มีสทิ ธิจะถือ
ว่าผูจ้ องซือ้ สละสิทธิในการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จัดสรร
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผจู้ องซือ้ รายนัน้ ต่อไป
4.3.7

การคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยทรัสต์ทจี่ อง
ซือ้ หรือไม่ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการจองซือ้ ผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ ำยหน่ วยทรัสต์
จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้
และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ตามที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ในใบจองซือ้ ดังนี ้
4.3.7.1 กรณีผจู้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะ
โอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลา
การจองซือ้ หรือ
4.3.7.2 กรณี ที่ ผู้จ องซื อ้ ไม่มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์กับ ผู้จัด การการจัด จ าหน่ าย ผู้จัด การการจัด
จาหน่าย จะคืนเงินค่าจองซือ้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ
ผูจ้ องซือ้ ที่เปิ ดไว้กับธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่ อ
เดียวกันกับผูจ้ องซือ้ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ เท่านัน้ ทัง้ นี ้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบสาเนาหน้า
แรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน แล้วแต่กรณี ที่ระบุชื่อ
เดียวกับผูจ้ องซือ้ และเลขที่บัญ ชี พร้อมลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้อง ผูจ้ ัดการการจัด
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จาหน่ายจะคืนเงินค่าจองซือ้ โดยการโอนเงินให้แก่ผจู้ องซือ้ ผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าวภายใน
7 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือ
4.3.7.3 กรณีผจู้ องซือ้ ไม่มีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย และไม่ได้แนบสาเนา
หน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสาเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน หรือไม่สามารถโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารตามวิธีการข้อ 4.3.7.2 การคืนเงินค่าจองซือ้ จะดาเนินการโดยจ่ายเป็ น
เช็คของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิตทาวเวอร์ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้ องซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ
(1) รับเช็คด้วยตนเอง
ผูจ้ องซือ้ สามารถมารับเช็คได้ ณ สานักของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ตัง้ แต่วันที่ ตัง้ แต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เว้นวันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) รวม 7 วันทาการ หากไม่ได้มารับด้วยตนเองในระยะเวลา
ดังกล่าวผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(2) ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ กรณี
การรับคืนเงินเป็ นเช็คนัน้ ผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสานักหัก
บัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้
ตามเช็คค่าจองซือ้ หน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ จะดาเนินการ
คืนเช็คค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง
ซือ้ หน่วยทรัสต์ต ามเช็ ค ค่าจองซือ้ โดยผู้จองซื อ้ ดังกล่าวต้อ งติ ดต่อ ขอรับ เช็ คฉบับ ดังกล่าวคื น จาก
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภายใน 30 วันหลังสิน้ สุด
ระยะเวลาจองซื อ้ หากผู้จ องซื อ้ ไม่ติ ด ต่อ ขอรับ เช็ ค ดังกล่า ว ผู้จัด การการจัด จ าหน่ ายหรือ ตัวแ ทน
จาหน่ายหน่วยทรัสต์ จะจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้ หรือตามที่อยู่ที่
ประกฎในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ (แล้วแต่กรณี) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืน เช็คค่า
จองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ ผจู้ องซือ้ ได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะต้อง
ชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ ที่ไม่ได้รบั
การจัดสรรที่ตอ้ งส่งคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั
การจัดสรรไม่ครบผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หรือส่งเช็ค
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คื น เงิ น ค่า จองซื อ้ คื น ทางไปรษณี ย ์ล งทะเบี ย นให้ผู้จ องซื อ้ ตามที่ อ ยู่ที่ ป รากฏในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์แล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่
ครบคืนโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ ไม่มีสิทธิ เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท หรือ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายอีกต่อไป
ทัง้ นี ้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการ
จัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัท และ/หรือ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผูจ้ อง
ซือ้ ไม่ชดั เจน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ บริษัท และ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
4.3.8

วิธีการส่งมอบหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แต่งตัง้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กบั กองทรัสต์ และ
ให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที่จองซือ้ ในการเสนอขายครัง้ นีแ้ ล้ว กล่าวคือ ผูจ้ องซือ้ สามารถใช้บริการของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และเข้าสูร่ ะบบซือ้ ขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี ้ เพื่อให้
ผูจ้ องซือ้ สามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอนุญาตให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่มทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งแตกต่างจากกรณี ที่ผูจ้ องซือ้ จะขอรับใบทรัสต์ โดยผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รบั ใบทรัสต์
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3 กรณี ดังต่อไปนีค้ ือ
4.3.8.1 ในกรณี ที่ผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ นาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะทาการส่งมอบใบทรัสต์ตาม
จานวนที่ ได้รบั การจัด สรรให้แ ก่ผู้จ องซื อ้ ทางไปรษณี ย ์ลงทะเบี ย นตอบรับ ตามชื่ อ ที่ อ ยู่ที่
ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดทาการจองซือ้
หน่ ว ยทรัส ต์ (โดยไม่ ร วมวัน ปิ ดท าการจองซื ้อ ) ในกรณี นี ้ ผู้ จ องซื ้อ จะไม่ ส ามารถขาย
หน่วยทรัสต์ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รบั ใบทรัสต์
ซึง่ อาจจะได้รบั ภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.3.8.2 ในกรณี ที่ ผู้จ องซื ้อ ประสงค์จ ะใช้บ ริ ก ารของศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ กล่ า วคื อ จะฝาก
หน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่ง ผูจ้ องซือ้ จะต้องมีบญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์อยู่
กรณีนี ้ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะออกใบทรัสต์ใน
ชื่ อของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่ อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพ ย์จะบัน ทึกยอดบัญ ชี จานวนหน่วยทรัสต์ที่ บริษั ท หลักทรัพ ย์นนั้ ฝากอยู่ และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซือ้ ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหน่วยทรัสต์ที่ผจู้ องซือ้ ฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้
ที่ได้รบั จัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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ไทยได้ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ทา
การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ เลือกให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ดาเนินการตามข้อ 4.3.8.2 ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบ
จองซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผจู้ องซือ้ ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์
ไว้ในบัญ ชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิ ที่จะ
ดาเนินการออกใบทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ดังมีรายละเอียดและวิธีการตามข้อ 4.3.8.1 แทน
4.3.8.3 ในกรณี ที่ ผูจ้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ป ระสงค์ที่ จะใช้บ ริการของศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญ ชี ของบริษั ทผูอ้ อกหลักทรัพ ย์
สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการนาหน่วยทรัสต์ที่ได้รบั การจัดสรร
ฝากไว้กับ ศูน ย์รบั ฝากหลัก ทรัพ ย์ และศูน ย์รบั ฝากหลั ก ทรัพ ย์จ ะบัน ทึก ยอดบัญ ชี จ านวน
หน่วยทรัสต์ต ามจานวนที่ ผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญ ชี ของบริษัท ผูอ้ อกหลักทรัพ ย์
สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ด
การจองซือ้ และหากผู้จองซื อ้ ต้องการจะถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญ ชี ของบริษั ทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ในกรณีนี ้ ผูจ้ อง
ซือ้ จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี ก้ าร
เป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อก
หลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account)” (สิ่ง ที่ ส่งมาด้วย 5) และ “แบบสอบถามสาหรับ ตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิ ติ บุ ค คล) ส าหรับ ผู้จ องซื ้อ ที่ เป็ นนิ ติ บุ ค คล
เท่า นั้น " (สิ่ง ที่ ส่งมาด้วย 6) (สาหรับ ผู้ที่ ป ระสงค์น าหลัก ทรัพ ย์ฝากเข้าบัญ ชี บ ริษั ท ผู้อ อก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
และนาส่งให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ พร้อม
เอกสารจองซือ้ อื่น ๆ
ทัง้ นี ้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะกรอกหรือนาส่ง “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคล
สหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์
(Issuer Account)” (สิ่ ง ที่ แ นบมาด้ว ย 5) หรือ “แบบสอบถามส าหรับ ตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบคุ คล) สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่เป็ นนิติบุคคลเท่านัน้ ” (สิ่งที่
ส่งมาด้วย 6) หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัท ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้
จองซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.5.8.1 ทัง้ นี ้ หากผูจ้ องซือ้ ต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออก
จากบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราที่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์
กาหนด ทัง้ นี ้ การถอนหน่วยทรัสต์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผูจ้ องซือ้ ที่นาฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดงั กล่าว
อาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรัสต์ได้ทนั ภายในวันที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่มทาการซือ้
ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ทัง้ นี ้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซือ้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ใน
นามของผูจ้ องซือ้ ตามข้อ 4.3.8.1 ให้แก่ผจู้ องซือ้
4.3.9

บริษัท ผู้จัดการการจัด จาหน่าย หรือตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ ในการปรับ เปลี่ย น
รายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
จองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดปั ญ หา อุปสรรค หรือข้อจากัดในการ
ดาเนินงาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

4.4 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
4.4.1

ชื่อผูจ้ องซือ้ และชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหน่วยทรัสต์เข้าบัญ ชีได้และผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขาย
หน่วยทรัสต์ได้ทนั ทีในวันแรกของการซือ้ ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ตามข้อ 4.3.8.1
ให้แก่ผจู้ องซือ้

4.4.2

โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) และเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ ที่
ประสงค์จะนาหน่วยทรัสต์เข้าบัญชีซือ้ หลักทรัพย์ของตนเองให้ถกู ต้องชัดเจน หากระบุหมายเลขสมาชิก
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์หรือเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้องชัดเจน หน่วยทรัสต์ที่ได้รบั การจัดสรร
จะถูกส่งไปที่อื่น ซึง่ บริษัท และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้า
ในการติดตามหน่วยทรัสต์

4.4.3

หากบริษัทไม่สามารถโอนเงิน ค่าจองซือ้ คืนให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็ นเหตุอื่นใด
ซึ่งเกิ นกว่าวิสยั ที่ บริษั ท หรือ ผู้จัดการการจัดจาหน่าย จะด าเนิ นการได้ บริษั ท และผูจ้ ัด การการจัด
จาหน่าย จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้ ที่
จะต้องชาระคืนให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทเท่านัน้ ทัง้ นี ้
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.3 “เงื่อนไขในการจองซือ้ ”

4.4.4

หากจานวนหน่วยทรัสต์ที่ผถู้ ื อหน่วยทรัสต์ระบุในใบจองซือ้ ไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทได้รบั ชาระ
บริษั ท หรือ ผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ย ขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะถื อ ตามจ านวนเงิ น ที่ ได้รบั จากการจองซื อ้
หน่วยทรัสต์เป็ นหลัก

4.4.5

สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่ประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ในนามผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ น บุคคลสหรัฐฯ
(บุ ค คลและนิ ติ บุ ค คล) เฉพาะผู้ป ระสงค์ น าหลัก ทรัพ ย์ฝ ากเข้า บั ญ ชี ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer
Account)600” (สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5) และ “แบบสอบถามส าหรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่เป็ นนิติบคุ คลเท่านัน้ ” (สิ่งที่สง่ มาด้วย 6) เพื่อนาส่งให้แก่
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะดาเนินการออกใบทรัสต์ในนามของผูจ้ องซือ้ ตามข้อ 4.3.8.1 ให้แก่ผจู้ องซือ้
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4.4.6

หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณวิชยั มีบตุ รภักดี/ คุณจักรพงศ์ งามลาใย สายงานปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
โทรศัพท์ 0-2659-7000 ต่อ 8131 หรือ 8132
แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

5 วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน
เพื่อนาเงินที่ได้จากการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวมกันทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,737,611,000 บาทและเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวสาหรับเข้าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักที่จะลงทุนเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 700,000,000 บาท ไปลงทุนในสิทธิการเช่า
อาคารโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค รวมถึง งานระบบอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนิน
กิจการของทรัพย์สนิ (“ทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ ”) ในมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,300,000,000 บาท
6 ประโยชน์ทกี่ องทรัสต์จะได้รับจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ ทุน
เพื่อให้กองทรัสต์มีทรัพย์สนิ เพิ่มขึน้ อันจะส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี ้ การเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังส่งผลให้กองทรัสต์มีโอกาสในการได้มีสว่ นรับ ผลประโยชน์สว่ นเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน ทัง้ นี ้
การที่กองทรัสต์มีจานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึน้ อาจทาให้หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึน้ สาหรับการซือ้ ขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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7 นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและข้อจากัด
7.1 ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ที่
ปรับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์นนั้ ได้แก่ประโยชน์ตอบแทน
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีและประโยชน์ตอบแทนสาหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี (ถ้ามี) ทัง้ นีผ้ จู้ ดั การกองทรัสต์จะ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่กรณีที่กองทรัสต์มีการเพิ่มทุน
กองทรัส ต์อ าจมี ก ารจ่ า ยผลประโยชน์ต อบแทนเกิ น กว่า 4 ครัง้ ต่ อ รอบบัญ ชี ก็ ได้ เพื่ อ ประโยชน์ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิม
ทัง้ นี ้ กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ให้หมายถึง กาไรสุทธิที่อา้ งอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึง่ ได้รวมการชาระคืน
เงินต้นตามที่ระบุในสัญญากู้ (หากมี)
7.2 ในกรณี ที่ ก องทรัส ต์ยัง มี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ผู้จัด การกองทรัส ต์จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ต อบแทนแก่ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
7.3 ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผูถ้ ือหน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิ
ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทน และจะดาเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ภายใน 90
วันนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชี หรือวันสุดท้ายของไตรมาสสาหรับไตรมาสล่าสุดที่จะมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
นัน้ แล้วแต่กรณี
8 รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
-

ไม่มี -
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกองทรัสต์
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของกองทรัสต์
ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ภริ ชั ออฟฟิ ศ

ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ที่ตั้ง

Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2673-3999

โทรสาร

0-2673-3900

2. ประเภทและการประกอบธุรกิจ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีนโยบายดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก และทรัพย์สนิ
หลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ทีห่ นึง่ ซึง่ ได้แก่
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก
1)

สิทธิการเช่าพืน้ ที่ระยะยาวบางส่วนในโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้แก่ พืน้ ที่สว่ น

สานักงานให้เช่า พืน้ ที่เช่าร้านค้าปลีก พืน้ ที่ส่วนกลางส่วนสานักงาน พืน้ ที่จอดรถส่วนสานักงาน พืน้ ที่สาหรับงาน
ระบบสาธารณูปโภค เป็ นระยะเวลาประมาณ 26 ปี 9 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนโดยสิทธิ การเช่าจะ
สิน้ สุดในวันที่ 30 กันยายน 2587 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สิทธิการเช่าที่คงเหลือมีระยะเวลาประมาณ 24 ปี 6
เดือน
2)

กรรมสิ ท ธิ์ ในสัง หาริม ทรัพ ย์ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การด าเนิ น งานของโครงการภิ ร ัช ทาวเวอร์ แอท

เอ็มควอเทียร์
ทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่หนึ่ง
1)

สิท ธิ ก ารเช่ า พื น้ ที่ ร ะยะยาวบางส่ว นในโครงการภิ รชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ได้แ ก่ พื น้ ที่ ส่ว น

สานักงานให้เช่า พืน้ ที่เช่าร้านค้าปลีก พืน้ ที่ส่วนกลางส่วนสานักงาน พืน้ ที่จอดรถส่วนสานักงาน พืน้ ที่สาหรับงาน
ระบบสาธารณูปโภค เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนการเช่าของกองทรัสต์
2)

กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงานของโครงการภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค

19

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึ่ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนในระดับที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะกาหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์
และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะทาสัญญาแต่งตัง้ และว่าจ้าง ภิรชั แมนเนจเม้นท์ ซึ่งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสานักงาน ให้ทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
(Property Manager) ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่จะดาเนินการบริหารทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครัง้ แรก และทรัพย์สนิ หลักที่ลงทุน
ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่หนึง่ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์ ดังนี ้


การบริหารทรัพย์สนิ

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะติดตามผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ประจาปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีตเพื่อให้กองทรัสต์ได้รบั กาไรจากการดาเนินงานตามเป้าหมายที่
กาหนด อย่างไรก็ ดี หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ผจู้ ัดการกองทรัสต์จะ
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการดาเนินงานร่วมกับผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่คาดไว้


การกาหนดอัตราค่าเช่าให้เหมาะสม



การพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานพร้อมทัง้ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน



การเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนโดยการดูแลรักษาพืน้ ที่ของโครงการและพัฒนาปรับปรุ ง
ภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ

ภายหลังจากกองทรัสต์เข้าลงทุนในทรัพย์สิน กองทรัสต์จะเป็ นผูท้ รงสิทธิก ารเช่า และเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (แล้วแต่กรณี) กองทรัสต์มีนโยบายที่จะดาเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
หลั ก ที่ ล งทุ น ในการเพิ่ ม ทุ น ครั้ ง ที่ ห นึ่ ง โด ยน าพื ้ น ที่ ข องทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วออกให้ เ ช่ า แก่ ผู้ เ ช่ า ทั้ ง นี ้
ภิรชั แมนเนจเม้นท์ ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ จะเป็ นผูท้ ี่จัดการงานบริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การนา
ทรัพย์สนิ ไปจัดหาผลประโยชน์ในรู ปของการให้เช่าพืน้ ที่ตามนโยบายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ติดต่อประสานงานและ
อานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ช่า และจัดเก็ บค่าเช่าเพื่อนาส่งกองทรัสต์ ตลอดจนการจั ดให้มีการบารุ งรักษาและ
ซ่อ มแซมอสังหาริม ทรัพ ย์ข องกองทรัสต์ให้อ ยู่ในสภาพที่ ดี และพร้อ มจัด หาผลประโยชน์ โดยกองทรัสต์จ ะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิ
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โครงสร้างของกองทรัสต์

3. ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้ถอื หน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1 ผู้จัดการกองทรัสต์
ชื่อบริษัท

บริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้ง

591 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
10110

โทรศัพท์

02-261-0170

โทรสาร

02-261-0170

3.2 ทรัสตี
ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

ที่ตั้ง

400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2673-3999

โทรสาร

0-2673-3900
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3.3 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ชื่อบริษัท
ที่ต้งั

บริษทั ภิรชั แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โทรศัพท์

591 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
02-749-3939

โทรสาร

02-749-3939

3.4 ข้อมูลถือหน่ วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถอื หน่วยทรัสต์ครั้งล่าสุด
ชื่อ
จำนวนหน่ วยทรัสต์ที่ถือ ร้อยละ
ลำดับ
อยู่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษทั ภิรชั บุรี จำกัด
กองทุนเปิ ด ทหำรไทย พร็อพเพอร์ต้ี อินคัม พลัส
สำนักงำนประกันสังคม
บริษทั ไทยประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
กองทุนเปิ ด เค พร็อพเพอร์ต้ี เซคเตอร์
ธนำคำร ออมสิน
นำยประสำน ภิรชั บุรี
บริษทั กรุงไทย - แอกซ่ำ ประกันชีวติ จำกัด
(มหำชน)
นำงประพีร์ บุรี
บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
รวมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ 10 รำยแรก

103,000,000
38,867,600
36,525,000
29,704,000
28,803,500
21,000,000
18,335,000
18,194,000

19.99
7.54
7.09
5.76
5.59
4.08
3.56
3.53

18,085,000
15,769,800
328,283,900

3.51
3.06
63.71

ผูถ้ อื หน่วยรำยอื่น
รวม

187,026,100 36.29
515,310,000 100.00

4. ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่ผ่านมา
1)

กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน

ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวด

วันที่จ่ำย

จำนวน (บำท/หน่ วย)

15 ม.ค. – 31 มี.ค. 2561

7 มิ.ย. 61

0.1315

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562

6 มิ.ย. 62

0.1519

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2562

6 ก.ย. 62

0.1698
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ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวด

วันที่จ่ำย

จำนวน (บำท/หน่ วย)

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562

12 ธ.ค. 62

0.1632

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2562

16 มี.ค. 63

0.1961

2)
ครัง้
ที่
1

2

3

4

5

6

กำรลดทุนชำระแล้ว

เหตุในกำรลดทุน
กองทรัสต์มีรำยกำรขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้ำลงทุน
กองทรัสต์มีรำยกำรขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึน้ จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้ำลงทุน
- กองทรัสต์มีรำยกำรขำดทุ น ที่ย ัง
ไม่ เกิด ขึ้น จำกกำรวัด มู ล ค่ ำ เงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ทก่ี องทรัสต์เข้ำ
ลงทุน
- กองทรัสต์มรี ำยกำรค่ำใช้จ่ำยทำง
บั ญ ชี ได้ แ ก่ ก ำรตั ด จ ำห น่ ำย
ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี และกำร
ตัดจำหน่ ำยค่ำธรรมเนียมสัญญำ
เงินกู้
- กองทรัสต์มรี ำยกำรค่ำใช้จ่ำยทำง
บั ญ ชี ได้ แ ก่ ก ำรตั ด จ ำห น่ ำย
ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี และกำร
ตัดจำหน่ ำยค่ำธรรมเนียมสัญญำ
เงินกู้
- กองทรัสต์มรี ำยกำรค่ำใช้จ่ำยทำง
บั ญ ชี ได้ แ ก่ ก ำรตั ด จ ำห น่ ำย
ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี และกำร
ตัดจำหน่ ำยค่ำธรรมเนียมสัญญำ
เงินกู้
- กองทรัสต์มรี ำยกำรค่ำใช้จ่ำยทำง
บั ญ ชี ได้ แ ก่ ก ำรตั ด จ ำห น่ ำย
ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี และกำร
ตัดจำหน่ ำยค่ำธรรมเนียมสัญญำ
เงินกู้

จำนวน
(บำท)
93,631,826.97

จำนวน
(บำท/หน่ วย)
0.1817

วันปิ ดสมุด
ทะเบียน
17 ส.ค. 61

3 ก.ย. 61

85,438,398.08

0.1658

23 พ.ย. 61

7 ธ.ค. 61

85,489,929.00

0.1659

6 มี.ค. 62

27 มี.ค. 62

5,616,879.00

0.0109

23 พ.ค. 62

6 มิ.ย. 62

5,307,693.00

0.0103

23 ส.ค. 62

6 ก.ย. 62

4,174,011.00

0.0081

26 พ.ย. 2562

12 ธ.ค. 2562

วันที่จ่ำย
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5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
-

ไม่มี -
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินของกองทรัสต์ทผ่ี ่ำนกำรตรวจสอบจำกบริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด สำหรับปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และสำหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และงบกำรเงินฉบับสอบทำนสำหรับ
งวด 3 เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 มีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี้
ฐำนะทำงกำรเงิ นของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิ ทธิ กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ภิรชั ออฟฟิ ศ
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น
(หน่ วย: บำท)

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2561
(ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2562
(ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มี.ค.
2563
(สอบทำน)

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ตำมมูลค่ำ
ยุตธิ รรม

6,418,199,004

6,479,211,187

6,479,956,294

316,077,419

293,067,886

292,855,641

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร

30,023,005

53,215,851

56,479,943

ลูกหนี้จำกกำรให้เช่ำและบริกำรและลูกหนี้อ่นื

12,777,498

27,641,255

22,409,904

ค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี

69,625,837

61,962,685

59,342,764

สินทรัพย์อ่นื

46,741,095

48,559,740

48,536,100

6,893,443,858

6,963,658,604

6,959,580,646

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื

60,636,469

41,019,543

100,137,559

ค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำ

13,629,561

17,870,735

16,158,519

เงินมัดจำค่ำเช่ำและบริกำร

150,224,286

154,110,782

155,412,231

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

1,695,154,826

1,700,919,723

1,702,399,747

รวมหนี้ สิน

1,919,645,142

1,913,920,783

1,974,108,056

สิ นทรัพย์สทุ ธิ

4,973,798,716

5,049,737,821

4,985,472,590

4,974,029,775

4,873,441,263

4,873,441,263

(231,059)

176,296,558

112,031,327

4,973,798,716

5,049,737,821

4,985,472,590

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตำมมูลค่ำยุตธิ รรม

รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน

สินทรัพย์สทุ ธิประกอบด้วย
ทุนทีไ่ ด้รบั จำกผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
กำไร(ขำดทุน)สะสม
สิ นทรัพย์สทุ ธิ
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งบกำไรขำดทุน (หน่ วย: บำท)

ปี บัญชี 2561
(15 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561)
(ตรวจสอบ)

ปี บัญชี 2562
สิ้ นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบ)

ม.ค. – มี.ค. 2563
(สอบทำน)

รำยได้จำกกำรลงทุน
รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร

567,558,018

637,532,359

161,180,362

812,168

293,940

66,002

2,453,565

5,614,529

1,081,755

570,823,751

643,440,828

162,328,119

106,751,403

119,690,289

27,125,129

17,326,336

17,937,580

4,451,575

ค่ำธรรมเนียมทรัสตีและผูเ้ ก็บรักษำทรัพย์สนิ

7,666,385

7,854,202

1,957,160

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยทรัสต์

3,197,177

3,581,090

764,464

ค่ำธรรมเนียมผูบ้ ริหำรอสังหำริมทรัพย์

26,749,256

34,050,259

11,355,250

ค่ำตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยรอกำรตัดบัญชี

16,542,298

17,217,767

4,292,649

6,421,089

4,348,828

529,355

67,443,683

71,966,456

16,921,070

รวมค่ำใช้จ่ำย

252,097,627

276,646,471

67,396,652

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ

318,726,124

366,794,357

94,931,467

(251,193,918)

59,607,079

(1,254,183)

67,532,206

426,401,436

93,677,284

รำยได้ดอกเบีย้
รำยได้อ่นื
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร
ค่ำธรรมเนียมผูจ้ ดั กำรกองทรัสต์ฯ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ต้นทุนทำงกำรเงิน

รำยกำรกำไร(ขำดทุน)สุทธิทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จำกเงินลงทุน
กำรเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำน
งบกระแสเงิ นสด (หน่ วย: บำท)

ปี บัญชี 2561
(15 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561)
(ตรวจสอบ)

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน

(6,518,322,793)

440,703,958

120,439,616

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

6,548,345,798

(417,511,112)

(117,175,524)

30,023,005

23,192,846

3,264,092

เงินสดและเงินฝำกธนำคำรเพิม่ ขึน้ สุทธิ

ปี บัญชี 2562
สิ้ นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบ)

ม.ค. – มี.ค. 2563
(สอบทำน)
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญและข้อมูลประกอบ
เพิ่ มเติ มที่สำคัญ

มูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิปลำยงวด (บำท)
อัตรำส่วนของค่ำใช้จ่ำยรวมต่อมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิถวั
เฉลีย่ ระหว่ำงงวด (ร้อยละ)
อัตรำส่วนของรำยได้จำกเงินลงทุนรวมต่อมูลค่ำ
สินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่ำงงวด (ร้อยละ)
อัตรำส่วนของจำนวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของกำรซือ้
ขำยเงินลงทุนระหว่ำงงวดต่อมูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิถวั
เฉลีย่ ระหว่ำงงวด (ร้อยละ)
มูลค่ำสินทรัพย์สทุ ธิถวั เฉลีย่ ระหว่ำงงวด (บำท)

ปี บัญชี 2561
(15 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561)
(ตรวจสอบ)

ปี บัญชี 2562
สิ้ นสุดวันที่ 31
ธ.ค. 2562
(ตรวจสอบ)

ม.ค. – มี.ค. 2563
(สอบทำน)

4,973,798,716

5,049,737,821

4,985,472,590

4.96

5.51

-

11.24

12.82

-

126.06

1.13

-

5,077,577,110

5,018,406,400

-

หมายเหตุ: ตำมแนวปฏิบตั ทิ ำงบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน และทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนไม่ได้กำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
ดังนัน้ งบกำรเงินของกองทรัสต์สำหรับงวดสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 จึงไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
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