
หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
วนัทีจ่องซือ้  วนัที…่……………………………………………………………………………… ใบจองซือ้เลขที ่ ..................................................................... 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต/์ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจองซือ้) ......................................................................................................................................................................................................................................  
เพื่อจองซือ้หน่วยทรสัตจ์ านวน............................................................................................................... หน่วย ในราคา 12.30 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงนิ ...................................................................................................................... บาท โดยช าระเป็น  
 เงนิโอน   บาทเนต   เชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์เลขทีเ่ชค็ ......................................................................... ลงวนัที ่.................................................................................  
ธนาคาร ..................................................................................... สาขา ...............................................................................................................................  โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ทีธ่นาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หด้ าเนินการ: 
 ใหฝ้ากใบทรสัตใ์นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก                   บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยช์ื่อ........................................................................................... เลขที.่............................................ 
 ออกใบทรสัตใ์นนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600  เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบทรสัตใ์นนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซือ้หน่วยทรสัต ์ เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................................. 

 หมายเหตุ: หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัสง่ไปทีฝ่่ายปฏบิตัิการหลกัทรพัย์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรงุเทพฯ 10110 โทร 02-009-9999 

ใบจองซ้ือหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมของ “ทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ” (“BOFFICE”)  

การเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พ่ิมเติมคร ัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 222,570,000 หน่วย แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมของ BOFFICE 
ตามสดัส่วน 1 หน่วยทรสัตเ์ดิมต่อ 0.4319 หน่วยทรสัตท่ี์ออกและเสนอขายเพ่ิมเติม 

โดยผู้จองซ้ือจะต้องช าระค่าจองซ้ือท่ีราคาเสนอขายท่ี 12.30 บาทต่อหน่วย 

ข้อมลูผู้จองซ้ือหน่วยทรสัต์ โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรียน คณะกรรมการบริษทั ภิรชั รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษทัฯ”)                                                              วนัที่จองซื้อ……………………………….………………………………………….. 
ขา้พเจา้ (ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย)    นาย  นาง  นางสาว  นิตบิุคคล ............................................................................................................................. ............................................................................................. 
 บตัรประจ าตวัประชาชน                                                                 หรอื    บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  ใบตา่งดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบิุคคลเลขที ่......................................................................... 
สญัชาต ิ............................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ (ปี ค.ศ.) (วนัจดทะเบยีนนิตบุิคคล) ............................................................................... อาชพี/ ประเภทธุรกจิ .................................................. ..................................................... 
ทัง้น้ี ท่ีอยู่ให้เป็นไปตามรายช่ือผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิได้รบัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหน่วยทรสัต ์(Record Date) ณ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 (“ฐานข้อมลูผู้ถือหน่วยทรสัต”์) 
โทรศพัท ์............................................................................................ โทรศพัท์เคลื่อนที่ .... ........................................................................................ อเีมล์ ....................................................................................................................... 
มคีวามประสงคข์อจองซื้อและขอใหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิของ BOFFICE ดงัน้ี 

จ านวนหน่วยทรสัต์เพ่ิมเติมท่ีจองซ้ือ 
(หน่วย) 

ราคาเสนอขาย 
(บาทต่อหน่วย) 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ตวัอกัษร) 

 - 12.30 -   
 

พรอ้มกนันี้ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตด์งักลา่วโดยช าระเป็น   เงนิโอน    บาทเนต    เชค็ / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดร๊าฟท ์  เลขทีเ่ชค็ ............................................................................ ลงวนัที ่...................................................................    
ธนาคาร ....................................... สาขา ............................................................................................................. และใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ทีธ่นาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) โดยผูจ้องซือ้เป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ส าหรบัการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ (ถ้าม)ี (ในกรณทีีช่ าระค่าจองซือ้หน่วยทรสัตเ์ป็นเชค็บุคคล แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านกัหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ) 
เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าว ในการส่งมอบหน่วยทรสัต ์ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่งเท่านัน้) 
กรณีท่ีมีบญัชีจองซ้ือหลกัทรพัย ์ 
 ใหฝ้ากใบทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั............................................................................สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่                    น าหน่วยทรสัต์

เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศุนยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์”) เพื่อเขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยช์ื่อ................................................................................................................ เลขที.่..................................................... 
ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ (ชื่อบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยต์อ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซือ้ มฉิะนัน้จะด าเนินการออกใบทรสัตใ์นชื่อของผูจ้องซือ้แทน)  

กรณีท่ีไม่มีบญัชีจองซ้ือหลกัทรพัย ์ 
 ใหฝ้ากใบทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ด้รบัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหน่วยทรสัตเ์ขา้ฝากไวก้บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯ โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจ้า 

(การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตจ์ะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราทีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด) (โปรดกรอกรายละเอยีดดา้นล่าง ในหวัขอ้ “ข้อมลูเพ่ิมเติมส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance (FATCA) (ส าหรบัผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account))” 

 ใหอ้อกใบทรสัตต์ามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจ้าและจดัส่งใบทรสัตใ์หข้า้พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ีป่รากฎอยูใ่นฐานขอ้มลูผูถ้อืหน่วยทรสัต ์โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารจดัท าใบทรสัตแ์ละส่งมอบ
ใบทรสัตใ์หแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หน่วยทรสัต ์(บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยทรสัตไ์ม่สามารถขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหน่วยทรสัตท์ีไ่ดร้บัการจดัสรร)  

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัตไ์ม่ครบตามจ านวนทีจ่องซือ้ ขา้พเจา้ตกลงให้ด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัต ์ดงัต่อไปนี้ (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่งเท่านัน้) ขา้พเจา้รบัทราบวา่การคนืเงนิดงักล่าวภายในระยะเวลา
การคนืเงนิค่าจองซือ้ จะไม่มดีอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ (กรณีทีไ่ม่ระบุ ถอืวา่ใหด้ าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยทรสัตด์ว้ยเชค็) 
 จ่ายเป็นเชค็หรอืแคชเชยีร์เชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของขา้พเจา้ และผู้จองซื้อมารบัเชค็ด้วยตนเองที่ส านักงานใหญ่ บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) (การรบัคนืเงนิด้วยเชค็ อาจมคี่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งผู้จองซื้อต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมดงักล่าว) 
 จ่ายเป็นเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของขา้พเจ้า และจดัส่งทางโปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ ีป่รากฎอยูใ่นฐานขอ้มลูผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ (การรบัคนืเงนิดว้ยเชค็ อาจมคี่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว)  
 โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ชื่อ..................................................................................................ทีม่อียูก่บัธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) (ชื่อบญัชเีงนิฝากดงักล่าวตอ้งตรงกบัชื่อผูจ้องซื้อ มฉิะนัน้ จะด าเนินการออกเป็นเชค็ขดีคร่อม

สัง่จ่ายในชื่อของผูจ้องซือ้แทน) ประเภทบญัช…ี………………………………….…………..………..………..………….. เลขที…่…………………………………....………………………(แนบส าเนาหน้าแรกของสมุดเงนิฝาก และรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

ในการจองซือ้หน่วยทรสัตค์รัง้นี้      ขา้พเจา้       ไดร้บัหนงัสอืชีช้วน          ไดร้บัขอ้มลูสรุป          ไม่ประสงคจ์ะรบัหนงัสอืชีช้วน (รวมทัง้ผูท้ ีไ่ม่ไดใ้ส่เครื่องหมายใดๆ)        

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิที่จะช าระเงนิค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผู้ได้รบัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ* ไม่ใช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบุผูร้บัผลประโยชน์ทีแ่ท้จรงิ ......................................................................... .............................................................. 
* ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิ หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิหรอืมอี านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลกูค้า หรอืบุคคลทีล่กูคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้ านาจควบคุมนิตบุิคคลหรอืผูท้ ีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
การประเมินความเส่ียงท่ียอมรบัได้เพ่ือการจองซ้ือหน่วยทรสัต ์(Suitability Test)  
กรณีผู้จองซ้ือท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล 
1.ขา้พเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแล้วไม่เกนิกว่า 2 ปี กบัผู้จดัการการจดัจ าหน่าย หรอืบรษิทัหลกัทรพัยใ์ดๆ แล้ว และรบัทราบระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของขา้พเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยงัไม่เคยผ่านการท าแบบประเมิน 
Suitability Test หรอืผ่านการท าแบบประเมนิ Suitability Test มาแลว้เกนิกวา่ 2 ปีก่อนวนัจองซือ้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งจดัท าแบบประเมนิ Suitability Test ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะจองซือ้ในครัง้นี้) 2. ขา้พเจา้รบัทราบระดบัความเสีย่งของหน่วยทรสัตท์ี่ขา้พเจ้าจะ
จองซือ้นี้จากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายแลว้ 3. ขา้พเจา้ไดผ้่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ KYC/CDD และผ่านการศกึษาขอ้มลูในเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัยห์รอืหนงัสอืชีช้วนเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ หากผลการประเมนิ Suitability Test ของขา้พเจา้ตามขอ้ที ่1 ขา้งตน้หรอืผลประเมนิลงทุนในหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ออกมาวา่ ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซือ้หน่วยทรสัตใ์นครัง้นี้ ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท์ีจ่ะจองซือ้หน่วยทรสัต์ใน
ครัง้นี้ และไดล้งลายมอืชื่อเพื่อยนืยนัในฐานะผูจ้องซือ้ดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รบัทราบวา่การลงทุนในหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงทีข่า้พเจ้ายอมรบัได้ตามผลประเมนิ Suitability Test ดงันัน้ หากเกดิความเสยีหายใด ๆ จากการลงทุนใน
หน่วยทรสัตน์ี้ต่อไปในอนาคต ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายไม่มหีน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 
กรณีผู้จองซ้ือท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนั    ไม่ประสงคท์ีจ่ะท าแบบประเมนิ Suitability Test 

 
 
 
 
 
 

1.  
 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมส าหรบัการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (ส าหรบัผู้ท่ีประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account)) 
 บคุคลธรรมดา : ทีอ่ยูถ่าวรเลขที.่.................. หมู่ที.่.................. ตรอก/ซอย............................................ ถนน.......................................................... แขวง/ต าบล....................................................... เขต/อ าเภอ. ...................................................... 
จงัหวดั ... ................................................. ประเทศ ........................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................... สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/ประเทศ) ....................................................... สญัชาตทิีส่อง (ถ้าม)ี............................................. 
 นิติบคุคล : ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั .......................................................................... สถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA (FATCA STATUS) (โปรดตอบแบบสอบถามตามเอกสารแนบ)  
- กรณสีถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถอืครองของผูถ้อืหน่วยทรสัตช์าวสหรฐั ....................................................................................................................................................................................................... 
- กรณสีถานะของนิตบุิคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรอื RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………... 
ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ฝากหลกัทรพัย ์เขา้ไวใ้นบญัชบีรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความตามที่ระบุไวข้า้งต้นเป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผู้ออกหลกัทรพัยก์่อให้เกดิความเสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยฯ์ ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ อาจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นที่
มอี านาจตามกฎหมายรวมทัง้หน่วยงานทีม่ขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ฯ ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าว 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้มใิช่บุคคลทีถู่กหา้มมใิหจ้ดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ทัง้นี้ ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัวา่ หากขา้พเจา้เขา้ขา่ยเป็นบุคคลตามทีร่ะบุไวใ้นขา้งตน้ ขา้พเจา้จะไม่มสีิทธใินการจองซือ้หน่วยทรสัตค์ร ัง้
นี้ เวน้แต่เป็นการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตท์ ัง้หมดเท่านัน้ ทัง้นี้ การจองซือ้และการช าระเงนิโดยผูจ้องซือ้หน่วยทรสัตต์อ้งเป็นไปตามเงื่อนไขตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตค์รัง้นี้ 
ผูจ้องซือ้หน่วยทรสัต์ตกลงและรบัทราบว่าบรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธไม่รบัการจองซือ้หากผูจ้องซื้อหน่วยทรสัตก์ระท าผดิเงื่อนไขดงักล่าว และขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงว่าจะรบัซื้อหน่วยทรสัตจ์ านวนดงักล่าวหรอืในจ านวนตามที่บรษิทัฯ จดัสรรให ้และจะไม่
ยกเลกิการจองซือ้หน่วยทรสัตน์ี้ และยนิยอมรบัคนืเงนิ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ปฏเิสธการจองซือ้ ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัตนเองตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในหนงัสอืชีช้วน สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละขอ้บงัคบัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรสัตท์ ัง้ทีม่อียูแ่ล้วใน
ขณะนี้ และ/หรอืซึง่จะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย ทัง้นี้ การจองซือ้และการยกเลกิ ตลอดจนการจดัหน่วยทรสัตเ์ป็นไปตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน 
ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมให้สถาบนัการเงนิ (รวมถึงบรษิทัหลกัทรพัย ์และ/หรอืนิตบุิคคลอื่นใด) ที่ขา้พเจ้ามกีารท าธุรกรรมทางการเงนิ สามารถเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแสดงตน และ/หรอืการระบุตวัตนของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มูลเกี่ยวกบัผูร้บั
ผลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ทัง้นี้ เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงูทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผู้จองซือ้ 
(...........................................................................................................................) 

x 

x 

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยเลขท่ี __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

ลงชื่อ .......................................................................................................................... ผู้จองซือ้ 
(...........................................................................................................................) การลงทุนในหน่วยทรสัตย่์อมมีความเส่ียงและผู้จองซ้ือควรอ่านหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซ้ือหน่วยทรสัต ์

ใบจองซ้ือ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ท่านัน้  

ระดบัความเสีย่ง 8  

ใบจองซ้ือเลขท่ี ____________________________  ใบจองซ้ือส าหรบัประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดิม 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยส์ามารถปฏิเสธการจองซ้ือ ในกรณีท่ีผูล้งทนุทัว่ไปยงัไม่มีประวติัการท า และไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือผูล้งทนุรบัความเส่ียงตาม Suitability Test ได้ต า่กว่าหน่วยทรสัต์น้ีและไม่ลงนามยอมรบัความเส่ียงของหน่วยทรสัต์น้ี 
 



BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จ ากดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 038 

บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 

บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 051 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 

บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 

บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 

บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 

บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 

บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 

บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั      
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 

บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 

บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 

บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 

บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 

บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 

บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลียส แบร ์จ ากดั  
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO., LTD.   

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 329 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 330 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK – BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (ผู้รบัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 334 

บริษทัหลกัทรพัย ์เพ่ือธรุกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK 336 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  337 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 340 

ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือค้าตราสารหน้ี) 
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 343 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES   345 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 425 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XB)  

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE)   

Notification of the Other Benefit (XB) of BOFFICE 

       ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 
 

 

  

ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัช
ออฟฟิศ 
 BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

  BOFFICE 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XB     23/07/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    29/07/2020 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  1 : 0.4319 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    12.30   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     05/08/2020 - 07/08/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          05/08/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน (จอง
ซื้อด้วยตนเองผ่านธนาคารกรงุศรีอยธุยา 
จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ)  

 



กรณผู้ีจองซ้ือที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน วนัท่ี (Date) …………………………………….……..
สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

เพ่ือเข้าบัญชี

ข้อมูลเลขที่อ้างอิง Ref. 1 และ Ref. 2 เป็นข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นผู้ระบุ
Ref. 1 and Ref. 2 are information for bank officer to input.

เลขท่ีอา้งอิง 1 : รหสัหลกัทรัพยเ์พ่ือจองซ้ือ B O F F I C E

            ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) Ref. 1 : Security Code for Subscription

บัญชีเลขที:่ 777-0-08137-0 (Bill Payment)
เลขท่ีอา้งอิง 2 : เลขท่ีจองซ้ือ
Ref. 2 : SAS No.

เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.

จ านวนเงนิเป็นตวัอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
กรุณาน าเอกสารฉบบัน้ีไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด
Please bring along this document and make a payment at all BAY branches without any additional fee charge.

ช่ือผูน้  าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบ)ุ / Tel.................................................................................

กรณผู้ีจองซ้ือที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน

เพ่ือเข้าบัญชี

ข้อมูลเลขที่อ้างอิง Ref. 1 และ Ref. 2 เป็นข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นผู้ระบุ
Ref. 1 and Ref. 2 are information for bank officer to input.

เลขท่ีอา้งอิง 1 : รหสัหลกัทรัพยเ์พ่ือจองซ้ือ B O F F I C E

            ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) Ref. 1 : Security Code for Subscription

บัญชีเลขที:่ 777-0-08137-0 (Bill Payment)
เลขท่ีอา้งอิง 2 : เลขท่ีจองซ้ือ
Ref. 2 : SAS No.

เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.

จ านวนเงนิเป็นตวัอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
กรุณาน าเอกสารฉบบัน้ีไปช าระเงินไดท่ี้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด
Please bring along this document and make a payment at all BAY branches without any additional fee charge.

ช่ือผูน้  าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศพัท ์(โปรดระบ)ุ / Tel.................................................................................

A/C Name :  BOFFICE REIT

แบบฟอร์มการช าระเงนิ / Bill Payment Form ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)

แบบฟอร์มการช าระเงนิ / Bill Payment Form ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับลูกค้า

A/C Name :  BOFFICE REIT

ช่ือบัญชี  "บัญชีจองซ้ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า

              อสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ"

ใบน าฝากช าระเงนิเพ่ือจองซ้ือหน่วยทรัสต์ BOFFICE ( Bill Payment Pay-In Slip )

เงินโอนหรือเงินสด / 
Wire Transfer or Cash

ชุ ดแจ้งการช าระเงนิ

เช็ค / CHEQUE

จ านวนเงนิ / AMOUNT

ชุดแจง้การช าระเงิน

ช่ือลูกคา้…............................................................................................................................
Customer Name....................................................................................................................

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

วนัท่ี (Date) …………………………………….……..

เช็ค / CHEQUE
ผูรั้บเงิน / ผูรั้บมอบอ านาจ

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

ใบน าฝากช าระเงนิเพ่ือจองซ้ือหน่วยทรัสต์ BOFFICE ( Bill Payment Pay-In Slip )

ส าหรับธนาคาร

ผูรั้บเงิน / ผูรั้บมอบอ านาจ

เงินโอนหรือเงินสด / 
Wire Transfer or Cash

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จ านวนเงนิ / AMOUNT ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

สาขาผูรั้บฝาก (Branch) ……………………………….

%

ช่ือลูกคา้…............................................................................................................................
Customer Name....................................................................................................................

ช่ือบัญชี  "บัญชีจองซ้ือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า

              อสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ"
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังทีห่น่ึง 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังที่หน่ึง 

1. วัน เดอืน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับ
การเพิ่มทุนคร้ังที่หน่ึง 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

2. รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนคร้ังทีห่น่ึง  

ประเภทหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย   : ใบทรสัตท์ี่แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูร้บัประโยชนใ์นกองทรสัต ์
(หนว่ยทรสัต)์ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย  : ไมเ่กิน 222,570,000 หนว่ย 

มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หนว่ย  : 9.4573 บาทตอ่หนว่ย (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) 

ช่วงราคาเสนอขายหนว่ยทรสัตเ์บือ้งตน้  : 12.30 บาทตอ่หนว่ย 

มลูคา่รวมของหนว่ยทรสัตท์ี่เสนอขาย  : ไมเ่กิน 2,737,611,000  บาท  

จ านวนหนว่ยจองซือ้ขัน้ต ่า  : สว่นที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครัง้นี ้ไม่เกิน 222,570,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์ (“ประชาชนทั่วไปเฉพาะ
กลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม”) (Preferential Offering) ใน
วนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคือ 1 หน่วย 
และเพิ่มทีละจ านวน 1 หนว่ย 

   สว่นที่ 2 จดัสรรใหแ้ก่กลุม่ภิรชับรุี โดยเมื่อรวมกบัสว่นที่ 1 แลว้จะมี
จ านวนไม่เกินรอ้ยละ 25 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอ
ขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้หรือไม่เกินกว่าสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัต์
เดิมตามการจัดสรรใหก้ับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผูถื้อ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มี ราย ช่ือปรากฏอยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ถื อ
หน่วยทรสัต ์(Preferential Offering) ของกลุม่ภิรชับรุี ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์
เพิ่ม เติม  (Record Date) ในวันที่  24 กรกฎาคม 2563  แล้วแต่
สดัสว่นใดจะสงูกวา่ จ านวนหนว่ยจองซือ้ขัน้ต ่าคือ 1 หนว่ย และเพิ่ม
ทีละจ านวน 1 หนว่ย 



2 

 

   ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่
เหลือจากการเสนอขายส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่(1) บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement)  และ/หรือ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) โดย 

   - ส  าหรบัผูล้งทุนสถาบนั จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคือ 100 หน่วย 
และเพิ่มทีละจ านวน 1 หนว่ย 

   - ส าหรบัผูม้ีอปุการคณุของเจา้ของทรพัยส์นิ จ านวนหนว่ยจองซือ้ขัน้
ต ่าคือ 1,000 หนว่ย และเพิ่มทีละจ านวน 100 หนว่ย 

   - ส  าหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย จ านวนหน่วยจองซือ้ขัน้ต ่าคือ 1,000 หน่วย 
และเพิ่มทีละจ านวน 100 หนว่ย 

วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มี
สิทธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่ม เติม 
(Record Date) 

: วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 

อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป
เฉพาะกลุม่ซึ่งเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยทรสัต ์ 

: 1 หน่วยทรสัตเ์ดิมต่อ 0.4319 หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติม   

3. ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์

3.1) ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร ์ชัน้ 3  
ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2659-7000 หรอื 0-2099 7000 
www.krungsrisecurities.com 

 

3.2) ตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 550 อาคารกรุงศรเีพลนิจิต ทาวเวอร ์ชัน้ 33  
ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2296-5111 
www.krungsri.com 

http://www.krungsrisecurities.com/
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4. ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุน 

4.1 ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ สถานที่จองซือ้และการช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยทรัสตเ์พิ่มทุน  

ป ร ะ เภ ท นั ก
ลงทุน 

ราคาจองซื้อต่อ
หน่วย 

การจองซือ้ การช าระเงนิ 

ส่วนที่ 1 เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหน่วยทรัสตเ์ดิม (Preferential Offering) 
ประ เภทบ คุ ค ล
ธรรมดาและน ิติ
บคุคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จอ งซื ้อ ที่ ร า ค า
เ ส น อ ข า ย ที่ 
12.30 บ า ท ต่ อ
หนว่ย 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

จ อ ง ซื อ้ ได ท้ี ่ส า ข า ข อ ง
ต วั แ ท น จ า ห น ่า ย
หน ่วยทรสัต  ์ตั้งแต่ เวลา 
9.00 น . – 16.00 น . ห รือ
เวลาเปิดท าการของสาขา
ถึ ง เว ล า  16.00 น .  ข อ ง
วนัที่5 สิงหาคม 2563 ถึง 7 
สงิหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หากท าการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 09.00 
น. ถึง 16.00 น. หรือเวลาเปิดท าการ
ของสาขาถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 5 
สิงหาคม 2563 สามารถช าระเงินค่า
จองซือ้โดยช าระเป็น (1) การโอนเงิน 
โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงินผา่นระบบ 
Bill Payment ห รือการโอน เงินผ่ าน
ระบบบาทเนต  (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคช เชียร์เช็ค  หรือดร๊าฟท์  โดยใช้
แบบฟอรม์ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment 

- หากท าการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. 
ถึง 16.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของ
สาขาถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่  6 
สิงหาคม 2563 ถึ งวันที่  7 สิงหาคม 
2563 สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ย
การโอนเงินโดยใช้แบบฟอรม์ใบช าระ
เงินผ่านระบบ Bill Payment หรือการ
โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เน ต 
(BAHTNET) เทา่นัน้ 

 
ประเภทนกัลงทุน
ส ถ า บั น ที่ มิ ไ ด้
น า ส่ ง ใ บ 
Bookbuilding 
 

จอ งซื ้อ ที่ ร า ค า
เ ส น อ ข า ย ที่ 
12.30 บ า ท ต่ อ
หนว่ย 
 

จองซือ้ไดท้ี่ส  านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าหน่ ายหรือสาขาของ
ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย
หน่วยทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) 
ตั้ ง แ ต่ เว ล า  09.00 น .  – 
16.00 น. หรือเวลาเปิดท า
การของสาขาของวันที่  5 
สิ ง ห า ค ม  2563 ถึ ง  7 
สงิหาคม 2563 

-  หากท าการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 09.00 
น. ถึง 16.00 น. หรือเวลาเปิดท าการ
ของสาขาถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ 5 
สิงหาคม 2563 สามารถช าระเงินค่า
จองซือ้โดยช าระเป็น (1) การโอนเงิน 
โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงินผา่นระบบ 
Bill Payment ห รือการโอน เงินผ่ าน
ระบบบาทเนต  (BAHTNET) (2) เช็ค 
แคช เชียร์เช็ค  หรือดร๊าฟท์  โดยใช้
แบบฟอรม์ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill 
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ป ร ะ เภ ท นั ก
ลงทุน 

ราคาจองซื้อต่อ
หน่วย 

การจองซือ้ การช าระเงนิ 

 
 
 
 

Payment 
- หากท าการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. 
ถึง 16.00 น. หรือเวลาเปิดท าการของ
สาขาถึงเวลา 16.00 น . ของวันที่  6 
สิงหาคม 2563 ถึ งวันที่  7 สิงหาคม 
2563 สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ย
การโอนเงินโดยใช้แบบฟอรม์ใบช าระ
เงินผ่านระบบ Bill Payment หรือการ
โ อ น เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เน ต 
(BAHTNET) เทา่นัน้ 

 
ประเภทนกัลงทุน
สถาบนัที่น  าส่งใบ 
Bookbuilding 
 

จอ งซื ้อ ที่ ร า ค า
เ ส น อ ข า ย ที่ 
12.30 บ า ท ต่ อ
หนว่ย 
 

จองซือ้ไดท้ี่ส  านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าหนา่ยเทา่นัน้ 
ตั้งแต่ เวลา  09.00 น . ถึ ง 
16.00 น . ข อ ง วั น ที่  11 
สิงหาคม 2563 และวันที่ 
13 สิ งห าคม  2563 แ ล ะ
วนัที่ 14 สงิหาคม 2563 
 

- หากท าการจองซือ้ วันที่ 11 สิงหาคม 
2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ
วนัที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ถึง 12.00 น. สามารถช าระเงินค่าจอง
ซือ้โดยช าระเป็น (1) การโอนเงินโดยใช้
แบบฟอรม์ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment หรือการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยใช้แบบฟอรม์ใบ
ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment 

- หากท าการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 12.00 
น. ถึง 16.00 น. ของวนัที่ 13 สิงหาคม 
2563 และวันที่  14 สิ งหาคม  2563 
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. สามารถ
ช าระเงินค่าจองซื ้อด้วยการโอนเงิน 
โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงินผา่นระบบ 
Bill Payment ห รือการโอน เงินผ่ าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ 

 
ส่วนที่ 2 เสนอขายให้แก่ ภิรัชบุรี และ/หรือ บุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันกับภรัิชบุรี และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลในครอบครัวของตระกูลบุรี (“กลุ่มภรัิชบุรี”) 
กลุม่ภิรชับรุ ี 

  
จอ งซื ้อ ที่ ร า ค า
เ ส น อ ข า ย ที่ 
12.30 บ า ท ต่ อ

จองซือ้ไดท้ี่ส  านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าหนา่ยเทา่นัน้ 

- หากท าการจองซือ้ วันที่ 11 สิงหาคม 
2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ
วนัที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
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ป ร ะ เภ ท นั ก
ลงทุน 

ราคาจองซื้อต่อ
หน่วย 

การจองซือ้ การช าระเงนิ 

หนว่ย 
 

ตั้งแต่ เวลา  09.00 น . ถึ ง 
16.00 น . ข อ ง วั น ที่  11 
สิงหาคม 2563 และ วันที่ 
13 สิ งห าคม  2563 แ ล ะ
วนัที่ 14 สงิหาคม 2563 
  

ถึง 12.00 น. สามารถช าระเงินค่าจอง
ซือ้โดยช าระเป็น (1) การโอนเงิน โดยใช้
แบบฟอรม์ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment หรือการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยใช้แบบฟอรม์ใบ
ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment 

- หากท าการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 12.00 
น. ถึง 16.00 น. ของวนัที่ 13 สิงหาคม 
2563 และวันที่  14 สิ งหาคม  2563 
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.  สามารถ
ช าระเงินค่าจองซื ้อด้วยการโอนเงิน 
โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงินผา่นระบบ 
Bill Payment ห รือการโอน เงินผ่ าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ 

ส่วนที่ 3   เสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเตมิในส่วนทีเ่หลือจากส่วนที ่1 และ/หรือ ส่วนที่ 2 ข้างต้น โดยเสนอ
ขายให้แก่ (1) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่ วไป (Public 
Offering) 
นกัลงทนุสถาบนั จอ งซื ้อ ที่ ร า ค า

เ ส น อ ข า ย ที่ 
12.30 บ า ท ต่ อ
หนว่ย 
 

จองซือ้ไดท้ี่ส  านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าหนา่ยเทา่นัน้ 
ตั้งแต่ เวลา  09.00 น . ถึ ง 
16.00 น . ข อ ง วั น ที่  11 
สิ งห าคม  2563 ถึ ง  และ
วนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึง 
14 สงิหาคม 2563  

- หากท าการจองซือ้ วันที่ 11 สิงหาคม 
2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ 
วนัที่ 13 สิงหาคม 2563เวลา 09.00 น. 
ถึง 12.00 น.  สามารถช าระเงินค่าจอง
ซือ้โดยช าระเป็น (1) การโอนเงิน โดยใช้
แบบฟอรม์ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment หรือการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยใช้แบบฟอรม์ใบ
ช าระเงิน ผา่นระบบ Bill Payment 

 หากท าการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. 
ถึง 16.00 น. ของวันที่  13 สิงหาคม 
2563 และวันที่  14 สิ งหาคม  2563 
เวลา 9.00 น. ถึง  16.00 น. สามารถ
ช าระเงินค่าจองซื ้อด้วยการโอนเงิน 
โดยใชแ้บบฟอรม์ใบช าระเงินผา่นระบบ 
Bill Payment หรือการโอน เงินผ่ าน
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ป ร ะ เภ ท นั ก
ลงทุน 

ราคาจองซื้อต่อ
หน่วย 

การจองซือ้ การช าระเงนิ 

ระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ 
ผู้ มี อุ ป ก า รคุ ณ

ของกลุม่ภิรชับรุ ี

และ บุคคลตาม
ดุลพินิจของผู้จัด
จ า ห น่ า ย
หนว่ยทรสัต ์

จอ งซื ้อ ที่ ร า ค า
เ ส น อ ข า ย ที่ 
12.30 บ า ท ต่ อ
หนว่ย 
 

จองซือ้ไดท้ี่ส  านักงานใหญ่
ข อ ง ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด
จ าหน่าย  หรือสาขาของ
ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย
หน่วยทรสัต ์(แลว้แต่กรณี) 
ตั้งแต่ เวลา  09.00 น . ถึ ง 
16.00 น. หรือเวลาเปิดท า
การของสาขาของวันที่ 11 
สิงหาคม 2563 และวันที่ 
13 สิงหาคม 2563 ถ ึง 14 
สิงหาคม 2563 และ วนัที่ 
17 สงิหาคม 2563 

- หากท าการจองซือ้ วันที่ 11 สิงหาคม 
2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และ 
วนัที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ถึง 12.00 น.  สามารถช าระเงินค่าจอง
ซือ้โดยช าระเป็น (1) การโอนเงิน โดยใช้
แบบฟอรม์ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment หรือการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยใช้แบบฟอรม์ใบ
ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment 

- หากท าการจองซือ้ ตั้งแต่เวลา 12.00 
น. ถึง 16.00 น. ของวนัที่ 13 สิงหาคม 
2563 และวนัท่ี 14 สงิหาคม 2563 และ 
วนัที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. 
ถึง 16.00 น. สามารถช าระเงินค่าจอง
ซือ้ดว้ยการโอนเงิน โดยใช้แบบฟอรม์
ใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment 
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต 
(BAHTNET) เทา่นัน้ 

 
 

4.2 เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.2.1 ใบจองซือ้ที่กรอกขอ้มลูโดยถกูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลายมือช่ือครบถว้นโดยผูจ้องซือ้ หรือ
ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษัิท (ถา้มี) 
บรษัิทท าการจดัสง่ใบจองซือ้ใหแ้กผู่ม้ีสทิธิจองซือ้ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ทางไปรษณีย ์นอกจากนี ้
ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถขอรบัใบจองซือ้ไดท้ี่ส  านกังานใหญ่ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  หรือตวัแทน
จ าหน่ ายหน่ วยทรัสต์ (แล้วแต่ก รณี ) ตามที่ ระบุ ไว้ในข้อ  3 ห รือดาวน์โหลดจาก เว็บ ไซต ์
www.bofficereit.com 

4.2.2 ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด (“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) ซึ่งระบุจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละรายมีสิทธิไดร้บั
จดัสรร (ถา้มี) 
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ในกรณีที่ผูม้ีสทิธิจองซือ้ไดร้บัใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์ผูม้ีสิทธิจองซือ้จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูม้ีสิทธิ
จองซื ้อที่ผู้มีสิทธิจองซื ้อได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสาร
ประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ทา่นัน้ 

4.2.3 หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ หรอื แบบฟอรม์ใบช าระเงิน / Bill Payment Form ที่เคานเ์ตอรธ์นาคาร
กรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา 

4.2.4 เอกสารประกอบการแสดงตน ดงัรายละเอียดดา้นลา่ง (ในกรณีที่ไมม่ีใบรบัรองสิทธิ ตามขอ้ 4.2.2 และ/
หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึง่ท าใหช่ื้อ/ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่มีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต์ ผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะตอ้งแนบเอกสารประกอบการแสดงตนที่
ออกโดยหนว่ยงานราชการเพิ่มเติม เช่น หนงัสอืรบัรอง ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลีย่นช่ือ/ช่ือสกุล 
เป็นตน้) 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนาม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ในกรณีที่บตัรประจ าตวัประชาชนหมดอายหุรอืบตัรประจ าตวัประชาชนตลอด
ชีพ ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการ
อื่นท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ในกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถา้มี) ค ายินยอม
จากผูป้กครอง ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม) ท่ียงัไมห่มดอาย ุและส าเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท าใหช่ื้อ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผูถื้อหนว่ยที่ปรากฏในสมดุทะเบียน
ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิ่มทนุ ใหแ้นบส าเนาเอกสารที่ออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นตน้ พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั (แลว้แตก่รณี) ที่เปิด
ไวก้บัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้  โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกันกบัผูจ้องซือ้
ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้เทา่นัน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีผูจ้องซือ้ขอรบัเงิน
ค่าจองซือ้คืนโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิไดใ้หส้  าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออม
ทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนัดงักลา่วไว ้บริษัทขอสงวนสิทธิด าเนินการใหม้ีการคืน
เงินคา่จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ดว้ยเช็คของธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาเพลนิจิต ทาว
เวอร ์ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้) 
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กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว (มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย) 

- ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ ง 
(กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที่แสดงวา่สามารถจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดโ้ดยถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั แลว้แต่กรณี ท่ีเปิด
ไวก้บัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้  โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัผูจ้องซือ้
ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้เทา่นัน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีผูจ้องซือ้ขอรบัเงิน
ค่าจองซือ้คืนโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิไดใ้หส้  าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออม
ทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนัดงักลา่วไว ้บริษัทขอสงวนสิทธิด าเนินการใหม้ีการคืน
เงินคา่จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ดว้ยเช็คของธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาเพลนิจิต ทาว
เวอร ์ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้) 

กรณีนิติบคุคลหรอืนกัลงทนุสถาบนัที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคลหรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออก
ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ในกรณีบตัรประจ าตวัประชาชนตลอดชีพใหแ้นบส าเนาทะเบียน
บา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั) หรือส าเนาใบต่างดา้ว หรอืส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่
หมดอาย ุ(แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั แลว้แต่กรณี ท่ีเปิด
ไวก้บัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้  โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัผูจ้องซือ้
ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้เทา่นัน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีผูจ้องซือ้ขอรบัเงิน
ค่าจองซือ้คืนโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิไดใ้หส้  าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออม
ทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนัดงักลา่วไว ้บริษัทขอสงวนสิทธิด าเนินการใหม้ีการคืน
เงินคา่จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ดว้ยเช็คของธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาเพลนิจิต ทาว
เวอร ์ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้) 

กรณีนิติบคุคลหรอืนกัลงทนุสถาบนัที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือ ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท 
(Certificate of Incorporation) และรายช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มตวัอยา่งลายมือช่ือ ที่ออกไมเ่กิน 
1 ปีนบัจนถึงวนัจองซือ้หนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 



9 

 

- ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมดที่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสาร
ดงักล่าวไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือของผูจ้ัดท าหรือผูใ้หค้  ารบัรอง
ความถูกต้องของเอกสาร และใหเ้จ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือและตราประทับของเจา้หนา้ที่ 
Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 ปีนบัจนถึงวนัจอง
ซือ้หน่วยทรสัต์เพิ่มทุน และแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอาย ุ
(แลว้แตก่รณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั แลว้แต่กรณี ท่ีเปิด
ไวก้บัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้  โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัผูจ้องซือ้
ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้เทา่นัน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีผูจ้องซือ้ขอรบัเงิน
ค่าจองซือ้คืนโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิไดใ้หส้  าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออม
ทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนัดงักลา่วไว ้บริษัทขอสงวนสิทธิด าเนินการใหม้ีการคืน
เงินคา่จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ดว้ยเช็คของธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาเพลนิจิต ทาว
เวอร ์ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้) 

กรณีนิติบคุคลหรอืนกัลงทนุสถาบนัที่มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็น
ผูด้  าเนินการจองซือ้หนว่ยทรสัตแ์ทน 

- ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชนด์ าเนินการจองซือ้
หน่วยทรสัตแ์ทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
ประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- ส าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออมทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั แลว้แต่กรณี ท่ีเปิด
ไวก้บัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้  โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกนักบัผูจ้องซือ้
ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้เทา่นัน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีผูจ้องซือ้ขอรบัเงิน
ค่าจองซือ้คืนโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ทัง้นี ้หากมิไดใ้หส้  าเนาหนา้แรกของสมดุบญัชีออม
ทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนัดงักลา่วไว ้บริษัทขอสงวนสิทธิด าเนินการใหม้ีการคืน
เงินคา่จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ดว้ยเช็คของธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาเพลนิจิต ทาว
เวอร ์ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 4.3.7 การคืนเงินค่า
จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้) 

4.2.5 หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มเอกสารประกอบการแสดงตนตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 4.2.4 ของผูจ้องซือ้
และผูร้บัมอบอ านาจซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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4.2.6 กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูท้ี่เปิดบญัชีอื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย หรือตวัแทนจ าหนา่ยหน่วยทรสัต ์หรือ
บริษัทหลกัทรพัยใ์ดๆ และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้ักลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับ
ลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดด้  าเนินการจดัท าแบบ
ประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กบัผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย หรือ
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตด์งักล่าว หรือบริษัทหลกัทรพัยใ์ดๆ แลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนบั
จนถึงวนัจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักลา่วไมจ่ าเป็นตอ้งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจอง
ซือ้ ทัง้นี ้หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งผา่นขัน้ตอนการ KYC/CDD และแนบ 
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้น และชัดเจนพรอ้มลงลายมือช่ือผูจ้องซือ้ใหแ้ก่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย หรอืตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรสัตเ์พื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ 

4.2.7 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหลกัทรพัยใ์นบญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 ส  าหรบัผู้
จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา ตอ้งกรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในส่วน “ส าหรบัผูท้ี่ประสงคน์ า
หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)” ส าหรบัผูจ้องซือ้
ประเภทนิติบคุคล ตอ้งกรอกขอ้มลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในส่วน “ส าหรบัผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์าก
เข้าบัญ ชีบริษั ทผู้ออกหลักทรัพย์สมา ชิก เลขที่  600 ( Issuer Account)” และในแบบฟอร์ม 
“แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” พรอ้มลงนาม
รบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยหากผูจ้องซือ้ดงักลา่วไม่กรอก
ขอ้มลูตามที่ก าหนด ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธิในการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้อง
ซือ้แทน 

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้หน่วยทรสัตต์ามที่กล่าวขา้งตน้หรือส่งมอบ
เอกสารไม่ครบถว้น บริษัท หรือบริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผูจ้อง
ซือ้ไมป่ระสงคท์ี่จะใชส้ทิธิจองซือ้หนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุในครัง้นี ้

ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธิในการไมเ่สนอขาย หรอืไม่จดัสรรหนว่ยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตร์าย
ใด หรือผูล้งทุนรายใด หรือผูถื้อหน่วยทรสัตส์ญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่ไม่ใช่
สญัชาติไทย หากเป็นผลใหก้ารเสนอขายหรอืการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มเติมดงักลา่วเป็นการกระท า
อนัขดัตอ่กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั การเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยทรสัต ์ทัง้ของประเทศ
ไทยหรือประเทศของสญัชาติของผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ๆ หรือเป็นผลใหก้องทรสัตต์อ้งมีหนา้ที่ในการ
ด าเนินการเพิ่มเตมิจากที่ตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทยดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธิที่จะ
ไม่ด าเนินการจัดสง่เอกสารการจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์
รายที่ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ชด้ลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมดงักลา่ว 

บริษัท ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย หรือตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียก
เอกสารหลกัฐานอื่นๆ ทดแทนหรอืเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 
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4.3 เงือ่นไขในการจองซือ้ 

4.3.1 กรณีผูม้ีสทิธิจองซือ้จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุตามสทิธิหรอืนอ้ยกวา่สทิธิที่ไดร้บัการจดัสรร ผูม้ีสทิธิจอง
ซือ้ที่แจง้ความประสงคจ์องซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุตามสิทธิโดยหน่วยทรสัตท์ี่เกิดจากการค านวณเป็น
จ านวนที่มีเศษของหนว่ยทรสัตซ์ึง่ไมส่ามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหนว่ยได ้ใหปั้ดเศษลงเป็นจ านวน
เต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ หรือจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรรจะไดร้บัการ
จดัสรรหนว่ยทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

4.3.2 กรณีผูม้ีสิทธิจองซือ้จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุเกินสิทธิ ผูม้ีสิทธิจองซือ้จะตอ้งแสดงความจ านงในการ
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุตามสิทธิของตนใหค้รบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่ มทุน
เกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้” ใหค้รบถว้น ชดัเจน และจะตอ้งท าการจองซือ้
และช าระคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ 

ในกรณีที่มีหน่วยลงทนุเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูม้ีสทิธิจองซือ้ ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรสัต์
ในรอบแรกแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายอาจจะจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หม่ที่เหลือ
จากการจองซือ้ใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิจองซือ้ที่แสดงความจ านงที่จะจองซือ้หนว่ยทรสัตใ์หมเ่กินกวา่สทิธิที่ไดร้บั
จดัสรรตามที่เห็นสมควร โดยอาจจดัสรรพรอ้มกบัหรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แลว้หรอืไมก็่ได ้

4.3.3 บรษัิทจะจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หม่เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหน่วยทรสัต์ แต่
จะไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด หรือผูล้งทุนรายใด หรือผูถื้อ
หน่วยทรสัตส์ญัชาติอเมรกิา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่ไม่ใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลใหก้าร
เสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการกระท าอนัขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั การเสนอขายและการจดัสรรหนว่ยทรสัต ์ทัง้ของประเทศไทยหรอืประเทศของสญัชาติ
ของผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ๆ หรือเป็นผลใหก้องทรสัตต์อ้งมีหนา้ที่ในการด าเนินการเพิ่มเติมจากที่ตอ้ง
ด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทยดงันัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการจดัสง่เอกสาร
การจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายที่ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ช้
ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ดงักลา่ว 

4.3.4 ผูม้ีสทิธิจองซือ้ที่จองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้แลว้ ไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

4.3.5 ในกรณีช าระคา่จองซือ้ดว้ยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุจะ
สมบรูณก็์ตอ่เมื่อบรษัิท ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย หรือตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรสัต ์สามารถเรยีกเก็บเงิน
คา่จองซือ้ไดภ้ายในเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ 

4.3.6 หาก (1) ผูจ้องซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้ หรือในกรณีที่ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย หรือตัวแทน
จ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริษัท ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรือตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นไดภ้ายใน
ก าหนดระยะเวลาการจองซือ้หน่วยทรสัต ์และการช าระเงินคา่หนว่ยทรสัตต์ามที่ก าหนด หรือ (2) ผูจ้อง
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ซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้ไมค่รบถว้นหรอืชดัเจน บรษัิท ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย หรอืตวัแทนจ าหนา่ย
หน่วยทรสัต์ มีสิทธิจะถือว่าผูจ้องซือ้รายนัน้สละสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนดงักล่าว โดย
บริษัท ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรัสต์  ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรร
หนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุดงักลา่วใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายนัน้ตอ่ไป 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย หรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัตจ์ะด าเนินการคืนเช็คคา่จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้ หรือการไม่สามารถเรยีกเก็บเงิน
คา่จองซือ้ โดยผูจ้องซือ้ดงักลา่วตอ้งติดต่อขอรบัเช็คฉบบัดงักลา่วคืนจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรือ
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้ ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ หากผูจ้อง
ซือ้ไม่ติดต่อขอรบัเช็คดงักล่าว ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหรือตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์จะจัดส่งเช็ค
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่า
ผูจ้องซือ้ได้รบัคืนเช็คค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ 
คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้ ผูจ้องซือ้ควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการให้
เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผูจ้องซือ้มิไดป้ฏิบัติตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อใหส้ามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดท้นัตาม
ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ บรษัิท ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย หรอืตวัแทนจ าหนา่ยหนว่ยทรสัต ์มีสทิธิจะถือ
ว่าผูจ้องซือ้สละสิทธิในการจองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุนดงักล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรร
หนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุดงักลา่วใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายนัน้ตอ่ไป 

4.3.7 การคืนเงินคา่จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไมไ่ดร้บัการจดัสรร หรอืไดร้บัการจดัสรรหนว่ยทรสัตน์อ้ยกวา่จ านวนหนว่ยทรสัตท์ีจ่อง
ซือ้ หรือไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการจองซือ้ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ ำหน่ำยหน่วยทรสัต์  
จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้สว่นที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบีย้ 
และ/หรอื คา่เสยีหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามที่ผูถื้อหนว่ยทรสัตร์ะบไุวใ้นใบจองซือ้ ดงันี ้

4.3.7.1 กรณีผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยจะ
โอนเงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (หรอืที่เรยีกว่า 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลา
การจองซือ้ หรอื 

4.3.7.2 กรณีที่ผู้จองซือ้ไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย์กับผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  ผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย จะคืนเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์หรอืบญัชีกระแสรายวนัของ
ผูจ้องซือ้ที่เปิดไวก้ับธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยช่ือบญัชีตอ้งเป็นช่ือ
เดียวกนักบัผูจ้องซือ้ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นใบจองซือ้เท่านัน้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบส าเนาหนา้
แรกของสมุดบัญชีออมทรพัยห์รือส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั แลว้แต่กรณี ที่ระบุช่ือ
เดียวกับผูจ้องซือ้และเลขที่บัญชี พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  ผูจ้ัดการการจัด
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จ าหน่ายจะคืนเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่านบญัชีธนาคารดงักลา่วภายใน 
7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรอื 

4.3.7.3 กรณีผูจ้องซือ้ไม่มีบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์กบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย และไม่ไดแ้นบส าเนา
หนา้แรกของสมดุบญัชีออมทรพัยห์รอืส าเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั หรือไม่สามารถโอน
เงินเขา้บญัชีธนาคารตามวิธีการขอ้ 4.3.7.2 การคืนเงินค่าจองซือ้จะด าเนินการโดยจ่ายเป็น
เช็คของธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขาเพลนิจิตทาวเวอร ์ขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะ
ในนามของผูจ้องซือ้ โดยผูจ้องซือ้สามารถเลอืกวิธีการรบัเช็คได ้2 วิธี คือ 

(1) รบัเช็คดว้ยตนเอง 

ผูจ้องซือ้สามารถมารบัเช็คได ้ณ ส านกัของผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น. ตัง้แต่วันที่ ตัง้แต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เวน้วันเสาร ์
อาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์) รวม 7 วนัท าการ หากไม่ไดม้ารบัดว้ยตนเองในระยะเวลา
ดงักลา่วผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายจะจัดส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏใน
สมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(2) สง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน  

โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะจดัสง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ กรณี
การรบัคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บต่างส านกัหกั
บญัชีหรอืเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

ในกรณีผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยทรสัต ์อนัเนื่องมาจากการไม่สามารถเรยีกเก็บเงินค่าจองซือ้
ตามเช็คคา่จองซือ้หน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยหรอืตวัแทนจ าหน่ายหนว่ยทรสัต ์จะด าเนินการ
คืนเช็คคา่จองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรรอนัเนื่องมาจากการไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินค่าจอง
ซือ้หน่วยทรสัต์ตามเช็คค่าจองซือ้ โดยผู้จองซือ้ดังกล่าวตอ้งติดต่อขอรบัเช็คฉบับดังกล่าวคืนจาก
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้ ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุ
ระยะเวลาจองซือ้ หากผู้จองซือ้ไม่ติดต่อขอรบัเช็คดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหรือตัวแ ทน
จ าหน่ายหนว่ยทรสัต ์จะจดัสง่เช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้ หรอืตามที่อยู่ที่
ประกฎในสมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยทรสัต ์(แลว้แตก่รณี) โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเช็คคา่
จองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอื คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรณีไม่สามารถคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดใ้นก าหนดเวลาดงักลา่ว ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะตอ้ง
ช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ไม่ไดร้บั
การจดัสรรที่ตอ้งสง่คืนนบัจากวนัทีพ่น้ก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีไดม้ีการช าระคืนตามวิธีการ
ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากไดม้ีการโอนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บั
การจดัสรรไม่ครบผ่านการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ตามที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ หรือส่งเช็ค
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คืนเงินค่าจองซือ้คืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หนว่ยทรสัตแ์ลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่
ครบคืนโดยชอบ และผูจ้องซือ้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท หรือ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยอีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินคืนเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสญูหายในการ
จดัสง่เช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบรษัิท และ/หรอื ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ย เช่น ขอ้มลูช่ือ ท่ีอยู ่ของผูจ้อง
ซือ้ไม่ชดัเจน ไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้งตามที่ปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์บริษัท และ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยจะไมร่บัผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

4.3.8 วิธีการสง่มอบหนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ต่งตัง้ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์ป็นนายทะเบียนหน่วยทรสัตใ์หก้บักองทรสัต ์และ
ใหบ้ริการรบัฝากใบทรสัตท์ี่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นีแ้ลว้ กลา่วคือ ผูจ้องซือ้สามารถใชบ้ริการของ  
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และเขา้สูร่ะบบซือ้ขายแบบไรใ้บทรสัต ์(Scripless System) ไดท้นัที ทัง้นี ้เพื่อให้
ผูจ้องซือ้สามารถขายหน่วยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยอนญุาตใหห้น่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ริ่มท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผูจ้องซือ้จะขอรบัใบทรสัต ์โดยผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหน่วยทรสัตใ์น
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได ้จนกวา่จะไดร้บัใบทรสัต ์

ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์  าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ใน 3 กรณี ดงัตอ่ไปนีค้ือ 

4.3.8.1 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัตโ์ดยใหอ้อกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ นาย
ทะเบียนหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัต ์คือ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ จะท าการสง่มอบใบทรสัตต์าม
จ านวนที่ได้รบัการจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั ตามช่ือ ที่อยู่ที่
ปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดท าการจองซือ้
หน่วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวันปิดท าการจองซื ้อ) ในกรณีนี ้ ผู้ จองซื ้อจะไม่สามารถขาย
หน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบทรสัต ์
ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตไ์ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4.3.8.2 ในกรณีที่ผู้จองซื ้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะฝาก
หน่วยทรสัตไ์วใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งผูจ้องซือ้จะตอ้งมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู ่
กรณีนี ้นายทะเบียนหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์คือ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะออกใบทรสัตใ์น
ช่ือของ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากอยู่ และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ ในขณะเดียวกนั 
บรษัิทหลกัทรพัยด์งักลา่วจะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่ผูจ้องซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้
ที่ไดร้บัจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัการจัดสรรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
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ไทยไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอนญุาตใหห้นว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุของกองทรสัตท์ า
การซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์  าเนินการตามขอ้ 4.3.8.2 ช่ือของผูจ้องซือ้ในใบ
จองซือ้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหลกัทรพัย์
ไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้แลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการออกใบทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ ดงัมีรายละเอียดและวิธีการตามขอ้ 4.3.8.1 แทน 

4.3.8.3 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบทรสัต ์แต่ประสงคท์ี่จะใช้บริการของศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหน่วยทรสัตใ์นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์
สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการน าหนว่ยทรสัตท์ี่ไดร้บัการจดัสรร
ฝากไว้กับศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ และศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวน
หน่วยทรสัตต์ามจ านวนที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจัดสรรไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์
สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิด
การจองซือ้ และหากผู้จองซือ้ต้องการจะถอนหน่วยทรสัต์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600  ผูจ้องซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรพัยต์ามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด ในกรณีนี ้ผูจ้อง
ซือ้จะตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแ้ก่ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้าร
เป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงค์น าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อก
หลักทรพัย์ (Issuer Account)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบ
สถานะ  FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบุคคล) ส าหรับผู้จองซื ้อที่ เป็นนิติบุคคล
เท่านั้น" (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) (ส  าหรบัผู้ที่ประสงค์น าหลักทรพัย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรพัยส์มาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูล 
และน าสง่ใหบ้รษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน) หรอืตวัแทนจ าหน่ายหนว่ยทรสัต ์พรอ้ม
เอกสารจองซือ้อื่น ๆ 

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือน าสง่ “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบคุคล
สหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงค์น าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรพัย ์
(Issuer Account)” (สิ่งที่แนบมาด้วย 5) หรือ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ 
FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบคุคล) ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบุคคลเท่านัน้” (สิ่งที่
สง่มาดว้ย 6) หรือกรอกขอ้มลูไม่ครบถว้น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรสัตใ์นนามผู้
จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ 4.5.8.1 ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหนว่ยทรสัตอ์อก
จากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้สามารถติดต่อไดท้ี่ศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรสัตต์ามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์
ก าหนด ทัง้นี ้การถอนหน่วยทรสัตท์ี่ฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 
600 จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ที่น  าฝากหน่วยทรสัตใ์นบญัชีดงักล่าว
อาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรสัตไ์ดท้นัภายในวนัที่หน่วยทรสัตข์องกองทรสัตเ์ริ่มท าการซือ้
ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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 ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ระบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึง่ในใบจองซือ้ บรษัิท ขอสงวนสทิธิในการออกใบทรสัตใ์น
นามของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 4.3.8.1 ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

4.3.9 บริษัท ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือตัวแทนจ าหน่ายหน่วยทรสัต์ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยน
รายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหน่วยทรสัต ์เง่ือนไขในการจองซือ้ หรอืขอ้มูลใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวิธีการ
จองซือ้หน่วยทรสัตเ์พิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากัดในการ
ด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่การจองซือ้หนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุของบรษัิทดงักลา่ว 

4.4 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

4.4.1 ช่ือผูจ้องซือ้ และช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์จะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหน่วยทรสัตเ์ขา้บัญชีไดแ้ละผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขาย
หน่วยทรสัตไ์ดท้นัทีในวนัแรกของการซือ้ขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มทนุของกองทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 4.3.8.1 
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

4.4.2 โปรดระบหุมายเลขสมาชิกศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(รหสัโบรกเกอร)์ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์ที่
ประสงคจ์ะน าหน่วยทรสัตเ์ขา้บญัชีซือ้หลกัทรพัยข์องตนเองใหถ้กูตอ้งชดัเจน หากระบหุมายเลขสมาชิก
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยห์รอืเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้งชดัเจน หน่วยทรสัตท์ี่ไดร้บัการจดัสรร
จะถกูสง่ไปที่อื่น ซึง่บริษัท และผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยจะไมร่บัผิดชอบต่อการสญูหายหรอืความลา่ชา้
ในการติดตามหนว่ยทรสัต ์

4.4.3 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้คืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใด
ซึ่งเกินกว่าวิสยัที่บริษัท หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่าย จะด าเนินการได้ บริษัท และผูจ้ัดการการจัด
จ าหน่าย จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้ที่
จะตอ้งช าระคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทเท่านัน้ ทัง้นี ้
ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 4.3 “เง่ือนไขในการจองซือ้” 

4.4.4 หากจ านวนหน่วยทรสัต์ที่ผูถื้อหน่วยทรสัต์ระบุในใบจองซือ้ไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทไดร้บัช าระ 
บริษัท หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินที่ได้รบัจากการจองซือ้
หนว่ยทรสัตเ์ป็นหลกั 

4.4.5 ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ประสงคจ์ะฝากหนว่ยทรสัตเ์พิ่มทนุไวใ้นบญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 
600 ในนามผูจ้องซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ 
(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer 
Account)600” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ “แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิติบคุคล ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นนิติบคุคลเท่านัน้” (สิ่งที่สง่มาดว้ย 6) เพื่อน าสง่ใหแ้ก่
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะด าเนินการออกใบทรสัตใ์นนามของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 4.3.8.1 ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
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4.4.6 หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามไดท้ี่ 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจ ากดั (มหาชน)  

 เลขที่ 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร ์ชัน้ 3  

 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 คณุวิชยั มีบตุรภกัดี/ คณุจกัรพงศ ์งามล าใย  สายงานปฏิบตัิการหลกัทรพัย ์

 โทรศพัท ์0-2659-7000 ตอ่ 8131 หรอื 8132 

แผนที่บริษัทหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 

 

 

5 วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทุน 

เพื่อน าเงินที่ไดจ้ากการจดัจ าหน่ายหน่วยทรสัต ์มลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน  2,737,611,000   บาทและเงินกูย้ืมระยะ
ยาวส าหรบัเขา้ลงทนุในทรพัยส์นิหลกัที่จะลงทนุเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 700,000,000 บาท ไปลงทนุในสทิธิการเช่า
อาคารโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค รวมถึง งานระบบอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการด าเนิน
กิจการของทรพัยส์นิ (“ทรพัยส์นิหลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่”) ในมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 3,300,000,000 บาท 

6 ประโยชนท์ีก่องทรัสตจ์ะได้รับจากการจัดสรรหน่วยทรัสตเ์พิม่ทุน 

เพื่อใหก้องทรสัตม์ีทรพัยส์นิเพิ่มขึน้อนัจะสง่ผลใหม้ีการกระจายความเสี่ยงในการลงทนุ นอกจากนี ้การเขา้ลงทนุใน
ทรพัยส์นิดงักลา่วยงัสง่ผลใหก้องทรสัตม์ีโอกาสในการไดม้ีสว่นรบัผลประโยชนส์ว่นเพิ่มในทรพัยส์ินใหมท่ี่ลงทนุ ทัง้นี ้
การที่กองทรสัตม์ีจ านวนหน่วยทรสัตเ์พิ่มมากขึน้ อาจท าใหห้น่วยทรสัตม์ีสภาพคล่องมากขึน้ส  าหรบัการซือ้ข าย
หนว่ยทรสัตใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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7 นโยบายการจ่ายประโยชนต์อบแทนและขอ้จ ากัด  

7.1 ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิที่
ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยประโยชนต์อบแทนท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตน์ัน้ไดแ้ก่ประโยชนต์อบแทน
ส าหรบัรอบปีบญัชีและประโยชนต์อบแทนส าหรบัแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี (ถา้มี) ทัง้นีผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
จ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์มเ่กิน 4 ครัง้ตอ่รอบปีบญัชี เวน้แตก่รณีที่กองทรสัตม์ีการเพิ่มทนุ 
กองทรสัต์อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 ครัง้ต่อรอบบัญชีก็ได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หนว่ยทรสัตเ์ดิม 

 ทัง้นี ้ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ ใหห้มายถึง ก าไรสทุธิที่อา้งอิงสถานะเงินสดของกองทรสัต ์ซึง่ไดร้วมการช าระคืน
เงินตน้ตามที่ระบใุนสญัญากู ้(หากมี)  

7.2  ในกรณีที่กองทรสัต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือ
หนว่ยทรสัต ์ 

7.3   ในกรณีที่มีการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์นแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ
ประกาศจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิ
ไดร้บัผลประโยชนต์อบแทน และจะด าเนินการจ่ายประโยชนต์อบแทนดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตภ์ายใน 90 
วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชี หรือวนัสดุทา้ยของไตรมาสส าหรบัไตรมาสลา่สดุที่จะมีการจ่ายประโยชนต์อบแทน
นัน้ แลว้แตก่รณี 

8 รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 2  ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกองทรัสต ์

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของกองทรัสต ์

ชื่อกองทรัสต ์(ไทย) ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยภ์ริชัออฟฟิศ 

ชื่อกองทรัสต ์(อังกฤษ) Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust 
ที่ตั้ง 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และชัน้ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์ 0-2673-3999 

โทรสาร  0-2673-3900 

2. ประเภทและการประกอบธุรกจิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีนโยบายด าเนินการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก และทรพัยส์นิ
หลกัที่ลงทนุในการเพิ่มทนุครัง้ทีห่นึง่ ซึง่ไดแ้ก่ 

ทรัพยส์ินที่กองทรัสตเ์ข้าลงทุนคร้ังแรก 

1) สทิธิการเช่าพืน้ท่ีระยะยาวบางสว่นในโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท เอ็มควอเทียร์ ไดแ้ก่ พืน้ที่สว่น

ส านกังานใหเ้ช่า พืน้ที่เช่ารา้นคา้ปลีก พืน้ที่ส่วนกลางส่วนส านกังาน พืน้ที่จอดรถส่วนส านกังาน พืน้ที่ส  าหรบังาน

ระบบสาธารณูปโภค เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี 9 เดือน นับตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนโดยสิทธิการเช่าจะ

สิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน 2587 โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สทิธิการเช่าที่คงเหลือมีระยะเวลาประมาณ 24 ปี 6 

เดือน  

2) กรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงานของโครงการภิรัชทาวเวอร ์แอท 

เอ็มควอเทียร ์

ทรัพยส์ินหลักที่ลงทุนในการเพิ่มทุนคร้ังที่หน่ึง 

1) สิทธิการเช่าพืน้ที่ระยะยาวบางส่วนในโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ได้แก่ พืน้ที่ส่วน

ส านกังานใหเ้ช่า พืน้ที่เช่ารา้นคา้ปลีก พืน้ที่ส่วนกลางส่วนส านกังาน พืน้ที่จอดรถส่วนส านกังาน พืน้ที่ส  าหรบังาน

ระบบสาธารณปูโภค เป็นระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนการเช่าของกองทรสัต ์

2) กรรมสทิธ์ิในสงัหารมิทรพัยท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของโครงการภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค 
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การเขา้ลงทนุในทรพัยส์ินหลกัที่ลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึ่ง  มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งอตัราผลตอบแทน
จากการลงทนุในระดบัท่ีดีและต่อเนื่องในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะก าหนดนโยบาย
และกลยุทธท์ี่เหมาะสมในการบริหารจดัการทรพัยส์ินของกองทรสัตเ์พื่อสรา้งรายไดใ้นเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่กองทรสัต ์
และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม  

ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะท าสญัญาแต่งตัง้และว่าจา้ง ภิรชัแมนเนจเมน้ท  ์ซึ่งเป็นผูม้ีประสบการณแ์ละความ
เช่ียวชาญในการบริหารจดัการอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอาคารส านกังาน ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์
(Property Manager) ทัง้นี ้ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรพัยม์ีหนา้ที่ด  าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดยผูจ้ดัการกองทรสัต์
และเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่จะด าเนินการบรหิารทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก และทรพัยส์นิหลกัที่ลงทนุ
ในการเพิ่มทนุครัง้ที่หนึง่ โดยผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีนโยบายและกลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชน ์ดงันี ้ 

 การบรหิารทรพัยส์นิ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะติดตามผลการด าเนินงานของกองทรสัตใ์นแต่ละปีโดยเปรียบเทียบกบังบประมาณ
ประจ าปีรวมถึงผลประกอบการของกองทรสัตใ์นอดีตเพื่อใหก้องทรสัตไ์ดร้บัก าไรจากการด าเนินงานตามเปา้หมายที่
ก าหนด อย่างไรก็ดี หากผลประกอบการของกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไวผู้จ้ัดการกองทรสัตจ์ะ
วิเคราะหเ์พื่อหาสาเหตรุวมถึงปรบัปรุงและพฒันาแผนการด าเนินงานรว่มกบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหส้ามารถ
บรรลเุปา้หมายที่คาดไว ้

 การก าหนดอตัราคา่เช่าใหเ้หมาะสม 

 การพฒันาประสทิธิภาพการด าเนินงานพรอ้มทัง้ควบคมุคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

 การเพิ่มศกัยภาพของทรพัยส์ินที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุนโดยการดูแลรกัษาพืน้ที่ของโครงการและพฒันาปรบัปรุง

ภาพลกัษณข์องทรพัยส์นิ 

ภายหลงัจากกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุในทรพัยส์ิน กองทรสัตจ์ะเป็นผูท้รงสิทธิการเช่า และเจา้ของกรรมสิทธ์ิใน
ทรพัยส์ินที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ (แลว้แต่กรณี) กองทรสัตม์ีนโยบายที่จะด าเนินการจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ิน
หลักที่ ล งทุน ในการเพิ่ มทุนครั้งที่ หนึ่ ง  โดยน าพื ้นที่ ของทรัพ ย์สินดังกล่าวออกให้ เช่ าแก่ ผู้ เช่ า  ทั้ งนี ้  
ภิรชัแมนเนจเมน้ท ์ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ จะเป็นผูท้ี่จัดการงานบริหารอสงัหาริมทรพัย ์ไดแ้ก่ การน า
ทรพัยส์นิไปจดัหาผลประโยชนใ์นรูปของการใหเ้ช่าพืน้ท่ีตามนโยบายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ติดตอ่ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่า และจัดเก็บค่าเช่าเพื่อน าส่งกองทรสัต ์ตลอดจนการจัดใหม้ีการบ ารุงรกัษาและ
ซ่อมแซมอสงัหาริมทรพัย์ของกองทรสัต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพรอ้มจัดหาผลประโยชน์ โดยกองทรสัต์จะเป็น
ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัยส์นิ 
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โครงสร้างของกองทรัสต ์

 

3. ข้อมูลผู้จัดการกองทรัสต ์ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์และผู้ถอืหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

3.1 ผู้จัดการกองทรัสต ์
ชื่อบริษัท บรษิทั ภริชั รที แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ที่ตั้ง 591 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
10110 

โทรศัพท ์ 02-261-0170 

โทรสาร 02-261-0170 

3.2 ทรัสต ี
ชื่อบริษัท บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

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

โทรศัพท ์ 0-2673-3999 

โทรสาร 0-2673-3900 
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3.3 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
 

ชื่อบริษัท บรษิทั ภริชัแมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

ที่ตั้ง 591 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท ์ 02-749-3939 

โทรสาร 02-749-3939 

3.4  ข้อมูลถือหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียน 
ผู้ถอืหน่วยทรัสตค์ร้ังล่าสุด  

ล ำดบั 
ช่ือ จ ำนวนหน่วยทรสัตท่ี์ถือ

อยู่  

รอ้ยละ 

1 บรษิทั ภริชับุร ีจ ำกดั 103,000,000 19.99 

2 กองทุนเปิด ทหำรไทย พรอ็พเพอรต์ี ้อนิคมั พลสั 38,867,600 7.54 

3 ส ำนกังำนประกนัสงัคม 36,525,000 7.09 

4 บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 29,704,000 5.76 

5 กองทุนเปิด เค พรอ็พเพอรต์ี ้เซคเตอร ์ 28,803,500 5.59 

6 ธนำคำร ออมสนิ 21,000,000 4.08 

7 นำยประสำน ภริชั บุร ี 18,335,000 3.56 

8 บรษิทั กรุงไทย - แอกซ่ำ ประกนัชวีติ จ ำกดั 
(มหำชน) 

18,194,000 3.53 

9 นำงประพรี ์บุร ี 18,085,000 3.51 

10 บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 15,769,800 3.06 

 รวมผูถื้อหน่วยทรสัต ์10 รำยแรก 328,283,900 63.71 

 ผูถ้อืหน่วยรำยอื่น 187,026,100 36.29 

 รวม 515,310,000 100.00 

 

4. ประวัติการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่ผ่านมา 

1) กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวด วนัท่ีจ่ำย จ ำนวน (บำท/หน่วย) 

15 ม.ค. – 31 ม.ีค. 2561 7 ม.ิย. 61 0.1315 

1 ม.ค. - 31 ม.ีค. 2562 6 ม.ิย. 62 0.1519 

1 เม.ย. – 30 ม.ิย. 2562 6 ก.ย. 62 0.1698 
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2) กำรลดทุนช ำระแลว้ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวด วนัท่ีจ่ำย จ ำนวน (บำท/หน่วย) 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562 12 ธ.ค. 62 0.1632 

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2562 16 ม.ีค. 63 0.1961 

ครัง้
ท่ี 

เหตใุนกำรลดทุน 
จ ำนวน 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท/หน่วย) 

วนัปิดสมุด
ทะเบียน 

วนัท่ีจ่ำย 

1 กองทรสัต์มีรำยกำรขำดทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนใน
สนิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทุน  

93,631,826.97 0.1817 17 ส.ค. 61 3 ก.ย. 61 

2 กองทรสัต์มีรำยกำรขำดทุนที่ยงัไม่
เกดิขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนใน
สนิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขำ้ลงทุน 

85,438,398.08 0.1658 23 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 

3 - กองทรสัต์มีรำยกำรขำดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงิน
ลงทุนในสนิทรพัยท์ีก่องทรสัตเ์ขำ้
ลงทุน 

- กองทรสัต์มรีำยกำรค่ำใชจ้่ำยทำง
บัญ ชี  ได้ แก่ ก ำรตัดจ ำห น่ ำย
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ีและกำร
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมสญัญำ
เงนิกู ้

85,489,929.00 0.1659 6 ม.ีค. 62 27 ม.ีค. 62 

4 - กองทรสัต์มรีำยกำรค่ำใชจ้่ำยทำง
บัญ ชี  ได้ แก่ ก ำรตัดจ ำห น่ ำย
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ีและกำร
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมสญัญำ
เงนิกู ้

5,616,879.00 0.0109 23 พ.ค. 62 6 ม.ิย. 62  

5 - กองทรสัต์มรีำยกำรค่ำใชจ้่ำยทำง
บัญ ชี  ได้ แก่ ก ำรตัดจ ำห น่ ำย
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ีและกำร
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมสญัญำ
เงนิกู ้

5,307,693.00 0.0103 23 ส.ค. 62 6 ก.ย. 62 

6 - กองทรสัต์มรีำยกำรค่ำใชจ้่ำยทำง
บัญ ชี  ได้ แก่ ก ำรตัดจ ำห น่ ำย
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ีและกำร
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมสญัญำ
เงนิกู ้

4,174,011.00 0.0081 26 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562 
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5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบยอ้นหลัง 

ขอ้มูลทำงกำรเงนิตำมงบกำรเงนิของกองทรสัตท์ีผ่่ำนกำรตรวจสอบจำกบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั  ส ำหรบัปี
สิน้สุด ณ วนัที่ 31  ธนัวำคม 2561 และส ำหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31  ธนัวำคม 2562 และงบกำรเงนิฉบบัสอบทำนส ำหรบั
งวด 3 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 มรีำยละเอยีดโดยสรุปดงันี้ 

ฐำนะทำงกำรเงินของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยภิ์รชัออฟฟิศ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: บำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2561 
(ตรวจสอบ) 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2562 
(ตรวจสอบ) 

ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 

2563 
(สอบทำน) 

สินทรพัย ์    

เงนิลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยต์ำมมลูค่ำ
ยุตธิรรม 

6,418,199,004 6,479,211,187 6,479,956,294 

เงนิลงทุนในหลกัทรพัยต์ำมมลูค่ำยุตธิรรม 316,077,419 293,067,886 292,855,641 

เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำร 30,023,005 53,215,851 56,479,943 

ลกูหนี้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรและลกูหนี้อื่น 12,777,498 27,641,255 22,409,904 

ค่ำใชจ้่ำยรอตดับญัช ี 69,625,837 61,962,685 59,342,764 

สนิทรพัยอ์ื่น 46,741,095 48,559,740 48,536,100 

รวมสินทรพัย ์ 6,893,443,858              6,963,658,604 6,959,580,646 

หน้ีสิน  
 

 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 60,636,469 41,019,543 100,137,559 

ค่ำเช่ำและบรกิำรรบัล่วงหน้ำ 13,629,561                    17,870,735 16,158,519 

เงนิมดัจ ำค่ำเช่ำและบรกิำร 150,224,286                 154,110,782 155,412,231 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,695,154,826              1,700,919,723 1,702,399,747 

รวมหน้ีสิน 1,919,645,142              1,913,920,783 1,974,108,056 

สินทรพัยส์ทุธิ 4,973,798,716 5,049,737,821 4,985,472,590 

สนิทรพัยส์ทุธปิระกอบดว้ย    

ทุนทีไ่ดร้บัจำกผูถ้อืหน่วยทรสัต ์ 4,974,029,775 4,873,441,263 4,873,441,263 

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม (231,059) 176,296,558 112,031,327 

สินทรพัยส์ทุธิ 4,973,798,716         5,049,737,821 4,985,472,590 
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งบก ำไรขำดทุน (หน่วย: บำท) ปีบญัชี 2561  
(15 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2561)  
(ตรวจสอบ) 

ปีบญัชี 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ม.ค. – มี.ค. 2563 
(สอบทำน) 

รำยได้จำกกำรลงทุน    

รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำร  567,558,018  637,532,359  161,180,362  

รำยไดด้อกเบีย้  812,168  293,940  66,002  

รำยไดอ้ื่น  2,453,565  5,614,529  1,081,755  

รวมรำยได ้  570,823,751  643,440,828  162,328,119  

ค่ำใช้จ่ำย    

ตน้ทุนใหเ้ช่ำและบรกิำร  106,751,403  119,690,289  27,125,129  

ค่ำธรรมเนียมผูจ้ดักำรกองทรสัตฯ์  17,326,336  17,937,580  4,451,575  

ค่ำธรรมเนียมทรสัตแีละผูเ้กบ็รกัษำทรพัยส์นิ  7,666,385  7,854,202  1,957,160  

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยทรสัต ์  3,197,177  3,581,090  764,464  

ค่ำธรรมเนียมผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์  26,749,256  34,050,259  11,355,250  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัช ี  16,542,298  17,217,767  4,292,649  

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  6,421,089  4,348,828  529,355  

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ  67,443,683  71,966,456  16,921,070  

รวมค่ำใช้จ่ำย  252,097,627  276,646,471  67,396,652  

รำยได้จำกกำรลงทุนสทุธิ  318,726,124  366,794,357  94,931,467  

รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)สทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทุน (251,193,918) 59,607,079  (1,254,183) 

กำรเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธจิำกกำรด ำเนินงำน 67,532,206 426,401,436  93,677,284  

 
งบกระแสเงินสด (หน่วย: บำท) ปีบญัชี 2561  

(15 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561)  

(ตรวจสอบ) 

ปีบญัชี 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธ.ค. 2562 

(ตรวจสอบ) 

ม.ค. – มี.ค. 2563 
(สอบทำน) 

เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน (6,518,322,793)  440,703,958 120,439,616 

เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ  6,548,345,798 (417,511,112) (117,175,524) 

เงนิสดและเงนิฝำกธนำคำรเพิม่ขึน้สทุธ ิ 30,023,005 23,192,846 3,264,092 
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อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญัและขอ้มูลประกอบ
เพ่ิมเติมท่ีส ำคญั 

ปีบญัชี 2561 
(15 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2561)  
(ตรวจสอบ) 

ปีบญัชี 2562 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

ม.ค. – มี.ค. 2563 
(สอบทำน) 

มลูค่ำสนิทรพัยส์ทุธปิลำยงวด (บำท)  4,973,798,716  5,049,737,821 4,985,472,590 

อตัรำสว่นของค่ำใชจ้่ำยรวมต่อมลูค่ำสนิทรพัยส์ทุธถิวั
เฉลีย่ระหว่ำงงวด (รอ้ยละ) 

4.96 5.51 - 

อตัรำสว่นของรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนรวมต่อมลูค่ำ
สนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่ำงงวด (รอ้ยละ) 

11.24 12.82 - 

อตัรำสว่นของจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของกำรซือ้
ขำยเงนิลงทุนระหว่ำงงวดต่อมลูค่ำสนิทรพัยส์ทุธถิวั
เฉลีย่ระหว่ำงงวด (รอ้ยละ) 

126.06 1.13 - 

มลูค่ำสนิทรพัยส์ทุธถิวัเฉลีย่ระหว่ำงงวด (บำท) 5,077,577,110 5,018,406,400 - 

หมายเหตุ: ตำมแนวปฏบิตัทิำงบญัชสี ำหรบักองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ ทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย์  กองทุน
รวมโครงสร้ำงพื้นฐำน และทรสัต์เพื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนไม่ได้ก ำหนดให้เปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคญั 
ดงันัน้งบกำรเงนิของกองทรสัตส์ ำหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2563 จงึไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว 

 
 

 


