ที่ REMS035/2558-TH
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
เรื่ อง

การแจ้ งความคืบหน้ าเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้
ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”)
ได้ เผยแพร่ขา่ วแจ้ งความคืบหน้ าของการพิจารณาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้ชวน
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 นัน้
บริ ษัทฯ ขอเรี ยนแจ้ งความคืบหน้ าว่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ มีคาอนุญาตให้ บริ ษัทฯ เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 เป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทฯ จะชาระค่าธรรมเนียมต่อ สานักงาน ก.ล.ต. สาหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่
1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ประมาณเวลา 8.30 น. เพื่อให้ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่ าง
หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ ทันทีที่บริ ษัทฯ ชาระค่าธรรมเนียมต่อ สานักงาน ก.ล.ต. แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้ชวนจะมีผลใช้ บงั คับทันที
ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งกาหนดวันจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 3 ของร่างหนังสือชี ้ชวนดังนี ้
1.

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม
-

สัดส่วนการเสนอขายร้ อยละ 70.79* ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่ออกในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1
* ภายหลัง จากการจั ด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม แล้ ว

บริ ษั ท ฯ อาจจัด สรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความ
จานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทา
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรร
ให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
-

ระยะเวลาจองซื ้อ คือ วันที่ 21 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

-

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 10 บาท

2.

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป
-

สัดส่วนการเสนอขายร้ อยละ 29.21* ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่ออกในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1

*สัดส่วนดังกล่าวเป็ นสัดส่วนที่กาหนดไว้ สาหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับ
ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน บริ ษัทฯ อาจจัดหน่วยทรัสต์ที่ เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เดิม
ตามสิทธิ มาเสนอขายให้ แก่ประชาชนได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
-

ระยะเวลาจองซื ้อ คือ วันที่ 23 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

-

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 10 บาท

ทังนี
้ ้ สาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม บริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสารใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ไปให้ ทางไปรษณีย์ นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางสาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่รับเอกสารใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ดังนี ้
1.

ที่สานักงานของบริษัทฯ
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : (662) 753-3159 ติดต่อ คุณรชต ตราชูวณิช

2.

ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ และ ตัวแทนจัดจาหน่าย คือ
2.1

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา

2.2

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (จากัด) มหาชน ทุกสาขา

2.3

บริ ษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท์ จากัด
540 ชัน้ 17 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (662) 680-5053 ติดต่อ คุณธิดารัตน์ สีวะรา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์

