ที่ REMS059/2559 – TH
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
เรื่ อง

การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมทีม่ ีสทิ ธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ในการ
เพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2559 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”) ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ครัง้ ที่ 2 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์จานวนไม่เกิน 316,290,000 หน่วย การเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติม ดังกล่าว
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (รวมถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่เป็ น
เจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่าช่วง ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน) (Rights Offering) ที่
มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอ
ขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อ น้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละ
สิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ ว หน่วยทรัสต์ที่เหลือ อาจจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอ
ขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็ม
หน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือทรัสต์เดิม ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ตามประกาศ
ส านัก งานคณะกรรมการการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ เจ้ าของ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และ/หรื อ (2) ให้ แ ก่
ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering)
หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวอาจจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม
ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูล

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอ
ขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัท”) ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มีมติให้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิใน
การจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (Record Date) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225ของ
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรั สต์ในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559 และ บริ ษัทจะแจ้ งอัตราส่วนของสิทธิการจองซื ้อและราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
อนึง่ เนื่องจากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 จะกระทา
ได้ ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจาก สานักงาน ก.ล.ต.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

