ที่ REMS050/2561 – TH
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เรื่ อง

แจ้ งแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติ ม
สาหรั บการเพิ่ มทุน ครัง้ ที่ 3 มี ผลบังคับ ใช้ และข้ อ มูลสาคัญ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การเสนอขายหน่ว ยทรัสต์ ของ
กองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 (เพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ ”) ได้ เผยแพร่ขา่ วเมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2561 เรื่ อง แจ้ งการอนุญาตให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์สาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 จากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้
ที่ 3 ในเบื ้องต้ นนัน้
บัดนี ้ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม
สาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 มีผลบังคับใช้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนแจ้ งข้ อมูล
สาคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 ตามข้ อมูลในแบบแสดง
รายการข้ อมูลที่มีผลใช้ บงั คับให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบ ดังนี ้
1. จานวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ มีจานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 284,580,000 หน่วย โดย
แบ่งเป็ น
1.1. ส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ร้ อยละ 100 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่ออกในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 นี ้ คิด
เป็ นไม่เกิน 284,580,000 หน่วย
1.2. ส่วนที่เสนอขายต่อบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“WHA”) และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ของ WHA โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้ แก่ WHA และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับ
ส่วนที่ 1.1 แล้ ว จะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 นี ้
1.3. ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อ บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ซึ่ง
รวมถึ งผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซือ้ พิ เศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ ต ามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ เจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นส่วนที่เหลือ
จากการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ตามข้ อ 1.1 และต่อ WHA และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA
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ตามข้ อ 1.2 ข้ างต้ น
อัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.1449 หน่วยทรัสต์
ใหม่ โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคานวณที่เป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ เท่ากับ 10.3 บาทต่อหน่วยทรัสต์
ช่วงเวลาการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
4.1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิ ธิจองซื ้อสามารถจองซื ้อในวันที่ 15 – 16 และ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561
4.2. ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนอื่นๆ ได้ แก่ บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและผู้จัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ สามารถจองซื ้อในวันที่ 22 – 23 และ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561
ทังนี
้ ้ โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขการชาระเงินในข้ อมูลการจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ช่องทางสาหรับรับเอกสารใบจองซื ้อและสถานที่จองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซื ้อ มีรายละเอียดดังนี ้
5.1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม สามารถรับใบจองซื ้อและจองซื ้อได้ ที่ ธนาคารกสิกร
ไทย จากัด (มหาชน)
5.2. ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนอื่นๆ ได้ แก่ บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและผู้จัดจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ สามารถรับใบจองซื ้อและจองซื ้อได้ ที่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมในบางกรณี ตามที่ผ้ จู ดั การการ
จัดจาหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายเห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ หรื อผู้ ถือหน่วยทรัสต์
หรื อกรณีที่การจองซื ้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทรัสต์ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์
หรื อ ในกรณี ที่ ผ้ ู จองซื อ้ เป็ นพลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า บุ ค คลซึ่ ง ปกติ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพ ย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษั ท หรื อห้ างหุ้นส่วนจากัดซึ่งจัดให้ มีขึน้ และดาเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และชื่อเสียงหรื อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดั การการจัดจาหน่ายเป็ นหลัก

อนึ่ง ด้ วยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลและจ่ายเงิ นลดทุนให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ โดยก าหนดวัน ปิ ดสมุดทะเบีย นเพื่ อสิทธิ รับเงิ นผลปั นและเงิน ลดทุน ในวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2561 และ
ภายหลังการลดทุนดังกล่าว มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยทรัสต์ จะเท่ากับ 9.1676 บาท ต่อหน่วยทรัสต์
บริ ษัทฯ จะจัดส่งเอกสารใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และข้ อมูลการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 ของ
กองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อทางไปรษณีย์ โดยบริ ษัทฯ จะไม่สง่ ให้ แก่ผ้ ทู ี่เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริ กา
ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา และบุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา และบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนจากัดซึ่งจัดให้ มี
ขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
ในฐานะผู้รับมอบอานาจ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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