ที่ WHAIRM 044/2563
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
เรือ่ ง

แจ้งวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มี สิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

เหมราช (“กองทรัสต์”) ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ครัง้ ที่ 2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ของกองทรัสต์จานวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย โดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมดังกล่าวแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทา
อันขัดต่อกฎหมาย หรือ ระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้กองทรัสต์ตอ้ งมีภาระหน้าที่ในการ
ดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้ งดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความ
จานงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์ที่ ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นีต้ ามสิทธิ ที่ได้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รบั
จัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ หน่วยทรัสต์ที่ ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
ครัง้ นีก้ ็ได้
สัญชาติผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด ใน
ฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) จะนามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น มีรายชื่อเบือ้ งต้น คือ สัญชาติอเมริกา แคนาดา ญี่ปนุ่ อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิส
อินเดีย ฝรั่งเศส ซึ่งเป็ นสัญชาติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ณ วันกาหนดสิทธิ วันที่ 23 มีนาคม
2563 อย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะประกาศรายชื่อสัญชาติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รบั การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ผา่ นเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซือ้ หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ ห้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ที่ได้รบั จัดสรรแล้ว
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 3
หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ผถู้ ื อหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิ ธิจองซือ้
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หน่วยทรัสต์ได้รบั สิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรร
ให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้วจะมีจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและ
เสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจากัด ซึง่ รวมถึงผู้
ลงทุนสถาบันและผูจ้ องซือ้ พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามที่
เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทั่วไป แล้ว ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เ หลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่มีสิทธิจองซือ้ ใน
ส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์เกิ นกว่าสิทธิ ที่ได้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือ
ภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 แล้วหรือไม่ก็ได้
ทัง้ นี ้ ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ หนังสือชีช้ วนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ผลู้ งทุนแต่ละประเภท
ในการนี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ได้พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ ในการจองซือ้
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 (Record Date) เป็ นวันที่ 29 ตุลาคม 2563
เนื่องจากคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยัง
ไม่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 จะกระทาได้ต่อเมื่อ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้รบั อนุมตั ิให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 จากสานักงาน ก.ล.ต. และ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่าง
หนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 มีผลใช้บงั คับ
อนึ่ง ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะแจ้ง อัตราส่วนของสิทธิ การจองซือ้ และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สงู สุดก่อนวันขึน้
เครื่องหมาย XR 2 วันทาการ ทัง้ นี ้ ภายใต้เงื่อนไขที่สานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิ คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
สาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชีช้ วนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 มีผลใช้บงั คับแล้ว
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจารุชา สติมานนท์)
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

3

