ที่ REMS029/2558-TH
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
เรื่ อง

การแจ้ งกาหนดวันจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ใน
ฐานะผู้จัด การกองทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่ อ การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พย์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่าดับ บลิวเอชเอ พรี เ มี่ ย ม โกรท
(“กองทรัสต์”) ได้ เผยแพร่ ข่าวการให้ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ของกองทรัสต์นนั ้ โดยในหนังสือแจ้ งข่าวดังกล่าวระบุว่าแบบแสดง
รายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ รับอนุมตั ิ จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) และ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งความคืบหน้ าว่า แบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวยังคงอยูภ่ ายใต้ การพิจารณาของสานักงาน ก.ล.ต. นัน้
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งความคืบหน้ าว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 บริ ษัทได้ ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรั สต์ และร่ างหนังสือชี ช้ วนฉบับที่แก้ ไขเพิ่มเติมครั ง้ หลังสุดต่อ สานักงาน ก.ล.ต. และ สานักงาน ก.ล.ต. อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาอนุญาตแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่ างหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว ในการนี ้
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งกาหนดวันจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 ดังนี ้
1.

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม
-

สัดส่วนการเสนอขายประมาณร้ อยละ 70* ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่ออกในการเพิ่ม

ทุนครัง้ ที่ 1
*ภายหลัง จากการจัดสรรหน่ว ยทรั สต์ ให้ แ ก่ ผ้ ูถือ หน่ว ยทรั สต์ เ ดิม แล้ ว บริ ษั ท ฯ

อาจจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ เดิมตามสิทธิ 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 18 และ วันที่ 21 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลา
ทาการของผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
-

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 10 บาท

2.
การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ แก่ ผู้ ลงทุ น อื่ น (บุ ค คลในวงจ ากั ด ที่ เ ป็ นผู้ จองซื อ้ พิ เ ศษ (Private
Placement) และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering))
-

สัดส่วนการเสนอขายประมาณร้ อยละ 30** ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่ออกในการเพิ่ม

ทุนครัง้ ที่ 1
**สัดส่วนดังกล่าวเป็ นสัดส่วนที่กาหนดไว้ สาหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับ
ส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนอื่น (บุคคลในวงจากัดที่เป็ นผู้จองซื ้อพิเศษ (Private Placement) และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป
(Public Offering)) บริ ษัทฯ อาจจัดหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ มา
เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนอื่น (บุคคลในวงจากัดที่เป็ นผู้จองซื ้อพิเศษ (Private Placement) และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป (Public
Offering))ได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
-

ระยะเวลาจองซื ้อ คือ วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาทาการของผู้จดั จาหน่าย

-

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 10 บาท

หน่วยทรัสต์

บริ ษัทฯ ขอเรี ยนแจ้ งว่า แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวยังคงอยู่
ภายใต้ การพิจารณาของสานักงาน ก.ล.ต. ดังนัน้ บริ ษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการเสนอขายหรื อดาเนินการ
ตามความเหมาะสมในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. ยังไม่อนุมตั ิแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่ าง
หนังสือชี ้ชวน ในวันเริ่ มกาหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

