ที่ REMS067/2559 – TH
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
เรื่ อง

การแจ้ งแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรั สต์ และร่ างหนังสือชี ช้ วนการเสนอขายหน่วยทรั สต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) มีผลบังคับใช้

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์
WHART”) ได้ เผยแพร่ ข่าวแจ้ งความคืบหน้ าของการพิจารณาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่ าง
หนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ของ กองทรัสต์ HREIT ว่าสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ เริ่ มนับระยะเวลาการพิจารณาแบบคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์แล้ ว
บริ ษั ท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ น ท์ จ ากัด ในฐานะผู้ก่ อ ตัง้ ทรั สต์ แ ละผู้ที่ จ ะเข้ า เป็ นผู้จัด การกองทรั สต์ ของ
กองทรัสต์ HREIT (“ผู้จัดการกองทรัสต์ HREIT”) ได้ แจ้ งความคืบหน้ าแก่บริ ษัทฯ ว่า สานักงาน ก.ล.ต. ได้ อนุมตั ิ คาขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ HREIT เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และร่ างหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ HREIT มีผลใช้ บงั คับแล้ วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2559 (“แบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับที่มีผลใช้ บงั คับ ”) โดยแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่ าง
หนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ที่ได้ รับการอนุมตั ิและมีผลใช้ บงั คับได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th โดยสามารถค้ นหาหนังสือชีช้ วน / แบบ filing ในหัวข้ อข้ อมูลที่ยื่นกับ ก.ล.ต. และ
เลือกทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ในหัวข้ อประเภทหลักทรัพย์ที่ทาการค้ นหา
บริ ษัทขอเรี ยนแจ้ งข้ อมูลสาคัญ ของการเสนอขายหน่วยทรั สต์ ของ HREIT ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ กองทรั สต์
WHART ตามข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับที่มีผลใช้ บงั คับดังนี ้
1.
จานวนหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ HREIT ที่เสนอขายแก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ WHART มีจานวน
ทังสิ
้ ้น 569,360,000 หน่วย
2.
อัต ราส่ว นการเสนอขายต่อหน่วยทรั สต์ เท่ากับ 1.1622 หน่ว ยทรั สต์ ข องกองทรั สต์ WHART ต่อ 1
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT หน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคานวณที่เป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่
ใกล้ เคียงที่สดุ
3.

ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์กองทรัสต์ HREIT คือ 10.00 บาท ต่อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT

4.
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ที่มีสิทธิ จองซื ้อหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ HREIT คือ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ในวันที่
19 ตุลาคม 2559
5.
ระยะเวลาการจองซื ้อ คือ วันที่ 9 – 11 และ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30 – 15:30 น. (กรุ ณา
ศึกษารายละเอียดเรื่ องวันและวิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ในเอกสารจองซื ้อหน่วยทรัสต์และ
ข้ อมูลการจองซื ้อ)
6.
ช่องทางสาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ที่จะรับเอกสารใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ใน
ระยะเวลาการจองซื ้อ ทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาโทรศัพท์: 0-2777-6784
ผู้จัด การกองทรั สต์ HREIT จัด เตรี ย มเอกสารใบจองซือ้ หน่วยทรั สต์ และข้ อ มูลการจองซือ้ หน่วยทรั สต์ ของ
กองทรั สต์ HREIT ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ที่มีสิทธิ จองซือ้ โดยจะจัดส่ง ออกทางไปรษณี ย์ในวันที่ 3 พฤศจิ กายน 2559
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์ HREIT แจ้ งว่าได้ นาใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ และข้ อมูลการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
HREIT ขึ ้นเว็บไซด์ www.hemarajreit.com เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART สามารถดาวน์
โหลดใบจองซือ้ หน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ HREIT และข้ อมูลการจองซือ้ หน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์ HREIT ที่เว็บไซด์
ดังกล่าวได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

