ที่ REMS070/2559 – TH
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง

การแจ้ งแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
สาหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ 2 มีผลใช้ บงั คับ (เพิม่ เติม)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัท”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”) ได้ เผยแพร่ ข่าวเมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2559 เลื่อนวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์เพื่อ
สิทธิ ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง โดยเลื่อนวันกาหนดรายชื่อ เป็ นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และ
เลือ่ นวันวิธีปิดสมุดทะเบียน เป็ นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นัน้
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ มีคาอนุญาตให้ บริ ษัทฯ
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ
แบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ แ ละหนัง สือ ชี ช้ วนมี ผลใช้ บัง คับ เป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2559
บริ ษัทขอเรี ยนแจ้ งข้ อมูลสาคัญของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลที่มีผลใช้ บงั คับดังนี ้
1.
จ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกเพิ่ ม เติ ม ออกในการเพิ่ ม ทุ น ครั ง้ ที่ 2 ของกองทรั ส ต์ มี จ านวนทัง้ สิ น้
310,472,000 หน่วย โดยแบ่งเป็ นส่วนที่เสนอขายผู้หน่วยทรัสต์เดิมประมาณร้ อยละ 90 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั้
่
ออกในการเพิ่ ม ทุน ครั ง้ ที่ 2 และ ส่ว นที่ เ สนอขายต่ อ ผู้ล งทุน อื่ น (บุค คลในวงจ ากัด ที่ เ ป็ นผู้จ องซื อ้ พิ เ ศษ (Private
Placement) และ/หรื อ เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ ) (Public Offering) ประมาณร้ อยละ 10 ของจานวนหน่วยทรั สต์
ทังหมดที
้
่ออกในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 2
2.
อัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติม คือ 2.3680 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ
1 หน่วยทรัสต์ใหม่ หน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคานวณที่เป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
3.

ราคาเสนอขาย คือ 10.00 บาท ต่อหน่วยทรัสต์

4.
ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นการเพิ่ ม ทุน ครั ง้ ที่ 2 ของกองทรั ส ต์ คื อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

5.
ระยะเวลาการจองซื ้อสาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม คือ วันที่ 22-25 และ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา
9.00 – 16.00 น. (โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขการชาระเงินในข้ อมูลการจองซื ้อหน่วยทรัสต์)
6.
ช่องทางสาหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิมที่จะรับเอกสารใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ ในระยะเวลาการจองซื ้อ
คือ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
-

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (ทุกสาขา)

7.
ผู้จัด การการจัดจาหน่ายอาจขอสงวนสิทธิ ที่ จะปฏิ เสธการจองซื อ้ หน่วยทรั สต์ ในบางกรณี ตามที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรื อผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หรื อกรณีที่การจองซื ้อหน่วยทรัสต์อาจก่ อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทรัสต์ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนซึ่ งจัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดั การการจัดจาหน่ายเป็ นหลัก
บริ ษัทจะจัดส่งเอกสารใบจองซื อ้ หน่วยทรั สต์ และข้ อ มูลการจองซื อ้ หน่วยทรั สต์ ในการเพิ่ม ทุนครั ง้ ที่ 2 ของ
กองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิจองซื ้อทางไปรษณีย์ โดยบริ ษัทจะไม่สง่ ให้ แก่ผ้ ทู ี่เป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่มี
ถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา และ บุคคลซึง่ ปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

