Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ที่ HRM 059/2560
วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เรื่ อง

แจ้ งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิ ธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ ในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (เพิ่มเติม)

เรี ยน

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2560 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
(“กองทรัสต์ HREIT”) ได้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมของกองทรั สต์ HREIT
จานวนไม่เกิน 169,000,000 หน่วยนัน้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
จานวนไม่เกิน 133,280,000 หน่วย ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออก
และเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
(Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ป ระชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เดิ ม (Preferential Offering) โดยผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิ ทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่
ได้ รับจัดสรร หรื อ น้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร บริ ษัท เหมราช
รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 3 หรื อไม่ก็ได้ และใน
กรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรั สต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วย
ที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ เหมราชและ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรร
ให้ แก่เหมราช และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของเหมราชเมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้ วจะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
ส่ วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ซึ่งรวมถึ งผู้ลงทุน สถาบัน และผู้จ องซื อ้ พิ เศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ ของกองทรั สต์ HREIT ตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
(Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
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Hemaraj REIT Management Company Limited
บริ ษทั เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิ
จองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจาก
การจัดสรรส่วนที่ 3 ทังนี
้ ้ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฎใบแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท
ในการนี ้ทางบริ ษัทฯ จึงเห็นควร กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวในวันที่
28 พฤศจิ ก ายน 2560 และรวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติ หลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) โดยวิ ธี ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพัก การโอนหน่ ว ยทรั สต์ ใ นวัน ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2560 โดยผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ เดิมจะมี สิทธิ ในการจองซือ้ หน่วยทรั สต์ เพิ่ม เติ มในอัตราส่วนเท่ากับ 8.5438 หน่วยทรัสต์ เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม และการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1 มีจานวนรวมไม่เกิน 133,280,000 หน่วย
และบริ ษัทฯ จะแจ้ งราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ ทราบต่อไป
อนึ่ง เนื่องจากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี ้ชวนยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาอนุมตั ิ
ของ สานักงาน ก.ล.ต. ดังนัน้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 1 จะกระทาได้ ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจาก
สานักงาน ก.ล.ต และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกาญจนา เอื ้อโอบอ้ อม)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท เหมราช รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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