ที่ REMS015/2561 – TH
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง

แจ้ งเกี่ยวกับการเข้ าทาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกับท
รัสตี (เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โก
รท)

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. แบบฟอร์ มการคัดค้ านการเข้ าทาธุรกรรม
2. ความเห็นของทรัสตี

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
โกรท (“กองทรัสต์ ”) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้ อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวม ณ
ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้ าน) บาทนัน้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”)
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ แรกของกองทรัสต์นนั ้ กองทรัสต์จะเข้ าทา
ธุรกรรมกับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บลจ. กสิกรไทย”) ซึง่ มีฐานะเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ (“ทรัสตี”) และ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี (ตามที่อธิ บายด้ านล่าง) อันทาให้
ธุรกรรมดังกล่าวก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี มีรายละเอียดดังนี ้
(1)
การแต่ งตัง้ ให้ ธนาคารกสิกรไทยทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ท่จี ะออกในครัง้
แรกของกองทรัสต์ แบบรับประกันผลการจัดจาหน่ ายทัง้ จานวน (firm underwritten basis)
ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นอยู่ในบลจ. กสิกรไทย ร้ อยละ 99.99 อันทาให้ ธนาคารกสิกรไทยเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบลจ.
กสิกรไทย ซึ่งมีฐานะเป็ นทรั สตีของกองทรั สต์ การแต่งตัง้ ธนาคารกสิกรไทยให้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้แบบ
รับประกันผลการจัดจาหน่ายทังจ
้ านวน (firm underwritten basis) ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัส
ตี เนื่องจาก หากธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถจัดจาหน่ายหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนได้ เต็มตามจานวนที่ตนรับไปจัดจาหน่าย ธนาคารกสิกร
ไทยจะต้ องรับซื ้อหุ้นกู้ที่คงเหลือนัน้ ตามสัดส่วนที่ตนรั บประกันการจัดจาหน่ายไว้ เอง อันเป็ นผลให้ ธนาคารกสิกรไทยมีฐานะเป็ น
เจ้ าหนี ้รายหนึง่ ของกองทรัสต์
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและรายละเอียดในการแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ จะเป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ระหว่างกองทรัสต์ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (กระทาการแทนโดยบลจ. กสิกรไทย จากัด ในฐานะทรัสตี) กับ ธนาคาร
กสิกรไทย ในฐานะผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ต่อไป

(2)
การจัดจาหน่ ายหุ้นกู้ให้ แก่ กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการของบลจ. กสิกรไทยในฐานะบริษัทจัดการของ
กองทุนนัน้ ๆ
นอกจากการทาหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์แล้ ว บลจ. กสิกรไทย ยังเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมและกองทุน
ส่วนบุคคล โดย บลจ. กสิกรไทย มีอานาจในการบริ หารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่ตนรับบริ หารจัดการ บลจ. กสิกร
ไทย มีอานาจที่จะดาเนินการให้ กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ การบริหารจัดการของบลจ. กสิกรไทย เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นกู้ของ
กองทรัสต์ ในกรณีที่ บลจ. กสิกรไทย ดาเนินการให้ กองทุนรวมหรื อกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ การบริ หารจัดการของตนซื ้อหุ้นกู้ของ
กองทรัสต์ จะทาให้ กองทุนรวมหรื อกองทุนส่วนบุคคลที่เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นกู้ของกองทรัสต์มีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้รายหนึ่งของกองทรัสต์ อัน
เป็ นการกระทาที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์กบั กองทรัสต์เช่นเดียวกัน
ทังนี
้ ้ รายละเอียด ข้ อกาหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะจัดจาหน่ายให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ บลจ.
กสิกรไทย จะเป็ นข้ อกาหนดเดียวกันกับของหุ้นกู้ที่เสนอขายแก่บคุ คลอื่นๆ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบร่างข้ อกาหนดสิทธิ
ของหุ้ นกู้ ของกองทรั ส ต์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ยื่ น ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ได้ ทาง
http://www.sec.or.th
การทาธุรกรรมทัง้ 2 รายการข้ างต้ นคาดว่าจะเกิดขึ ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2561
บริ ษัทฯ จึงขอรายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศตามรายละเอียดข้ างต้ น หากผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด มีความประสงค์จะ
คัดค้ านการเข้ าทาธุรกรรมใดของกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น ท่านสามารถดาเนินการคัดค้ านได้ ดังต่อไปนี ้
1.
พิมพ์แบบฟอร์ มตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 และกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน โดยระบุให้ ชดั เจนว่าประสงค์จะคัดค้ านการเข้ า
ทาธุรกรรมในเรื่องใดของกองทรัสต์
2.
ส่งแบบฟอร์ มตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและลงลายมือชื่อแล้ ว มายังสานักงานใหญ่ ของ
บริษัทฯ ภายในวัน 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
หากมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์คดั ค้ านการเข้ าทาธุรกรรมใด ในจานวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทรัสต์แล้ ว ธุรกรรมนันจะกระท
้
ามิได้
ความเห็นของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ นนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยของ
กองทรัสต์ และมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี ้
1.
การแต่งตังให้
้ ธนาคารกสิกรไทย ทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้แบบรับประกัน จะช่วยให้
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ ได้ เต็มตามจานวน นอกจากนัน้ ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ของธนาคารกสิกรไทย
เมื่อเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้รายอื่นแล้ ว อยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงและมีความเหมาะสม
2.
ข้ อกาหนดสิทธิ สาหรับหุ้นกู้ของกองทรัสต์ จะใช้ บงั คับ และให้ สิทธิกบั ผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้
ถือหุ้นกู้จะเป็ นธนาคารกสิกรไทย หรือกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย หรือ บุคคลอื่น
ใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
แบบฟอร์ มการคัดค้ านการเข้ าทาธุรกรรม
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.
สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั สต์ ข องทรั ส ต์ เ พื่ อการลงทุนในอสัง หาริ มทรั พ ย์ และสิทธิ ก ารเช่ า ดับ บลิว เอชเอ พรี เ มี่ยม
โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จานวนทังสิ
้ ้นรวม
หน่วย
(3) ขอคัดค้ านการเข้ าทาธุรกรรมของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี ้
 การตกลงให้ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) จัดจาหน่ายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ WHART แบบรับประกันผลการจัดจาหน่าย
ทังจ
้ านวน (firm underwritten basis)
 การเสนอขายหุ้นกู้ให้ แก่กองทุนอยู่ภายใต้ การบริหารจัดการของทรัสตี

ลงชื่อ
(

ผู้ถือหน่วยทรัสต์
)

หมายเหตุ
1. การคัดค้ านการเข้ าทาธุรกรรมใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น อาจส่งผลต่อความสาเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์
2. การคัดค้ านจะถือว่าได้ ทาโดยชอบเมื่อได้ จดั ส่งแบบฟอร์ มที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและลงลายมือชื่อแล้ ว มายังสานักงาน
ใหญ่ ของ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด ที่อยู่ เลขที่ 1121 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์
อาเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ 10270 ภายในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

