
 

  

   

 

ท่ี REMS015/2561 – TH 

 วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เร่ือง แจ้งเกี่ยวกบัการเข้าท าธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตีและบคุคลที่เกี่ยวโยงกบัท
รัสตี (เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โก
รท) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มการคดัค้านการเข้าท าธุรกรรม 
  2. ความเห็นของทรัสต ี

ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม 
โกรท (“กองทรัสต์”) ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ได้อนมุตัิให้กองทรัสต์ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวม ณ 
ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพนัล้าน) บาทนัน้ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) 
ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้แรกของกองทรัสต์นัน้ กองทรัสต์จะเข้าท า
ธุรกรรมกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั (“บลจ. กสิกรไทย”) ซึง่มีฐานะเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ (“ทรัสตี”) และ
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับทรัสตี (ตามท่ีอธิบายด้านล่าง) อันท าให้
ธุรกรรมดงักล่าวก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตี มีรายละเอียดดงันี ้

(1) การแต่งตัง้ให้ธนาคารกสิกรไทยท าหน้าที่เป็นผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ที่จะออกในครัง้
แรกของกองทรัสต์ แบบรับประกันผลการจดัจ าหน่ายทัง้จ านวน (firm underwritten basis)  

ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นอยู่ในบลจ. กสิกรไทย ร้อยละ 99.99 อนัท าให้ ธนาคารกสิกรไทยเป็นบคุคลท่ีเกี่ยวโยงกบับลจ. 
กสิกรไทย ซึ่งมีฐานะเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ การแต่งตัง้ธนาคารกสิกรไทยให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ แบบ
รับประกนัผลการจดัจ าหน่ายทัง้จ านวน (firm underwritten basis) ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัทรัส
ตี เน่ืองจาก หากธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทนุได้เต็มตามจ านวนที่ตนรับไปจดัจ าหน่าย ธนาคารกสิกร
ไทยจะต้องรับซือ้หุ้นกู้ ท่ีคงเหลือนัน้ตามสัดส่วนท่ีตนรับประกันการจัดจ าหน่ายไว้เอง อันเป็นผลให้ธนาคารกสิกรไทยมีฐานะเป็น
เจ้าหนีร้ายหนึง่ของกองทรัสต์    

 ทัง้นี ้เง่ือนไขและรายละเอียดในการแต่งตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  จะเป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  ระหว่างกองทรัสต์ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้  (กระท าการแทนโดยบลจ. กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะทรัสตี) กบั ธนาคาร
กสิกรไทย ในฐานะผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ต่อไป  

 



 

  

   

 

 (2) การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. กสิกรไทยในฐานะบริษัทจัดการของ
กองทุนนัน้ๆ 

นอกจากการท าหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์แล้ว บลจ. กสิกรไทย ยงัเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมและกองทุน
ส่วนบคุคล โดย บลจ. กสิกรไทย มีอ านาจในการบริหารจดัการกองทนุรวมและกองทนุส่วนบคุคลท่ีตนรับบริหารจดัการ  บลจ. กสิกร
ไทย มีอ านาจท่ีจะด าเนินการให้กองทนุรวมหรือกองทนุส่วนบคุคลภายใต้การบริหารจดัการของบลจ. กสิกรไทย เข้าลงทนุซือ้หุ้นกู้ของ
กองทรัสต์ ในกรณีท่ี บลจ. กสิกรไทย ด าเนินการให้กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารจดัการของตนซือ้หุ้นกู้ ของ
กองทรัสต์ จะท าให้กองทนุรวมหรือกองทนุส่วนบคุคลท่ีเข้าลงทนุซือ้หุ้นกู้ของกองทรัสต์มีฐานะเป็นเจ้าหนีร้ายหนึ่งของกองทรัสต์ อนั
เป็นการกระท าท่ีเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์กบักองทรัสต์เช่นเดียวกนั 

ทัง้นี ้รายละเอียด ข้อก าหนด และเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะจดัจ าหน่ายให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. 
กสิกรไทย จะเป็นข้อก าหนดเดียวกนักบัของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายแก่บคุคลอื่นๆ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบร่างข้อก าหนดสิทธิ
ของหุ้ นกู้ ของกองทรัสต์ ท่ีบริษัทฯ ได้ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ได้ทาง 
http://www.sec.or.th  

การท าธุรกรรมทัง้ 2 รายการข้างต้นคาดว่าจะเกิดขึน้ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 

บริษัทฯ จึงขอรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามรายละเอียดข้างต้น หากผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด มีความประสงค์จะ
คดัค้านการเข้าท าธุรกรรมใดของกองทรัสต์  ตามท่ีระบไุว้ในข้างต้น ท่านสามารถด าเนินการคดัค้านได้ ดงัต่อไปนี ้

1. พิมพ์แบบฟอร์มตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 และกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน โดยระบใุห้ชดัเจนว่าประสงค์จะคดัค้านการเข้า
ท าธุรกรรมในเร่ืองใดของกองทรัสต์ 

2. ส่งแบบฟอร์มตามข้อ 1 ข้างต้น ท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว มายังส านักงานใหญ่ของ
บริษัทฯ ภายในวนั 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 

หากมีผู้ถือหน่วยทรัสต์คดัค้านการเข้าท าธุรกรรมใด ในจ านวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทรัสต์แล้ว ธุรกรรมนัน้จะกระท ามิได้ 

ความเหน็ของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยของ
กองทรัสต์ และมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยเหตผุลดงัต่อไปนี ้

1. การแต่งตัง้ให้ธนาคารกสิกรไทย ท าหน้าท่ีเป็นผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้แบบรับประกนั จะช่วยให้
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ได้เต็มตามจ านวน นอกจากนัน้ ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ของธนาคารกสิกรไทย 
เมื่อเทียบกบัอตัราค่าธรรมเนียมของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้รายอื่นแล้ว อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงและมีความเหมาะสม  

2. ข้อก าหนดสิทธิ ส าหรับหุ้นกู้ของกองทรัสต์ จะใช้บงัคบัและให้สิทธิกบัผู้ถือหุ้นกู้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าผู้
ถือหุ้นกู้จะเป็นธนาคารกสิกรไทย หรือกองทนุรวมหรือกองทนุส่วนบคุคลภายใต้การบริหารจดัการของ บลจ. กสิกรไทย หรือ บคุคลอื่น
ใด 

http://www.sec.or.th/


 

  

   

 

 

  จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 
 กรรมการ 
 บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทรัสต์
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แบบฟอร์มการคัดค้านการเข้าท าธุรกรรม 

เขียนท่ี     
วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า       สญัชาต ิ    

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง                  

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    

 

(2) เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม  
โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้รวม    หน่วย  

 
 (3)  ขอคดัค้านการเข้าท าธุรกรรมของกองทรัสต์ ดงัต่อไปนี ้

 การตกลงให้ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) จดัจ าหน่ายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ WHART แบบรับประกนัผลการจดัจ าหน่าย
ทัง้จ านวน (firm underwritten basis) 

 การเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่กองทนุอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของทรัสตี 

 

 

 ลงชื่อ    ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
        (    ) 

 

 

หมายเหต ุ
1. การคดัค้านการเข้าท าธุรกรรมใดๆ ดงักล่าวข้างต้น อาจส่งผลต่อความส าเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ 
2. การคดัค้านจะถือว่าได้ท าโดยชอบเมื่อได้จดัส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกรายละเอยีดครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว มายงัส านกังาน
ใหญ่ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ท่ีอยู่ เลขท่ี 1121 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพารักษ์ ต าบลเทพารักษ์ 
อ าเภอเมืองสมทุรปราการจงัหวดัสมทุรปราการ 10270 ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  
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