ที่ REMS003/2562
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
เรื่อง

แจ้ งเกี่ยวกับการเข้ าทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยง
กับทรัสตี (เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรท)

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1. แบบฟอร์ มการคัดค้ านการเข้ าทําธุรกรรม
2. ความเห็นของทรัสตี

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรท (“กองทรั สต์ ”) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้ อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้ าน) บาทนัน้ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์
จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ และกองทรัสต์ได้ ออกหุ้นกู้ตามมติผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ดงั กล่าวครัง้ ที่ 1 จํานวน
4,200,000,000 (สีพ่ นั สองร้ อยล้ าน) บาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า บริ ษัทฯ จะดําเนินให้ กองทรัสต์ออกหุ้นกู้ตามมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นครัง้ ที่
2 จํานวน 2,300,000,000 (สองพันสามร้ อยล้ าน) บาท เพื่อนํามาชําระหนี ้เดิมของกองทรัสต์ สําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในครัง้ ที่ 2 นี ้ กองทรัสต์จะเข้ าทําธุรกรรมกับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด (“บลจ. กสิกรไทย”) ซึ่งมีฐานะ
เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ (“ทรัสตี”) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับท
รั สตี (ตามที่อธิ บายด้ านล่าง) อันทําให้ ธุรกรรมดังกล่าวก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งกับประโยชน์ ระหว่างกองทรั สต์ กับทรั สตี มี
รายละเอียดดังนี ้
(1)
การแต่ งตัง้ ให้ ธนาคารกสิกรไทยทําหน้ าที่เป็ นผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้สาํ หรับหุ้นกู้ท่ จี ะออกใน
ที่ 2 ของกองทรัสต์ แบบรับประกันผลการจัดจําหน่ ายทัง้ จํานวน (firm underwritten basis)
ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นอยู่ในบลจ. กสิกรไทย ร้ อยละ 99.99 อันทําให้ ธนาคารกสิกรไทยเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ
บลจ. กสิกรไทย ซึ่งมีฐานะเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ การแต่งตังธนาคารกสิ
้
กรไทยให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้
แบบรั บ ประกัน ผลการจัด จํ า หน่า ยทัง้ จํ า นวน (firm underwritten basis) ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ร ะหว่าง
กองทรัสต์กบั ทรัสตี เนื่องจาก หากธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถจัดจําหน่ายหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนได้ เต็มตามจํานวนที่ตนรับไปจัด
จํ าหน่าย ธนาคารกสิกรไทยจะต้ องรั บซื ้อหุ้นกู้ที่คงเหลือนัน้ ตามสัดส่วนที่ตนรั บประกันการจัดจําหน่ายไว้ เอง อันเป็ นผลให้
ธนาคารกสิกรไทยมีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้รายหนึง่ ของกองทรัสต์

ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและรายละเอียดในการแต่งตังผู
้ ้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ จะเป็ นไปตามที่กําหนดในสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ระหว่างกองทรัสต์ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ กับ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้น
กู้ตอ่ ไป
(2)
การจัดจําหน่ ายหุ้นกู้ให้ แก่ กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบลจ. กสิกรไทยในฐานะบริ ษัทจัดการ
ของกองทุนนัน้ ๆ
นอกจากการทําหน้ าที่เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์แล้ ว บลจ. กสิกรไทย ยังเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและ
กองทุนส่วนบุคคล โดย บลจ. กสิกรไทย มีอํานาจในการบริ หารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่ตนรับบริ หารจัดการ
บลจ. กสิกรไทย มีอํานาจที่จะดําเนินการให้ กองทุนรวมหรื อกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ การบริ หารจัดการของบลจ. กสิกรไทย เข้ า
ลงทุนซื ้อหุ้นกู้ของกองทรัสต์ ในกรณีที่ บลจ. กสิกรไทย ดําเนินการให้ กองทุนรวมหรื อกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ การบริ หารจัดการ
ของตนซื ้อหุ้นกู้ของกองทรัสต์ จะทําให้ กองทุนรวมหรื อกองทุนส่วนบุคคลที่เข้ าลงทุนซื ้อหุ้นกู้ของกองทรัสต์มีฐานะเป็ นเจ้ าหนี ้ราย
หนึง่ ของกองทรัสต์ อันเป็ นการกระทําที่เป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์กบั กองทรัสต์เช่นเดียวกัน
ทังนี
้ ้ รายละเอียด ข้ อกําหนด และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะจัดจําหน่ายให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของ
บลจ. กสิกรไทย จะเป็ นข้ อกําหนดเดียวกันกับของหุ้นกู้ที่เสนอขายแก่บุคคลอื่นๆ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบร่ าง
ข้ อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของกองทรัสต์ ที่บริ ษัทฯ ได้ ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ทาง
http://www.sec.or.th
การทําธุรกรรมทัง้ 2 รายการข้ างต้ นคาดว่าจะเกิดขึ ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
บริ ษัทฯ จึงขอรายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศตามรายละเอียดข้ างต้ น หากผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด มีความประสงค์จะ
คัดค้ านการเข้ าทําธุรกรรมใดของกองทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น ท่านสามารถดําเนินการคัดค้ านได้ ดังต่อไปนี ้
1.
พิมพ์แบบฟอร์ มตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1 และกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน โดยระบุให้ ชดั เจนว่าประสงค์จะคัดค้ าน
การเข้ าทําธุรกรรมในเรื่ องใดของกองทรัสต์
2.
ส่งแบบฟอร์ มตามข้ อ 1 ข้ างต้ น ที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและลงลายมือชื่อแล้ ว มายังสํานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทฯ ภายในวัน 29 มกราคม 2562
หากมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์คดั ค้ านการเข้ าทําธุรกรรมใด ในจํานวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทรั
้
สต์แล้ ว ธุรกรรมนันจะกระทํ
้
ามิได้
ความเห็นของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวข้ างต้ นนี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยของ
กองทรัสต์ และมิได้ เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของกองทรัสต์ หรื อกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยเหตุผล
ดังต่อไปนี ้

1.
การแต่งตังให้
้ ธนาคารกสิกรไทย ทําหน้ าที่เป็ นผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้แบบรับประกัน จะ
ช่วยให้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ได้ เต็มตามจํานวน นอกจากนัน้ ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ของธนาคาร
กสิกรไทยสําหรับการออกหุ้นกู้ของกองทรัสต์ครัง้ ที่ 2 เมื่อเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหุ้นสําหรับการ
ออกหุ้นกู้ของกองทรัสต์ครัง้ ที่ 1 แล้ ว อยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกัน
2.
ข้ อกําหนดสิทธิ สําหรับหุ้นกู้ของกองทรัสต์ จะใช้ บงั คับและให้ สิทธิกบั ผู้ถือหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
ว่าผู้ถือหุ้นกู้จะเป็ นธนาคารกสิกรไทย หรื อกองทุนรวมหรื อกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ การบริ หารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย หรื อ
บุคคลอื่นใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

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

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.
สัญชาติ

อยูบ่ ้ านเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม
โกรท โดยถือหน่วยทรัสต์จํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หน่วย
(3) ขอคัดค้ านการเข้ าทําธุรกรรมของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี ้
 การตกลงให้ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จัดจําหน่ายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ WHART แบบรับประกันผลการจัด
จําหน่ายทังจํ
้ านวน (firm underwritten basis)
 การเสนอขายหุ้นกู้ให้ แก่กองทุนอยูภ่ ายใต้ การบริ หารจัดการของทรัสตี

ลงชื่อ
(

ผู้ถือหน่วยทรัสต์
)

หมายเหตุ
1. การคัดค้ านการเข้ าทําธุรกรรมใดๆ ดังกล่าวข้ างต้ น อาจส่งผลต่อความสําเร็ จของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
กองทรัสต์
2. การคัดค้ านจะถือว่าได้ ทําโดยชอบเมื่อได้ จัดส่งแบบฟอร์ มที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วนและลงลายมือชื่อแล้ ว มายัง
สํานักงานใหญ่ของ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ที่อยู่ เลขที่ 1121 หมูท่ ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ 10270 ภายในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

