
 

  
   

 

ท่ี  REMS003/2562 

 วนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2562 

เร่ือง แจ้งเก่ียวกบัการเข้าทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบัทรัสตีและบคุคลท่ีเก่ียวโยง

กบัทรัสตี (เพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรี

เมี่ยม โกรท) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มการคดัค้านการเข้าทําธุรกรรม 

  2. ความเห็นของทรัสต ี

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรี

เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”) ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ได้อนมุตัิให้กองทรัสต์ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน

วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึง่ไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพนัล้าน) บาทนัน้ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ 

จํากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ได้ออกหุ้นกู้ ตามมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดงักล่าวครัง้ท่ี 1 จํานวน 

4,200,000,000 (สีพ่นัสองร้อยล้าน) บาท เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2561  

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่ บริษัทฯ จะดําเนินให้กองทรัสต์ออกหุ้นกู้ตามมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วเป็นครัง้ท่ี 

2 จํานวน 2,300,000,000 (สองพนัสามร้อยล้าน) บาท เพ่ือนํามาชําระหนีเ้ดิมของกองทรัสต์ สําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ในครัง้ท่ี 2 นี ้ กองทรัสต์จะเข้าทําธุรกรรมกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั (“บลจ. กสิกรไทย”) ซึ่งมีฐานะ

เป็นทรัสตีของกองทรัสต์ (“ทรัสตี”) และธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคารกสิกรไทย”) ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบัท

รัสตี (ตามท่ีอธิบายด้านล่าง) อันทําให้ธุรกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี มี

รายละเอียดดงันี ้

(1) การแต่งตัง้ให้ธนาคารกสิกรไทยทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สาํหรับหุ้นกู้ที่จะออกใน

ที่ 2 ของกองทรัสต์ แบบรับประกันผลการจัดจาํหน่ายทัง้จาํนวน (firm underwritten basis)  

ธนาคารกสิกรไทย ถือหุ้นอยู่ในบลจ. กสิกรไทย ร้อยละ 99.99 อนัทําให้ ธนาคารกสิกรไทยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบั

บลจ. กสิกรไทย ซึ่งมีฐานะเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ การแต่งตัง้ธนาคารกสิกรไทยให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้

แบบรับประกันผลการจัดจําหน่ายทัง้จํานวน (firm underwritten basis) ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

กองทรัสต์กบัทรัสตี เน่ืองจาก หากธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุได้เต็มตามจํานวนท่ีตนรับไปจดั

จําหน่าย ธนาคารกสิกรไทยจะต้องรับซือ้หุ้ นกู้ ท่ีคงเหลือนัน้ตามสดัส่วนท่ีตนรับประกันการจัดจําหน่ายไว้เอง อันเป็นผลให้

ธนาคารกสกิรไทยมีฐานะเป็นเจ้าหนีร้ายหนึง่ของกองทรัสต์    



 

  
   

 

 ทัง้นี ้เง่ือนไขและรายละเอียดในการแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้  จะเป็นไปตามท่ีกําหนดในสญัญาแต่งตัง้

ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  ระหวา่งกองทรัสต์ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้  กบั ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้น

กู้ตอ่ไป  

 

 (2) การจัดจําหน่ายหุ้นกู้ให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. กสิกรไทยในฐานะบริษัทจัดการ

ของกองทุนนัน้ๆ 

นอกจากการทําหน้าท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์แล้ว บลจ. กสิกรไทย ยงัเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวมและ

กองทนุสว่นบคุคล โดย บลจ. กสิกรไทย มีอํานาจในการบริหารจดัการกองทนุรวมและกองทนุสว่นบคุคลท่ีตนรับบริหารจดัการ  

บลจ. กสิกรไทย มีอํานาจท่ีจะดําเนินการให้กองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคลภายใต้การบริหารจดัการของบลจ. กสิกรไทย เข้า

ลงทนุซือ้หุ้นกู้ของกองทรัสต์ ในกรณีท่ี บลจ. กสกิรไทย ดําเนินการให้กองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคลภายใต้การบริหารจดัการ

ของตนซือ้หุ้นกู้ของกองทรัสต์ จะทําให้กองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคลท่ีเข้าลงทนุซือ้หุ้นกู้ของกองทรัสต์มีฐานะเป็นเจ้าหนีร้าย

หนึง่ของกองทรัสต์ อนัเป็นการกระทําท่ีเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์กบักองทรัสต์เช่นเดียวกนั 

ทัง้นี ้รายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะจัดจําหน่ายให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ 

บลจ. กสิกรไทย จะเป็นข้อกําหนดเดียวกนักับของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายแก่บุคคลอ่ืนๆ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถตรวจสอบร่าง

ข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้ของกองทรัสต์ ท่ีบริษัทฯ ได้ยื่นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ได้ทาง 

http://www.sec.or.th  

การทําธุรกรรมทัง้ 2 รายการข้างต้นคาดวา่จะเกิดขึน้ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

บริษัทฯ จึงขอรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามรายละเอียดข้างต้น หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด มีความประสงค์จะ

คดัค้านการเข้าทําธุรกรรมใดของกองทรัสต์  ตามท่ีระบไุว้ในข้างต้น ทา่นสามารถดําเนินการคดัค้านได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิมพ์แบบฟอร์มตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบุให้ชดัเจนว่าประสงค์จะคดัค้าน

การเข้าทําธุรกรรมในเร่ืองใดของกองทรัสต์ 

2. สง่แบบฟอร์มตามข้อ 1 ข้างต้น ท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือช่ือแล้ว มายงัสํานกังานใหญ่ของ

บริษัทฯ ภายในวนั 29 มกราคม 2562 

หากมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์คดัค้านการเข้าทําธุรกรรมใด ในจํานวนเกินกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนหน่วยท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกองทรัสต์แล้ว ธุรกรรมนัน้จะกระทํามิได้ 

ความเห็นของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วข้างต้นนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยของ

กองทรัสต์ และมิได้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยเหตุผล

ดงัตอ่ไปนี ้

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


 

  
   

 

1. การแต่งตัง้ให้ธนาคารกสิกรไทย ทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้แบบรับประกัน จะ

ช่วยให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ได้เต็มตามจํานวน นอกจากนัน้ คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ของธนาคาร

กสกิรไทยสาํหรับการออกหุ้นกู้ของกองทรัสต์ครัง้ท่ี 2 เมื่อเทียบกบัอตัราคา่ธรรมเนียมของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นสาํหรับการ

ออกหุ้นกู้ของกองทรัสต์ครัง้ท่ี 1 แล้ว อยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกนั  

2. ข้อกําหนดสิทธิ สําหรับหุ้นกู้ของกองทรัสต์ จะใช้บงัคบัและให้สิทธิกบัผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่

ว่าผู้ ถือหุ้นกู้จะเป็นธนาคารกสกิรไทย หรือกองทนุรวมหรือกองทนุสว่นบคุคลภายใต้การบริหารจดัการของ บลจ. กสิกรไทย หรือ 

บคุคลอ่ืนใด 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา) 

 กรรมการ 

 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 ผู้จดัการกองทรัสต์



 สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 

  
   

 

แบบฟอร์มการคัดค้านการเข้าทาํธุรกรรม 

เขียนท่ี     

วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า       สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง                  

อําเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    

 

(2) เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม  

โกรท โดยถือหนว่ยทรัสต์จํานวนทัง้สิน้รวม    หนว่ย  

 

 (3)  ขอคดัค้านการเข้าทําธุรกรรมของกองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

 การตกลงให้ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จัดจําหน่ายหุ้นกู้ของกองทรัสต์ WHART แบบรับประกันผลการจดั

จําหนา่ยทัง้จํานวน (firm underwritten basis) 

 การเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่กองทนุอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของทรัสตี 

 

 

 ลงช่ือ    ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

        (    ) 

 

 

หมายเหต ุ

1. การคัดค้านการเข้าทําธุรกรรมใดๆ ดงักล่าวข้างต้น อาจส่งผลต่อความสําเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของ

กองทรัสต์ 

2. การคดัค้านจะถือว่าได้ทําโดยชอบเมื่อได้จัดสง่แบบฟอร์มท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือช่ือแล้ว มายงั

สาํนกังานใหญ่ของ บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จํากดั ท่ีอยู ่เลขท่ี 1121 หมูท่ี่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบล

เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมทุรปราการจงัหวดัสมทุรปราการ 10270 ภายในวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562  

 

 






	WHART_ELCID_Conflict of Interest KA Kbank
	Trustee Opinion_COI_Bond Underwriter_2_TH

