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ที่ REM050/2562 – TH  

วนัท่ี 18 ตลุาคม 2562 

เร่ือง แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 มีผลบังคับใช้ และข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4   

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”) ได้เผยแพร่ขา่วเมื่อวนัท่ี 15 
ตลุาคม 2562 เร่ือง แจ้งวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 ของทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท นัน้ 

บดันี ้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4  มีผลบงัคบัใช้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี วนัท่ี 18 ตลุาคม 2562  บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งข้อมลู
ส าคญัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 ตามข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมลูที่มีผลใช้บงัคบัให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ ดงันี ้ 

1. จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 ของกองทรัสต์ มีจ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 323,780,000 หนว่ย โดย
แบง่เป็น 

1.1. สว่นที่เสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ร้อยละ 100 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดที่ออกในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 นี ้คิด
เป็นไมเ่กิน 323,780,000 หนว่ย โดยจดัสรรตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมแตล่ะราย 

1.2. สว่นที่เสนอขายต่อบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกบั
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ 1.1 แล้ว จะมี
จ านวนไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 นี ้

1.3. สว่นท่ีเสนอขายตอ่ (1) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึง่
ไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดั
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จ าหน่ายหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิม ตามข้อ 1.1 และตอ่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ตามข้อ 1.2 ข้างต้น 

2. ราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ไมเ่กิน 16.90 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้ราคาที่จะเสนอขายจริงนัน้ บริษัทฯ จะประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา
ก่อนวนัจองซือ้หนว่ยทรัสต์ โดยผู้จองซือ้ต้องช าระคา่จองซือ้ตามราคาเสนอขายจริงตามที่ประกาศในวนัดงักลา่ว 

3. ช่วงเวลาการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

3.1. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม 

สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 12 – 15 และ 18 พฤศจิกายน 2562 

3.2. ประชาชนทัว่ไป ได้แก่ บคุคลตามดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์  

สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 19 – 22 และ 25 พฤศจิกายน 2562 

4. ช่องทางส าหรับรับเอกสารใบจองซือ้และสถานท่ีจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซือ้ มีรายละเอียดดงันี ้

4.1. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม  

- ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่ไมเ่ป็นนกัลงทนุสถาบนั 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่สาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

 

- ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่เป็นนกัลงทนุสถาบนั 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่ส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 

4.2. ประชาชนทัว่ไป ได้แก่ บคุคลตามดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์  

- ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ป็นนกัลงทนุสถาบนั 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัท หลกัทรัพย์ 
กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)   

 

- ประชาชนทัว่ไปท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนั 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่ส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 

5. ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในบางกรณี ตามที่ผู้ จดัการการจดั
จ าหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผู้ จดัการการจดัจ าหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หรือกรณีที่การจองซือ้หนว่ยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทรัสต์ 
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หรือในกรณีที่ผู้ จองซือ้เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมี ถ่ินที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดซึ่งจัดให้มีขึน้และด าเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติญ่ีปุ่ น สญัชาติแคนาดา สญัชาติของประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจ
ยโุรป หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
และช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยเป็นหลกั 

 

บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารใบจองซือ้หน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซือ้หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 ของ
กองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯ จะไม่สง่ให้แก่ผู้ที่เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
ผู้ที่มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรัฐอเมริกา และบคุคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา และบริษัท หรือห้างหุ้นสว่นจ ากดัซึง่จดัให้มี
ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สญัชาติญ่ีปุ่ น สญัชาติแคนาดา สญัชาติของประเทศสมาชิกเขต
เศรษฐกิจยโุรป หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวนฤมล ตนัตยาวิทย์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ในฐานะผู้ รับมอบอ านาจ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 


