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ที่ REMS051/2563 – TH 

วนัท่ี 9 ตลุาคม 2563 

เร่ือง แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่ 5 มีผลบังคับใช้ และข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 5 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการ
กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”) ได้
เผยแพร่ข่าวเมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2563 เร่ือง แจ้งวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ในการ
เพิ่มทนุครัง้ที่ 5 ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท นัน้ 

บดันี ้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่ 5 มีผลบงัคบัใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 2563 ตามที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 5 จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ผู้จดัการ
กองทรัสต์ จึงขอเรียนแจ้งข้อมลูส าคญัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้
ที่ 5 ตามข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูที่มีผลใช้บงัคบัให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทราบ ดงันี  ้

1. จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่  5 ของกองทรัสต์ มีจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
255,200,000 หนว่ย โดยแบง่เป็น 

1.1. สว่นที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏ
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ แตจ่ะไมเ่สนอขายให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม ที่อาจสง่ผล
เป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของต่างประเทศ 
หรือจะท าให้กองทรัสต์มีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควรภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ  ไม่เกิน 
191,400,000 หนว่ย 

โดยสญัชาติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะน ามาพิจารณาว่าจะไม่
เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น มีรายช่ือเบือ้งต้น คือ สญัชาติอเมริกา สญัชาติแคนาดา สญัชาติอินเดีย 
สญัชาติญ่ีปุ่ น สญัชาติจีน สญัชาติฮ่องกง สญัชาติสิงคโปร์ สญัชาติไต้หวนั สญัชาติอังกฤษ สญัชาติสวีเดน สญัชาติ
สวิสเซอร์แลนด์ สญัชาติของประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยโุรป อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทรัสต์ จะประกาศรายช่ือสญัชาติ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมทัง้หมดที่ไมไ่ด้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ผา่นเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวนั
จองซือ้หนว่ยทรัสต์ 
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ส าหรับการจองซือ้หน่วยทรัสต์ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่เสนอ
ขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สิทธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1.1 นี ้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับ
จดัสรรแล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้
หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร ในเวลาพร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่ 1.3 
หรือไมก็่ได้ 

1.2. ส่วนที่เสนอขายต่อบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“WHA”) และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อ
รวมกบัจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จดัสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ตามสว่นที่ 1.1 แล้ว จะมีจ านวน
ไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 5 นี ้คิดเป็นจ านวนไมเ่กิน 38,280,000 หนว่ย 

1.3. สว่นท่ีเสนอขายตอ่ (1) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและ
ผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ เ ก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่ เห็นสมควร ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ. 27/2559 และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

2. อตัราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึ่ง
เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ คือ 1 หนว่ยทรัสต์เดิม ตอ่ 
0.0722 หน่วยทรัสต์ใหม ่โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการค านวณที่เป็นทศนิยมจะถกูปัดลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียง
ที่สดุ 

3. ราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ไมเ่กิน 13.80 บาทตอ่หนว่ยทรัสต์ ผู้จดัการกองทรัสต์จะประกาศ
ราคาเสนอขายสุดท้าย ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาการจองซือ้  โดยผู้ จองซือ้
หนว่ยทรัสต์ดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องช าระคา่จองซือ้ในราคาสงูสดุ 

3.1 ผู้ จองซือ้ในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
ประเภทบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล ที่มิใช่นกัลงทนุสถาบนั 

3.2 ผู้ จองซือ้ในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
ประเภทนกัลงทนุสถาบนัท่ีมิได้น าสง่ใบ Bookbuilding 

3.3 ผู้จองซือ้ในสว่นท่ีเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป ซึง่เป็นบคุคลตาม
ดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน 
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กรณีที่ราคาเสนอขายสดุท้ายต ่ากวา่ราคาสงูสดุที่จะเสนอขายหนว่ยทรัสต์ ผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ซึง่
เป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้จะด าเนินการคืนเงินสว่นตา่งคา่จองซือ้ระหวา่งราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาสงูสดุที่จะเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์ โดยไมม่ีดอกเบีย้และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซือ้ ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน 

4. ช่วงเวลาการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

4.1. สว่นท่ีเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 

ประเภท ระยะเวลาจองซือ้ 

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มิใช่นักลงทุน
สถาบนั 

วันที่  2 ถึ ง  6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่  9 ถึ ง  12 
พฤศจิกายน 2563 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือ 
ตามเวลาท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการ
จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์ 

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
ประเภทนกัลงทนุสถาบนั  

วันที่  2 ถึ ง  6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่  9 ถึ ง  13 
พฤศจิกายน 2563 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น.  

 

4.2 สว่นท่ีเสนอให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป  

ประเภท ระยะเวลาจองซือ้ 

นกัลงทนุสถาบนั วันที่  2 ถึ ง  6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่  9 ถึ ง  13 
พฤศจิกายน 2563 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น.  

บุคคลตามดุลพินิ จของผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์ ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน 

วันที่  2 ถึ ง  6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่  9 ถึ ง  13 
พฤศจิกายน 2563 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือ 
ตามเวลาท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัจ าหนา่ย
หนว่ยทรัสต์  

 

5. ช่องทางส าหรับรับเอกสารใบจองซือ้และสถานที่จองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซือ้ 
มีรายละเอียดดงันี ้

5.1. ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึง่เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม  

- ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่ไมเ่ป็นนกัลงทนุสถาบนั 
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สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่สาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

- ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่เป็นนกัลงทนุสถาบนั 

สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่ส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

5.2. บุคคลในวงจ ากัด และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป ได้แก่ บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หนว่ยทรัสต์  

- ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่ป็นนกัลงทนุสถาบนั 

สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่สาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

- ประชาชนทัว่ไปท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนั 

สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่ส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

6. ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในบาง
กรณี ตามที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที่การจองซือ้หน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิ ดปัญหาในการบริหาร
กองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้จองซือ้เป็นสญัชาติอเมริกา  สญัชาติแคนาดา สญัชาติ
อินเดีย สญัชาติญ่ีปุ่ น สญัชาติจีน สญัชาติฮ่องกง สญัชาติสิงคโปร์ สญัชาติไต้หวัน สญัชาติอังกฤษ สญัชาติสวีเดน 
สญัชาติสวิสเซอร์แลนด์ สญัชาติของประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยโุรป หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย เป็นต้น ทัง้นี ้
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รวมถึงช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์เป็นหลกั 

ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัสง่เอกสารใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์และข้อมลูการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 5 
ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ทางไปรษณีย์ โดยผู้ จัดการกองทรัสต์จะไม่ส่งให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ ที่อาจส่งผลเป็นการกระท าอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการเสนอขายและการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ของต่างประเทศ หรือจะท าให้กองทรัสต์มีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกินสมควรภายใต้
กฎหมายของต่างประเทศ โดยมีรายช่ือเบือ้งต้น คือ สญัชาติอเมริกา สญัชาติแคนาดา สญัชาติอินเดีย สญัชาติญ่ีปุ่ น 
สญัชาติจีน สญัชาติฮ่องกง สญัชาติสิงคโปร์ สญัชาติไต้หวนั สญัชาติองักฤษ สญัชาติสวีเดน สญัชาติสวิสเซอร์แลนด์ 
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สญัชาติของประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยโุรป ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ จะประกาศรายช่ือสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่ไมไ่ด้รับการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ผา่นเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก่อนวนัจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายอนวุฒัน์ จารุกรสกลุ) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 


