สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรั สต์ HREIT”) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการเพิ่มทุนและการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ ดังนี ้
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ จะเพิ่มทุนของกองทรั สต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรั สต์ จานวนไม่เ กิ น
137,500,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในปั จจุบนั จานวน 702,634,116 หน่วย จะทาให้
กองทรัสต์ HREIT มีหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั ้ ้นไม่เกิน 840,134,116 หน่วย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้ จะ
กาหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อัตราดอกเบี ้ยทังใน
้
ประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
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2.

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
2.1.

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์

แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั ง้ ที่
สอง และการนาหน่ วยทรั สต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย ในกรณีท่ ีมีการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ บางส่ วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHAID และ/หรื อกลุ่ ม
บุคคลเดียวกันของ WHAID
บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรั สต์ ที่อ อกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิ น 137,500,000 หน่วย โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออก
และเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองนี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่
ขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ กองทรัสต์ HREIT ต้ องมีภาระหน้ าที่ในการ
ดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่
จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่า
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
สัญชาติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่บริ ษัทฯ จะนามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ ตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้ น มีรายชื่อเบื ้องต้ น คือ สัญชาติอเมริ กา แคนาดา ญี่ ปนุ่ อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิส อินเดีย
ฝรั่ งเศส ซึ่งเป็ นสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรั สต์ เดิมที่ ไม่ใช่สัญชาติไทย ณ วันกาหนดสิทธิ วันที่ 23 มีนาคม 2563
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะประกาศรายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรั สต์เดิมที่ไม่ได้ รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่าน
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัส ต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร บริ ษัทฯ จะ
จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่
ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ สว่ นที่ 3 และในกรณีการจัดสรรสิทธิตาม
อัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ จองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
เพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็ม
หน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
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ส่ ว นที่ 2 จัดสรรหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ WHAID และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID โดยจานวนหน่วยทรั สต์ที่
จัดสรรให้ แก่ WHAID และ/หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้ วจะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ
20 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองนี ้
ส่ วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด ซึ่ง
รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ตามประกาศสานักงาน
ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป ตามที่เห็นสมควรตามประกาศ ทธ.27/2559 และ
ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ตารางดังต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์
จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หน่ วย)

ส่วนที่ 1 ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์

ไม่ต่ากว่าร้ อยละ

กาหนดใน

กาหนดใน

ก าหนดภายหลั ง และ (3) (5) และ

เดิ ม ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏใน

50 ของ

ภายหลัง

ภายหลัง

หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ

ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ หน่วยทรัสต์ที่จะมี

หมายเหตุ (2)

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์

หมายเหตุ

(6)

หมายเหตุ (1) จากสานักงาน ก.ล.ต.

หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามสัด ส่ ว น การออกและเสนอ
การถื อ หน่ว ยทรั สต์ แต่จ ะ

ขาย

ไม่ เ สนอขายให้ แก่ ผ้ ู ถื อ

หมายเหตุ (1)

หน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็ น
ก า ร ก ร ะ ท า ที่ ขั ด ต่ อ
กฎหมาย หรื อระเบี ย บ
ข้ อ บัง คับ ของต่า งประเทศ
หรื อจะเป็ นผลให้ กองทรัสต์
HREIT ต้ องมี ภ าระหน้ าที่
ในการด าเนิ น การใด ๆ
เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ป จ า ก ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการภายใต้ กฎหมาย
ไทย
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จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

ส่วนที่ 2 WHAID และ/หรื อ เมื่อรวมกับส่วนที่
กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ของ
WHAID

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หน่ วย)
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วัน เวลา จองซือ้ และ หมายเหตุ
ชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์

-

กาหนดใน

ก าหนดภายหลั ง และ (3) (4) และ

ภายหลัง

หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ

1 จะไม่เกินร้ อย
ละ 20 ของ

(6)

หมายเหตุ (1) จากสานักงาน ก.ล.ต.

หน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอ
ขาย
ส่วนที่ 3 ( 1) บุ ค ค ล ใ น หน่วยทรัสต์สว่ นที่
วงจ ากั ด และ/หรื อ ( 2)
ประชาชนทัว่ ไป

เหลือจากการ
เสนอขายตามส่วน

-

กาหนดใน

ก าหนดภายหลั ง และ (3) และ (6)

ภายหลัง

หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ

หมายเหตุ (1) จากสานักงาน ก.ล.ต.

ที่ 1 และ/หรื อ
ส่วนที่ 2
หมายเหตุ
(1) การกาหนดจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย และราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายจะ
อ้ างอิงจากจากราคาประเมินของทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาด
ทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพใน
เชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการ
ของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
(2) อัตราส่วนการเสนอขายจะคานวณจากจานวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ หารด้ วยจานวนหน่วยทรั สต์
ที่จะมีการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วย ตามที่บริ ษัทฯ จะได้ กาหนดตามวิธีการที่ระบุตอ่ ไป
(3) บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ โดยให้ ถือตามนิยามกลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทจ.49/2555 และนิยามผู้
จาหน่ายทรัพย์สนิ แก่กองทรัสต์ตามประกาศ ทธ.27/2559 และให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนเป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท
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สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5
(4) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 2 เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ เมื่อนับรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จะเข้ าข่ายเป็ นการทาธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรั สต์ HREIT จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้ องไม่มีเสียงคัดค้ านเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงคัดค้ านการเพิ่มทุน ตามสัญญาก่อตัง้ ทรั สต์ และประกาศ สร.26/2555 โดยผู้ถือ
หน่ว ยทรั สต์ ที่ มี ส่วนได้ เสีย เป็ น พิเ ศษในเรื่ องนี จ้ ะไม่มี สิท ธิ อ อกเสียง สารสนเทศเกี่ ยวกับ การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นไปตามที่ ปรากฏในสิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 4
(5) วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีสิทธิ จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย จะถูกกาหนดในภายหลัง โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ และ/หรื อ วัน ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรั สต์ และวันจองซือ้
หน่วยทรัสต์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป
(6) ให้ ทรัสตี และ/หรื อบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ 1) พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้ าง
การเสนอขายสุดท้ าย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สิทธิจองซื ้อ
สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื ้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการ
เสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ HREIT
และวิธีการจัดสรร กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร รวมทังการเสนอขาย
้
และจัดสรรหน่วยทรั สต์ ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปให้ แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิ ใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุ นรายใด
หากเป็ นผลให้ การเสนอขายหรื อการจัดสรรหน่วยทรั สต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทังของประเทศไทยหรื
้
อของประเทศของสัญชาติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์นนั ้ ๆ หรื อ ก่อให้ เกิดภาระและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเกิ นสมควร 2) พิจารณากาหนดวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิ ธิ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม โดยให้ แจ้ งวันกาหนดการดังกล่าวและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา ตกลง
จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง ในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่
สิ่ง ที่ ส่ง มาด้ ว ย 5 หน้ า 5

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5
จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรื อสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับ
จองซื ้อหลักทรัพย์ รวมทังด
้ าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรื อยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรของรัฐ หรื อ
บุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็ น
ต้ น และ 4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ
ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่
สอง และการนาหน่ วยทรั สต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย ในกรณีท่ ีไม่ มีการเสนอขายหน่ วยทรั สต์ บางส่ วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHAID และ/หรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของ WHAID
บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรั สต์ ที่อ อกและเสนอขายเพิ่มเติมจานวนไม่เกิ น 137,500,000 หน่วย โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออก
และเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองนี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่
ขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ กองทรัสต์ HREIT ต้ องมีภาระหน้ าที่ในการ
ดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่
จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่า
สิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นีก้ ็ได้
สัญชาติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่บริ ษัทฯ จะนามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ ตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้ น มีรายชื่อเบื ้องต้ น คือ สัญชาติอเมริ กา แคนาดา ญี่ ปนุ่ อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิส อินเดีย
ฝรั่ งเศส ซึ่งเป็ นสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรั สต์ เดิมที่ ไม่ใช่สัญชาติไทย ณ วันกาหนดสิทธิ วันที่ 23 มีนาคม 2563
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะประกาศรายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรั สต์เดิมที่ไม่ได้ รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่าน
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร บริ ษัทฯ จะ
จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่
ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 2 หรื อไม่ก็ได้ และในกรณีการ
สิ่ง ที่ ส่ง มาด้ ว ย 5 หน้ า 6

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5
จัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มสี ทิ ธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์
ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ น
จานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้ แก่ (1) บุคคลในวงจากัด ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุน
สถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ประชาชนทั่วไป ตามที่เห็นสมควรตามประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง
ตารางดังต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์
จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หน่ วย)

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์

หมายเหตุ

ส่ ว นที่ 1 ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์

ไม่ต่ากว่าร้ อยละ

กาหนดใน

กาหนดใน

ก าหนดภายหลั ง และ

(3) (4) และ

เดิ ม ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏใน

50 ของ

ภายหลัง

ภายหลัง

หลังจากที่ ได้ รั บอนุ มัติ

(5)

ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ หน่วยทรัสต์ที่จะมี

หมายเหตุ (2)

หมายเหตุ (1) จากสานักงาน ก.ล.ต.

หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการ การออกและเสนอ
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แต่ จ ะไม่

ขาย

เ ส น อ ข า ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ

หมายเหตุ (1)

หน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็ น
การกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อ ระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของ
ต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผล
ให้ ก องทรั สต์ HREIT ต้ อ งมี
ภ า ร ะ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร
ดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไป
จากที่ต้องดาเนินการภายใต้
กฎหมายไทย
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จัดสรรให้ แก่

จานวน
หน่ วยทรัสต์

ส่วนที่ 2 ( 1) บุ ค ค ล ใ น หน่วยทรัสต์สว่ นที่

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หน่ วย)
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วัน เวลา จองซือ้ และ หมายเหตุ
ชาระเงินค่ า
หน่ วยทรัสต์

-

กาหนดใน

ก าหนดภายหลั ง และ

ภายหลัง

หลังจากที่ ได้ รั บอนุ มัติ

ว ง จ า กั ด แ ล ะ / ห รื อ ( 2) เหลือจากการเสนอ
ประชาชนทัว่ ไป

ขายตามส่วนที่ 1

(3) และ (5)

หมายเหตุ (1) จากสานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ
(1) การกาหนดจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย และราคาของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย
จะอ้ างอิงจากจากราคาประเมินของทรัพย์สิน ที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงิน
ตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรั สต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้ รับ (3)
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและในตลาดโลก
้
(5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจ
ความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
(2) อัตราส่วนการเสนอขายจะคานวณจากจานวนหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ หารด้ วยจานวนหน่วยทรัสต์
ที่จะมีการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่วย ตามที่บริ ษัทฯ จะได้ กาหนดตามวิธีการที่ระบุตอ่ ไป
(3) บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ โดยให้ ถือตามนิยามกลุม่ บุคคลเดียวกันตามประกาศ ทจ.49/2555 และนิยาม
ผู้จาหน่ายทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ตามประกาศ ทธ.27/2559 และให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อหนังสือชีช้ วนเป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละ
ประเภท
(4) วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
เดิมที่มีสิทธิ จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย จะถูกกาหนดในภายหลัง โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หน่วยทรั สต์ และ/หรื อ วัน ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรั สต์ และวันจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป
(5) ให้ ทรัสตี และ/หรื อบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ 1) พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้ าง
การเสนอขายสุดท้ าย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สทิ ธิจองซื ้อ
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สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื ้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการ
เสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ HREIT
และวิธีการจัดสรร กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร รวมทังการเสนอขาย
้
และจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปให้ แก่นกั ลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิ ใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุ นรายใด
หากเป็ นผลให้ การเสนอขายหรื อการจัดสรรหน่วยทรั สต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทังของประเทศไทยหรื
้
อของประเทศของสัญชาติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์นนั ้ ๆ หรื อ ก่อให้ เกิดภาระและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการเกินสมควร 2) พิจารณากาหนดวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มี
สิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม โดยให้ แจ้ งวันกาหนดการดังกล่าว
และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบต่อไป 3) เจรจา
ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลง ในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐาน
ที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรื อสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม การแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทน
รับจองซื ้อหลักทรัพย์ รวมทังด
้ าเนินการเจรจา ติดต่อ และ/หรื อยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรของรัฐ หรื อ
บุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการนาหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็ น
ต้ น และ 4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ
ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด และ/หรื อให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทฯ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดง
ความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรร
ส่วนที่ 2 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT ในครัง้ ที่สอง เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่
ละประเภท
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ นจะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์
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HREIT และบริ ษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารับ หน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
2.2.

การดาเนินการของบริ ษัทฯ กรณีที่มีเศษของหน่วยทรัสต์

ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมรายใดได้ รับสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอ
ขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดลงเป็ นจานวนเต็ม
หน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรั สต์ และจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ อี อก
และเสนอขายเพิ่มเติม
กาหนดวันประชุม วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ อาคาร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 349 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900 และบริ เวณที่ทางบริ ษัทฯ จะได้ จดั เตรี ยมไว้ และกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิเข้ า
ร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็ นวันให้
สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)

4.

การขออนุ ญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
และเงื่อนไขการขออนุญาต
ภายหลังที่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 บริ ษัทฯ จะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ต่อไป

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่มเติม
เพื่อนาไปใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และสร้ างผลตอบแทน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากขึ ้น และใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3
และใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมการชาระหนี ้เดิม ของกองทรัสต์ HREIT และค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมการ
กู้ยืมเงินเพื่อชาระหนี ้เดิม รวมทังใช้
้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
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6.

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5
ประโยชน์ ท่ กี องทรัสต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่ วยกองทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขาย
เพื่อให้ กองทรัสต์ HREIT มีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้นอันจะส่งผลให้ มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี ้ การเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวยังส่งผลให้ กองทรัสต์ HREIT มีโอกาสได้ รับผลประโยชน์สว่ นเพิ่มในทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุน
ทังนี
้ ้ การที่กองทรัสต์ HREIT มีจานวนหน่วยทรัสต์เพิ่มมากขึ ้น อาจจะทาให้ หน่วยทรัสต์มีสภาพคล่องมากขึ ้นสาหรับ
การซื ้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน
กองทรัสต์ HREIT จะมีขนาดใหญ่ขึ ้นซึง่ เป็ นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทฯ คาดว่าจะส่งเสริ มให้ เกิดสภาพคล่อง
ในตลาดรอง อีกทังกองทรั
้
สต์ HREIT จะสามารถกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ได้ เพิ่มขึ ้นจากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ HREIT จัดหาผลประโยชน์อยูใ่ นปั จจุบนั

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เพื่อใช้ ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการ
เพิ่มทุน/ จัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
- ไม่มี –

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการเพิ่มทุน และจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติม
9.1.

กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่
1/2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)

9.2.

กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มิถนุ ายน 2563
เวลา 14.00 น. ณ อาคาร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 349 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 และบริ เวณที่ทางบริ ษัทฯ จะได้ จดั เตรี ยมไว้ เพื่อมีมติเกี่ยวกับการเพิ่ม
ทุนของกองทรัสต์ HREIT การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวจารุชา สติมานนท์
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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