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(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จ ัด การกองทรัส ต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”) ขอรายงานเกีย่ วกับความประสงค์ใน
การเพิม่ ทุนและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะมีออกและเสนอขายเพิม่ เติมของกองทรัสต์ ดังนี้
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่ มทุน
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์จานวนไม่เกิน
119,500,000 หน่ วย เมื่อรวมกับหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในปั จจุบนั จานวน 840,134,116 หน่ วย จะทา
ให้กองทรัสต์มหี น่ วยทรัสต์ทงั ้ สิ้นไม่เกิน 959,634,116 หน่ วย สาหรับราคาหน่ วยทรัสต์ท่จี ะเสนอขายใน
ครัง้ นี้ จะกาหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน
ก.ล.ต.”) ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วง
ทีม่ กี ารเสนอขายหน่ วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมทีน่ ักลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพ
ในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนทีจ่ ะได้
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผล
การสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
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2.

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ ม

2.1

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยทรัสต์
แบบที่ 1:วิธกี ารเสนอขายและวิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่
สามและการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีท่มี กี ารเสนอขายหน่ วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือ กลุ่มบุคคล
เดียวกันของ WHAID
บริษทั ฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมจานวนไม่เกิน 119,500,000 หน่ วย โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่ วยทรัสต์ท่ี
จะมีการออกและเสนอขายในการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ รี ายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ โดยไม่จดั สรรให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ท่จี ะ
ทาให้กองทรัสต์มหี น้าทีต่ ามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื้อ
หน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือน้อย
กว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้
สัญชาติผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ บริษทั ฯ จะนามาพิจารณาว่าจะทาให้กองทรัสต์มหี น้าที่
ตามกฎหมายต่ า งป ระเ ทศนั ้ น มี ร ายชื่ อ เบื้ อ งต้ น คื อ สั ญ ชาติ อ เมริ ก า สั ญ ชาติ แ คน า ด า
สั ญ ชาติ อิ น เดี ย สั ญ ชาติ ญ่ี ป่ ุ น สั ญ ชาติ จี น สั ญ ชาติ ส ิ ง คโปร์ สั ญ ชาติ อั ง กฤษ สั ญ ชาติ ส วี เ ดน
สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ สัญชาติ ฝรังเศส
่
สัญชาติอิสราเอล สัญชาติแอฟริกาใต้ สัญชาติเนเธอร์แลนด์
สัญชาติอติ าลี สัญชาติมาเลเซีย (อ้างอิงจากรายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่ วยทรัสต์จากการกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิประกาศเปลีย่ นแปลง
และ/หรือ เพิม่ เติมรายชื่อสัญชาติดงั กล่าว ที่อาจมีผู้ถือหน่ วยทรัสต์สญ
ั ชาติอ่นื เพิม่ เติมจากการกาหนด
รายชื่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ครัง้ ล่าสุด
ทัง้ นี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร
บริษัทฯ จะจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์เ พิ่ม เติม ที่เ หลือให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์เ ดิม ที่แ สดงความจ านงที่จ ะซื้อ
หน่ วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
ส่วนที่ 3 และในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มสี ทิ ธิจองซื้อ
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หน่ วยทรัสต์ได้รบั สิทธิจองซื้อหน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษหน่ วยทรัสต์ทไ่ี ม่สามารถ
จัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด
ส่ ว นที่ 2 จัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้ แ ก่ WHAID และ/หรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ของ WHAID โดยจ านวน
หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีจ ัด สรรให้ แ ก่ WHAID และ/หรือ กลุ่ ม บุ ค คลเดีย วกัน ของ WHAID เมื่อ รวมกับ จ านวน
หน่ ว ยทรัส ต์ท่ีจ ัด สรรให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่ ม บุคคลเดีย วกันของ WHAID ตามส่ว นที่ 1 แล้ว จะมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะมีการออกและเสนอขายในการเพิม่ ทุนครัง้ นี้
ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่ วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลใน
วงจากัด และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ตามทีเ่ ห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่
เกีย่ วข้อง ในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
ตารางดังต่อไปนี้เป็ นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมของกองทรัสต์
จัดสรรให้แก่

จานวน

อัตราส่วน

ราคาขาย

วัน เวลา จองซื้อ และ หมายเหตุ

หน่ วยทรัสต์

(เดิ ม : ใหม่)

(บาทต่อ

ชาระเงิ นค่า

หน่ วย)

หน่ วยทรัสต์

ส่วนที่ 1 ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ก า ห น ด ใ น ก า ห น ด ใ น ก าหนดภายหลัง และ (3) (5) และ
ภายหลัง
หลังจากที่ได้ร บั อนุ ม ัติ (6)
เดิ มที่ มี รายชื่ อปรากฏใน 50 ข อ ง ภายหลัง
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ หน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะ หมายเหตุ (2) หมา ย เ ห ตุ จากสานักงาน ก.ล.ต.
(1)
หน่ วยทรัสต์ ตามสัดส่ วน มี ก ารออกและ
การถือหน่ วยทรัสต์ โดยไม่ เสนอขาย
จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หมายเหตุ (1)
หน่ วยทรั ส ต์ ท่ี จ ะท าให้
กองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ต าม
กฎหมายต่างประเทศ
ส่วนที่ 2

WHAID

เมื่อรวมกับส่วน

แ ล ะ / ห รื อ ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ที่ 1 ไม่เกินร้อย
ล ะ 20 ข อ ง
เดียวกันของ WHAID
หน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะ

-

ก า ห น ด ใ น ก าหนดภายหลัง และ (3) (4) และ
ภายหลัง
หลังจากที่ได้ร บั อนุ ม ัติ (6)
หมา ย เ ห ตุ จากสานักงาน ก.ล.ต.
(1)
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จัดสรรให้แก่

จานวน

อัตราส่วน

ราคาขาย

วัน เวลา จองซื้อ และ หมายเหตุ

หน่ วยทรัสต์

(เดิ ม : ใหม่)

(บาทต่อ

ชาระเงิ นค่า

หน่ วย)

หน่ วยทรัสต์

มี ก ารออกและ
เสนอขาย
ส่วนที่ 3

(1) บุคคลใน หน่วยทรัสต์ส่วน
วงจ ากัด และ/หรื อ (2) ที่เหลือจากการ
เสนอขายตาม
ประชาชนทัวไป
่
ส่ ว นที่ 1 และ/

-

ก า ห น ด ใ น ก าหนดภายหลัง และ (3) และ (6)
ภายหลัง
หลังจากที่ได้ร บั อนุ ม ัติ
หมา ย เ ห ตุ จากสานักงาน ก.ล.ต.
(1)

หรือ ส่วนที่ 2
หมายเหตุ
(1)

การกาหนดจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ะมีการออกและเสนอขายและราคาของหน่ วยทรัสต์ท่จี ะมีการ
ออกและเสนอขายจะอ้า งอิงจากจากราคาประเมิน ของทรัพ ย์ส ิน ที่จ ัด ทาโดยผู้ป ระเมิน มู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ี
ความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีม่ กี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสมทีน่ ักลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4)
อัตราดอกเบี้ย ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จ ะได้จ ากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการ
สารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)

(2)

อัตราส่วนการเสนอขายจะคานวณจากจานวนหน่ วยทรัสต์ก่อนการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ หาร
ด้วยจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ะมีการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่ วยตามทีบ่ ริษทั ฯ
จะได้กาหนดตามวิธกี ารทีร่ ะบุต่อไป

(3)

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่ ว ยทรัส ต์ท่ีจ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของกองทรัส ต์ โดยให้ถือตามนิ ย ามกลุ่ ม บุ คคล
เดียวกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และให้ถอื เอาข้อมูลทีป่ รากฏในแบบแสดง
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รายการข้อ มู ล การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ แ ละ/หรือ หนั ง สือ ชี้ช วนเป็ นเกณฑ์ ใ นการจัด สรร
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภท
(4)

การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่ 2 เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ เมื่อนับรวมกับขนาดของรายการการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
จะเข้าข่ายเป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัส ต์ทม่ี ี
มูล ค่ า ไม่ น้ อยกว่ า ร้อยละ 3 ของมูล ค่ า ทรัพ ย์ส ิน สุ ทธิข องกองทรัส ต์ ทาให้การเข้า ทารายการ
ดังกล่าวของกองทรัสต์จะต้องได้รบั มติอนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ านวนหน่ ว ยทรัส ต์ ทัง้ หมดของผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีเ ข้า ร่ ว มประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเ สีย ง
ลงคะแนน และจะต้องไม่ มีเสีย งคัดค้า นเกินกว่ าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีม าประชุ ม และมี ส ิท ธิค ัด ค้า นการเพิ่ม ทุ น ตามสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรัส ต์แ ละประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่อง ข้อกาหนด
เกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพย์
โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องนี้จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง สารสนเทศเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เป็ นไปตามทีป่ รากฎในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4

(5)

วัน กาหนดรายชื่อผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีมีส ิทธิใ นการจองซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ (Record Date) จะถูก
กาหนดในภายหลัง โดยบริษทั ฯ จะแจ้งวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ท่มี สี ทิ ธิในการจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์ (Record Date) อัตราส่วนในการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ และวันจองซื้อหน่ วยทรัสต์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบต่อไป

(6)

ให้ทรัส ตี และ/หรือบริษัทฯ เป็ น ผู้มีอานาจในการด าเนิน การดังต่อไปนี้ (1) พิจ ารณากาหนด
รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยทรัส ต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด เพีย ง
จานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื้อ
วิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ วิธกี ารเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สทิ ธิจองซื้อ สัดส่วนการเสนอขาย
ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธกี ารจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอขาย และการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ท่จี ะออกและเสนอขายเพิม่ เติมให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม
ของกองทรัสต์ และวิธกี ารจัดสรร กรณีท่ีผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมจองซื้อหน่ วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ี
ได้รบั การจัดสรร รวมทัง้ การเสนอขายและจัดสรรหน่ วยทรัสต์ในส่วนทีเ่ หลือจากการเสนอขายแก่
สิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย 5 หน้ า 5

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5

ประชาชนทัวไปให้
่
แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสทิ ธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย
หรือไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี พิม่ ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์หรือผูล้ งทุนรายใด หากการเสนอขายหรือ
การจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีเ พิ่ม ดัง กล่ า วเป็ น ผลให้ ก องทรัส ต์ มีภ าระและหน้ า ที่ต ามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือเป็ นผลให้เป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ย วข้อ ง (2) พิจ ารณาก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีมีส ิท ธิใ นการจองซื้ อ
หน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้แจ้งวันกาหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทราบต่อไป (3) เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ
และ/หรือ แก้ไขเปลีย่ นแปลง ในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ท่จี ะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ
สัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ รวมทัง้ ดาเนินการเจรจา ติดต่อและ/หรือ
ยื่นคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการ
นาหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น (4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น
หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้ บั มอบ
อานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
ทัง้ นี้ หากมีหน่ วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/หรือให้แก่ประชาชนทัวไปแล้
่
ว
บริษทั ฯ สงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี หลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อ
ในส่วนที่ 1 ทีแ่ สดงความจานงทีจ่ ะซื้อหน่ วยทรัสต์เกินกว่าสิท ธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรตามทีเ่ ห็นสมควร พร้อมกับ
หรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 แล้วหรือไม่กไ็ ด้
แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ ว ยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขายเพิม่ เติม ในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่ส ามและการน าหน่ วยทรัสต์ใหม่ จดทะเบีย นเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกรณีท่ไี ม่มกี ารเสนอขายหน่ วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID
บริษทั ฯ คาดว่าจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมจานวนไม่เกิน 119,500,000 หน่ วย โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

สิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย 5 หน้ า 6

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5

ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่ วยทรัสต์ท่ี
จะมีการออกและเสนอขายในการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ รี ายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ โดยไม่จดั สรรให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ท่จี ะ
ทาให้กองทรัสต์มหี น้าทีต่ ามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื้อ
หน่ วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือน้อย
กว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้
สัญชาติผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ บริษทั ฯ จะนามาพิจารณาว่าจะทาให้กองทรัสต์มหี น้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศนัน้ มีรายชื่อเบื้องต้น คือ สัญชาติอเมริกา สัญชาติแคนาดา สัญชาติอินเดีย
สัญชาติญ่ีป่ ุ น สัญชาติจีน สัญชาติส ิงคโปร์ สัญชาติอังกฤษ สัญชาติส วีเ ดน สัญชาติส วิส เซอร์แ ลนด์
สั ญ ชาติ ฝ รั ง่ เศส สั ญ ชาติ อิ ส ราเอล สั ญ ชาติ แ อฟริ ก าใต้ สั ญ ชาติ เ นเธอร์ แ ลนด์ สั ญ ชาติ อิ ต าลี
สัญชาติมาเลเซีย (อ้างอิงจากรายชื่อสัญชาติของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์จากการกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์
ครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565) ทัง้ นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
เพิม่ เติมรายชื่อสัญชาติดงั กล่าว ที่อาจมีผู้ถือหน่ วยทรัสต์สญ
ั ชาติอ่นื เพิม่ เติมจากการกาหนดรายชื่อผูถ้ อื
หน่วยทรัสต์ครัง้ ล่าสุด
ทัง้ นี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร
บริษัทฯ จะจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์เ พิ่ม เติม ที่เ หลือให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์เ ดิม ที่แ สดงความจ านงที่จ ะซื้อ
หน่ วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
ส่วนที่ 2 หรือไม่กไ็ ด้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนทีก่ าหนดทาให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิ
จองซื้อหน่ วยทรัสต์ได้รบั สิทธิจองซื้อหน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขายเพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษหน่ วยทรัสต์ท่ไี ม่
สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงทีส่ ุด
ส่ ว นที่ 2 จัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ ส่ ว นที่เ หลือ จากการเสนอขายในส่ว นที่ 1 ให้แ ก่ (1) บุ ค คลในวงจ ากัด
และ/หรื อ (2) ให้ แ ก่ ป ระชาชนทัว่ ไป ตามที่ เ ห็ น สมควร ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่
เกีย่ วข้อง ในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมส่วนที่ 1
ตารางดังต่อไปนี้เป็ นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมของกองทรัสต์
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จัดสรรให้แก่

จานวน

อัตราส่วน

ราคาขาย

วัน เวลา จองซื้อ

หน่ วยทรัสต์

(เดิ ม : ใหม่)

(บาทต่อ

และชาระเงิ นค่า

หน่ วย)

หน่ วยทรัสต์

หมายเหตุ

ส่วนที่ 1 ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ก า ห น ด ใ น ก า ห น ด ใ น กาหนดภายหลัง และ (3) (4) และ
ภายหลัง
หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ (5)
เดิม ที่มีร ายชื่อปรากฏใน 50 ข อ ง ภายหลัง
ส มุ ด ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ หน่ วยทรัสต์ท่จี ะ หมายเหตุ (2) หมายเหตุ (1) จากสานักงาน ก.ล.ต.
หน่ ว ยทรัส ต์ ต ามสัด ส่ว น มี ก ารออกและ
การถือหน่ ว ยทรัส ต์ โดย เสนอขาย
ไ ม่ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หมายเหตุ (1)
หน่ วยทรั ส ต์ ท่ี จ ะท าให้
กองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที่ ต าม
กฎหมายต่างประเทศ
ส่วนที่ 2

(1) บุ ค คลใน หน่ วยทรัสต์ส่วน
วงจ ากั ด และ/หรื อ (2) ที่ เ หลื อจากการ
เสนอขายตาม
ประชาชนทัวไป
่
ส่วนที่ 1
หมายเหตุ
(1)

-

ก า ห น ด ใ น กาหนดภายหลัง และ (3) และ (5)
ภายหลัง
หลังจากทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
หมายเหตุ (1) จากสานักงาน ก.ล.ต.

การกาหนดจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ะมีการออกและเสนอขายและราคาของหน่ วยทรัสต์ท่จี ะมีการ
ออกและเสนอขายจะอ้างอิงจากจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่ จะลงทุนเพิม่ เติมที่จดั ทาโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณา
ปั จ จัย ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ย วข้อง ได้แ ก่ (1) ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุ น ในช่ วงที่มีการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพในเชิง
พาณิชย์ของทรัพย์สนิ (4) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนทีจ่ ะ
ได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ
และ (6) ผลการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
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(2)

อัตราส่วนการเสนอขายจะคานวณจากจานวนหน่ วยทรัสต์ก่อนการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ หาร
ด้วยจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี ะมีการออกและเสนอขายในส่วนที่ 1 ในราคาต่อหน่ วยตามทีบ่ ริษทั ฯ
จะได้กาหนดตามวิธกี ารทีร่ ะบุต่อไป

(3)

บริษัทฯ จะจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่ ว ยทรัส ต์ท่ีจ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของกองทรัส ต์ โดยให้ถือตามนิ ย ามกลุ่ ม บุ คคล
เดียวกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และให้ถอื เอาข้อมูลทีป่ รากฏในแบบแสดง
รายการข้อ มู ล การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ แ ละ/หรือ หนั ง สือ ชี้ช วนเป็ นเกณฑ์ ใ นการจัด สรร
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละประเภท

(4)

วัน กาหนดรายชื่อผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีมีส ิทธิใ นการจองซื้อ หน่ ว ยทรัส ต์ (Record Date) จะถูก
กาหนดในภายหลัง โดยบริษทั ฯ จะแจ้งวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ท่มี สี ทิ ธิในการจองซื้อ
หน่ วยทรัสต์ (Record Date) อัตราส่วนในการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ และวันจองซื้อหน่ วยทรัสต์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ทราบต่อไป

(5)

ให้ทรัส ตี และ/หรือบริษัทฯ เป็ น ผู้มีอานาจในการด าเนิน การดังต่อไปนี้ (1) พิจ ารณากาหนด
รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยทรัส ต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด เพีย ง
จานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซื้อ
วิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ วิธกี ารเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สทิ ธิจองซื้อ สัดส่วนการเสนอขาย
ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธกี ารจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอขาย และการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ท่จี ะออกและเสนอขายเพิม่ เติมให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิม
ของกองทรัสต์ และวิธกี ารจัดสรร กรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมจองซื้อหน่ วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ี
ได้รบั การจัดสรร รวมทัง้ การเสนอขายและจัดสรรหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่ เหลือจากการเสนอขายแก่
ประชาชนทัวไปให้
่
แก่นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสทิ ธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย
หรือไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี พิม่ ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์หรือผูล้ งทุนรายใด หากการเสนอขายหรือ
การจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีเ พิ่ม ดัง กล่ า วเป็ น ผลให้ ก องทรัส ต์ มีภ าระและหน้ า ที่ต ามกฎหมาย
ต่างประเทศ หรือเป็ นผลให้เป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ย วข้อ ง (2) พิจ ารณาก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีมีส ิท ธิใ นการจองซื้ อ
หน่วยทรัสต์ (Record Date) โดยให้แจ้งวันกาหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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ต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ทราบต่อไป (3) เจรจา ตกลง จัดทา ลงนาม ส่งมอบ
และ/หรือ แก้ไขเปลีย่ นแปลง ในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ น
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ท่จี ะมีการออกและเสนอขาย ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ
สัญญาต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติม การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ รวมทัง้ ดาเนินการเจรจา ติดต่อและ/หรือ
ยื่นคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้อ งต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว และการ
นาหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น (4) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น
หรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้ บั มอบ
อานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
ทัง้ นี้ หากมีหน่ วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/หรือให้แก่ประชาชนทัวไปแล้
่
ว
บริษทั ฯ สงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี หลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อ
ในส่วนที่ 1 ทีแ่ สดงความจานงทีจ่ ะซื้อหน่ วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรตามทีเ่ ห็นสมควร พร้อมกับ
หรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้วหรือไม่กไ็ ด้
ให้ถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ และ/หรือหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ ทุนของกองทรัสต์ในครัง้ ที่ สาม เป็ น
จานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ผลู้ งทุนแต่ละประเภท
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่ทาให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใด
เป็ นผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ท่จี าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทรัสต์และบริษทั ฯ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พจิ ารณา
รับหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
2.2

การดาเนินการของบริษทั ฯ กรณีทม่ี เี ศษของหน่วยทรัสต์
ในกรณี ก ารจัด สรรสิท ธิต ามอัต ราส่ ว นที่ก าหนดท าให้ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ เ ดิม รายใดได้ร บั สิท ธิจ องซื้อ
หน่ วยทรัสต์ท่เี สนอขายเพิม่ เติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่ วยทรัสต์ท่ไี ม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็ม
หน่วยได้ ให้ปัดลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด
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3.

ก าหนดวัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ วยทรัส ต์ เ พื่ อ ขออนุ ม ัติ การเพิ่ ม ทุ น ของกองทรัส ต์ แ ละจัด สรร
หน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ ม
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยจะเริ่มดาเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ในเวลา 10.00 น. ตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดี เนื่องจากความ
ไม่แน่ นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทั ฯ อาจแก้ไข
วัน เวลา และสถานที่ สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565 ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีภ่ าครัฐกาหนดใน
การป้ องกันความเสี่ยงในการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการขอมติผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ดว้ ยวิธอี ่นื ใด ภายใต้กรอบที่กฎหมาย
และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกาหนดได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ท่ีมีส ิทธิเข้าร่ วมประชุ มวิสามัญผู้ถือหน่ ว ยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ซึง่ เป็ นวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date)

4.

การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ มต่ อหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต
ภายหลังทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิม่ เงินทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 บริษทั ฯ จะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ต่อสานั กงาน
ก.ล.ต.ต่อไป

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ มเติ ม
เพื่อนาไปใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 เพื่อเพิม่ แหล่งที่มาของรายได้และส่ง
ผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์มากขึน้ และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 ทัง้ นี้ หากมีเงินเหลือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 4 กองทรัสต์จะนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ต่อไป

สิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย 5 หน้ า 11

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5

6.

ประโยชน์ ที่กองทรัสต์จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน และการจัดสรรหน่ วยกองทรัสต์ที่ออกและเสนอ
ขาย
เพื่อให้กองทรัสต์มที รัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ อันจะส่งผลให้มกี ารกระจายความเสีย่ งในการลงทุน นอกจากนี้ การเข้า
ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวยังส่งผลให้กองทรัสต์มีโอกาสได้รบั ผลประโยชน์ ส่วนเพิม่ ในทรัพย์สนิ ใหม่ท่ี
ลงทุน ทัง้ นี้ การทีก่ องทรัสต์มจี านวนหน่วยทรัสต์เพิม่ มากขึน้ อาจจะทาให้หน่วยทรัสต์มสี ภาพคล่องมากขึน้
สาหรับการซื้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.

ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหน่ วยทรัสต์จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน
กองทรัสต์จะมีขนาดใหญ่ข้นึ ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริษทั ฯ คาดว่าจะส่งเสริมให้เกิดสภาพ
คล่ อ งในตลาดรอง อีก ทัง้ กองทรัส ต์ จ ะสามารถกระจายความเสี่ย งของการจัด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ได้เพิม่ ขึน้ จากอสังหาริมทรัพย์ทก่ี องทรัสต์จดั หาผลประโยชน์อยู่ในปั จจุบนั

8.

รายละเอี ยดอื่ นใดที่ จาเป็ นสาหรับผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เพื่อใช้ ในการประกอบการตัดสิ นใจในการ
อนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/ จัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ ม
– ไม่มี –

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการเพิ่ มทุน และจัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ ม

9.1.

ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ท่ี มี ส ิท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์
ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ซึง่ เป็ นวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date)

9.2.

กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อมีมติเกี่ยวกับการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและ
เสนอขายเพิม่ เติม และเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยจะเริม่ ดาเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา
10.00 น. ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี
เนื่องจากความไม่แน่ นอนของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษทั ฯ อาจแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ครัง้ ที่
1/2565 ให้เป็ นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือหลักเกณฑ์อ่นื
ใดทีภ่ าครัฐกาหนดในการป้ องกันความเสีย่ งในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่ง ที่ส่ง มาด้ว ย 5 หน้ า 12

