WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
รายการของสัญชาติผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ เดิมที่ไม่ ใช่ สัญชาติไทย
ที่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ จะนามาพิจารณาว่ าจะไม่ เสนอขายหน่ วยทรัสต์
ตามที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ ”) ได้ กาหนดวิธีการเสนอขายและ
วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ สอง โดยส่วนที่ 1 เป็ นส่วนที่เสนอขายให้ กบั
ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการ
ถื อหน่วยทรั สต์ แต่จะไม่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือ หน่วยทรั สต์ ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบี ย บ
ข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ กองทรั สต์ ต้องมีภาระหน้ าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทย
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ กาหนดวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง (Record Date) คือ วันที่
29 ตุลาคม 2563 บริ ษัทจึงขอเรี ยนแจ้ งรายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะ
นามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง้ นี ้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
1. สัญชาติอเมริ กา
2. สัญชาติแคนาดา
3. สัญชาติแอฟริ กาใต้
4. สัญชาติอินเดีย
5. สัญชาติญี่ปนุ่
6. สัญชาติจีน
7. สัญชาติสงิ คโปร์
8. สัญชาติเมียนมา
9. สัญชาติอิสราเอล
10. สัญชาติบริ ติช
11. สัญชาติหมูเ่ กาะบริ ติช เวอร์ จิน
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12. สัญชาติฝรั่งเศส
13. สัญชาติอิตาเลียน
14. สัญชาติสวีเดน
15. สัญชาติสวิสเซอร์ แลนด์ และ
16. สัญชาติอื่นของประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ส่งเอกสารใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์และข้ อมูลการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ สอง ของ
กองทรั สต์ ใ ห้ แ ก่ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั สต์ เ ดิม ที่ มีสิท ธิ จองซื อ้ ในส่ว นที่ 1 ทางไปรษณี ย์ แ ล้ ว โดยบริ ษั ท ไม่ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ ที่มีสญ
ั ชาติตามที่ระบุข้างต้ น
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจารุชา สติมานนท์)
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
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