WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิ การจองซือ้ หน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุน ครัง้ ที่สองของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่า
อสังหาริมทรัพย์เหมราช

เรี ยน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

สิ่งที่สง่ มาด้ วย

1.

ใบรั บรองสิทธิ การจองซื อ้ หน่วยทรั สต์ เพิ่มเติมสาหรั บการเพิ่มทุน ครั ง้ ที่ สอง (ซึ่งออกโดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ในฐานะนายทะเบียนของกองทรัสต์)

2.

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง

3.

ส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์สาหรับการเพิ่ม
ทุนครัง้ ที่สองของกองทรัสต์ (Fact Sheet)

4.

ใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง

5.

แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ประสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

6.

แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล สาหรับ
ผู้จองซื ้อที่เป็ นนิติบคุ คลเท่านัน้

7.

รายการของสัญชาติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ผ้ จู ัดการกองทรัสต์จะนามา
พิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์

ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ อนุญาตให้ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัท” หรื อ “ผู้จัดการกองทรัสต์ ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์”) เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุน
ครั ง้ ที่ สองของกองทรั สต์ เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับ การเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง มีผลใช้ บงั คับเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยสาระสาคัญของหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรั สต์เพิ่มเติมดังกล่าว ปรากฏ

ชัน้ 27 อาคารยูเ อ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ 10250
27 th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
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รายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
สาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
บริ ษัทขอเรี ยนแจ้ งข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั ง้ ที่สอง
ของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี ้
1. จ านวนหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในการเพิ่ ม ทุน ครั ง้ ที่ ส องของกองทรั ส ต์ มี จ านวนทัง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
137,500,000 หน่วย โดยแบ่งเป็ น
1.1. ส่วนที่เสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ตามอัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ระบุในข้ อ 2 แต่จะไม่
เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ าจส่ง ผลเป็ น การกระท าที่ ขัด ต่อ กฎหมาย หรื อ ระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของ
ต่างประเทศ หรื อจะเป็ นผลให้ กองทรั สต์ ต้ องมี ภ าระหน้ าที่ ในการดาเนิ นการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ ต้ อ ง
ดาเนินการภายใต้ กฎหมายไทยไม่เกิน 137,500,000 หน่วย
โดยสัญชาติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จะนามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น ปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ ในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
ในกรณี การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมข้ างต้ นทาให้ ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์เดิม
ได้ รับสิทธิ ในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษของหน่วยทรัสต์ซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ น
จานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ ทังนี
้ ้ ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ น
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม อาจแสดงความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ตามสิทธิ ที่ได้ รับ
จัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่า สิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่จองซือ้ หน่วยทรัสต์
ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทัง้ นี ้ ภายหลัง จากการจัด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นส่ว นที่ 1.1 นี ้ ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่ง เป็ น ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิม ตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรแล้ ว บริ ษัท สงวนสิทธิ ที่ จะจัดสรรหน่วยทรั สต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่า
สิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร ในเวลาพร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 1.3 หรื อไม่ก็
ได้
1.2. ส่วนที่เสนอขายต่อบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) และ/หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่ WHAID และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ของ WHAID เมื่อรวมกับจานวนหน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้ แก่ WHAID และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID
ตามส่วนที่ 1.1 แล้ ว จะมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ สอง
นี ้ คิดเป็ นจานวนไม่เกิน 27,500,000 หน่วย
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1.3. ส่วนที่เสนอขายต่อ (1) บุคคลในวงจากัด ซึ่งไม่ใช่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ เจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2)
ประชาชนทัว่ ไป ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 และประกาศอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิจองซื ้อในส่วนที่
1.1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อ
หลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 1.3 หรื อไม่ก็ได้ และในกรณี ที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมนีท้ าให้
ผู้จองซือ้ ที่มีสิทธิ จองซือ้ ในส่วนที่ 1.1 ได้ รับสิทธิ ในการจองซื อ้ หน่วยทรั สต์ เพิ่มเติมเป็ นจานวนที่ มีเศษของ
หน่วยทรัสต์ซงึ่ ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
2. อัต ราส่ว นในการจัด สรรหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่ง เป็ น ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ คือ 1 หน่ วยทรั สต์ เดิม ต่ อ
0.1956 หน่ วยที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคานวณที่เป็ นเศษทศนิยมจะถูกปั ดลง
เป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
3. ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายไม่เกิน 7.50 บาทต่ อหน่ วยทรั สต์ 1 ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ าย
ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี ้จะต้ อง
ชาระค่าจองซื ้อในราคาสูงสุด
3.1 ผู้จองซื ้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาและ
นิติบคุ คล ที่มิใช่นกั ลงทุนสถาบัน
3.2 ผู้จองซื ้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทนักลงทุนสถาบันที่
มิได้ นาส่งใบ Bookbuilding
3.3 ผู้จองซื ้อในส่วนที่เสนอขายต่อ (1) บุคคลในวงจากัด และ/หรื อ (2) ประชาชนทัว่ ไป ซึง่ เป็ นบุคคลตามดุลพินิจของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ ายต่ากว่าราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ซงึ่ เป็ นผู้รับจองซื ้อ
จากผู้จองซือ้ จะดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ ายกับราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี ้ยและ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน

กรณี ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ากว่าราคาสูงสุดที ่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อจากผู้จองซื ้อจะดาเนิ นการคื นเงิ นส่วนต่างค่าจอง
ซื ้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดที ่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี ้ยและ/หรื อ ค่าเสี ยหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื ้อ โดยวิ ธีที่ระบุไว้ในส่วนที ่ 3 ข้อ 2.
7.1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีช้ วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติ มสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที ส่ อง
1
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4. ช่วงเวลาการจองซื ้อหน่วยทรัสต์
4.1. ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ประเภท

ระยะเวลาจองซือ้

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ เดิ ม วัน ที่ 16 ถึ ง 20 พฤศจิ ก ายน 2563 และวัน ที่ 23 ถึ ง 26
ประเภทบุค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล ที่ มิ ใ ช่ นัก ลงทุน พฤศจิกายน 2563 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรื อ
สถาบัน
ตามเวลาทาการของสานักงานและสาขาของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ เดิ ม วัน ที่ 16 ถึ ง 20 พฤศจิ ก ายน 2563 และวัน ที่ 23 ถึ ง 27
ประเภทนักลงทุนสถาบัน
พฤศจิกายน 2563 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

4.2 ส่วนที่เสนอขายต่อ (1) บุคคลในวงจากัด และ/หรื อ (2) ประชาชนทัว่ ไป
ประเภท
นักลงทุนสถาบัน

ระยะเวลาจองซือ้
วัน ที่ 16 ถึ ง 20 พฤศจิ ก ายน 2563 และวัน ที่ 23 ถึ ง 27
พฤศจิกายน 2563 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

บุ ค คลตามดุ ล พิ นิ จ ของผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ย วัน ที่ 16 ถึ ง 20 พฤศจิ ก ายน 2563 และวัน ที่ 23 ถึ ง 27
หน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
พฤศจิกายน 2563 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรื อ
ตามเวลาทาการของสานักงานและสาขาของผู้จดั จาหน่าย
หน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขการชาระเงินในข้ อมูลการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 รายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง
5. ช่องทางสาหรับรับเอกสารใบจองซื ้อและสถานที่จองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซื ้อ มีรายละเอียดดังนี ้
5.1. ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
-

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิมที่ไม่ เป็ นนักลงทุนสถาบัน
สามารถรับใบจองซื ้อและจองซื ้อได้ ที่สานักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888
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-

ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่ วยทรั สต์ เดิมที่เป็ นนักลงทุนสถาบันเท่ านัน้
สามารถรับใบจองซื ้อและจองซื ้อได้ ที่สานักงานของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
400/22 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร 02-470-2371, 02-470-2365

5.2. บุคคลในวงจากัด และ/หรื อ ประชาชนทัว่ ไป ได้ แก่ บุคคลตามดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์
-

ประชาชนทั่วไปที่ไม่ เป็ นนักลงทุนสถาบัน
สามารถรั บ ใบจองซื อ้ และจองซื อ้ ได้ ที่ ส านัก งาน และสาขาของธนาคารกสิ ก รไทย จ ากัด (มหาชน)
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888 และตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ที่ ผ้ เู สนอขายหน่วยทรัสต์
อาจแต่งตังเพิ
้ ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้ ง
การแต่งตังดั
้ งกล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้ อมทังประกาศผ่
้
านทางสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

-

ประชาชนทั่วไปที่เป็ นนักลงทุนสถาบันเท่ านัน้
สามารถรับใบจองซื ้อและจองซื ้อได้ ที่สานักงานของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
400/22 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร 02-470-2371, 02-470-2365

รายละเอียดและวิธีการจองซื ้อ หรื อเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 รายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการจองซือ้ หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่ สอง และหนังสือชีช้ วนของกองทรัสต์ ส่วนที่ 3 เรื่ อง ข้ อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ทังนี
้ ้ ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ใน
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จะมีสิทธิ ในการจองซือ้ หน่วยทรั สต์เพิ่มเติมในอัตราส่วนเท่ากับ 1 หน่วยทรัสต์ เดิมต่อ 0.1956
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเศษของหน่วยทรัสต์คงเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป
เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ น ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายใด ๆ ผู้จัดการกองทรัสต์จะดาเนินการปั ดเศษหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมรายนันลงเป็
้
นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ โดยประชาชนทัว่ ไป
เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
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ตามสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร หรื อสละสิทธิ ไม่จองซื ้อ หรื อเกินกว่าสิทธิ ที่ตนจะได้ รับ แต่การ
จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิจะขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ตามที่เห็นสมควร
ในการนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่สองของกองทรัสต์ ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่
สอง ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
หากท่านประสงค์จะใช้ สิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว โปรดกรอกข้ อมูลลงในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ใบจอง
ซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง รวมทังแบบสอบถามเพื
้
่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและ
นิติบคุ คล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 (แล้ วแต่
กรณี) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล สาหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นนิติ
บุคคลเท่านัน้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 (แล้ วแต่กรณี) และจัดเตรี ยมเอกสารประกอบใบจองซื ้อหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 โดยนาเอกสารการจองซื ้อทังหมดไปยั
้
งสถานที่จองซื ้อตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้ อ 5
(แล้ วแต่กรณี)
กรณี ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะจองซื ้อผ่านธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ที่เปิ ดบัญชีอื่น ๆ กับ ธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการ
ลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซือ้
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อ นไขที่กล่าว
ข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องผ่านขันตอนการ
้
KYC/CDD และแนบ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อเพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื ้อด้ วย ซึ่งสามารถดาเนินการได้ ตามสถานที่จองซื ้อ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้ อ 5
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื ้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในบางกรณี ตามที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อ
กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อกรณี ที่ การจองซือ้ หน่วยทรัสต์อาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทรั สต์ หรื อ
ก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นสัญชาติอเมริ กา แคนาดา ญี่ปนุ่ อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย
ชัน้ 27 อาคารยูเ อ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพฯ 10250
27 th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 Thailand
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
สวิส อินเดีย ฝรั่งเศส หรื อสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รวมถึงชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์เป็ นหลัก
ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากหนังสือชี ช้ วนที่มีผลใช้ บังคับแล้ ว โดยสามารถดาวน์ โหลด
เอกสารดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจารุชา สติมานนท์)
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์
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