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วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

 

เร่ือง แจ้งสทิธิการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สีข่องทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ

สทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย  1.  ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สี่ (ซึ่งออกโดย บริษัท 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนของกองทรัสต์) 

 2.  รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สี ่

 3.  สว่นสรุปข้อมลูส าคญัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ส าหรับการเพิ่ม

ทนุครัง้ที่สีข่องกองทรัสต์  

 4.  ใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สี ่

 5.  แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น า

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 

 6.  แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล ส าหรับ

ผู้จองซือ้ที่เป็นนิติบคุคลเทา่นัน้ 

 
ตามที่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ได้อนญุาตให้ บริษัท 

ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ  พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์”) เสนอขาย

หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ของกองทรัสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2562 และแบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สี่ มี

ผลบงัคบัใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยสาระส าคญัของหนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์

เพิ่มเติมดงักลา่ว ปรากฏรายละเอียดตามที่ระบไุว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สว่นสรุปข้อมลูส าคญัของแบบแสดงรายการข้อมลู

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์ส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สี่ของกองทรัสต์ (“Fact Sheet”)  
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บริษัทขอเรียนแจ้งข้อมลูส าคญัเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั ้งที่สี่

ของกองทรัสต์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จ านวนหนว่ยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเตมิในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 ของกองทรัสต์ มีจ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 323,780,000 หนว่ย โดย
แบง่เป็น 

1.1. สว่นที่เสนอขายต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตามสดัสว่นการถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดที่ออกในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 นี ้คิด
เป็นไมเ่กิน 323,780,000 หนว่ย โดยจดัสรรตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรัสต์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมแตล่ะราย 

โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ตามสทิธิที่ได้รับ 
จดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ 
ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ในสว่นท่ี 1.1 นี ้ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมตามสทิธิที่ได้รับจดัสรรแล้ว 
บริษัทจะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ 
เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร ในเวลาพร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์สว่นที่ 1.3 
หรือไมก็่ได้ 

1.2. สว่นที่เสนอขายต่อบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“WHA”) และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกบั
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ 1.1 แล้ว จะมี
จ านวนไมเ่กินร้อยละ 15 ของหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 4 นี ้

1.3. สว่นท่ีเสนอขายตอ่ (1) บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึง่
ไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นท่ีเหลอืจากการเสนอขายตอ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 
ตามข้อ 1.1 และตอ่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA ตามข้อ 1.2 ข้างต้น 

2. อัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.1362 

หน่วยทรัสต์ใหม่ โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการค านวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่
ใกล้เคียงที่สดุ 

3. ราคาเสนอขายหนว่ยทรัสต์ เทา่กบั 16.70 บาทต่อหน่วยทรัสต์ 
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4. ช่วงเวลาการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ 

4.1. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม 

สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 12 – 15 และ 18 พฤศจิกายน 2562 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือ ตามเวลาท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย  
 

4.2. ประชาชนทัว่ไป ได้แก่ บคุคลตามดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์  

สามารถจองซือ้ในวนัท่ี 19 – 22 และ 25 พฤศจิกายน 2562 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือ ตามเวลาท าการของส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและ 
ผู้จดัจ าหนา่ย   

 

ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดและเงื่อนไขการช าระเงินในข้อมลูการจองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียด
เก่ียวกบัวิธีการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สี่ 

5. ช่องทางส าหรับรับเอกสารใบจองซือ้และสถานท่ีจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซือ้ มีรายละเอียดดงันี ้

5.1. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม  

- ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่เป็นนักลงทุนสถาบัน 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่สาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888 

 

- ผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิมที่เป็นนักลงทุนสถาบันเท่านัน้ 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่ส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทีมธุรกรรมหลกัทรัพย์ (Primary Market) ฝ่ายปฏิบตัิการบริหารเงินและตลาดทนุ ชัน้ 11  
400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร 02-470-2371, 02-470-2365  

 

5.2. ประชาชนทัว่ไป ได้แก่ บคุคลตามดลุพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและผู้จดัจ าหนา่ยหนว่ยทรัสต์  

- ประชาชนทั่วไปที่ไม่เป็นนักลงทุนสถาบัน 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่สาขาของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 
โทร. 02-888-8888 และบริษัท หลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร. 02-659-
7000  

 

- ประชาชนทั่วไปที่เป็นนักลงทุนสถาบันเท่านัน้ 
สามารถรับใบจองซือ้และจองซือ้ได้ที่ส านกังานของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทีมธุรกรรมหลกัทรัพย์ (Primary Market) ฝ่ายปฏิบตัิการบริหารเงินและตลาดทนุ ชัน้ 11  
400/22 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารพหลโยธิน 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม โทร 02-470-2371, 02-470-2365  
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รายละเอียดและวิธีการจองซือ้ หรือเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2  รายละเอียดเก่ียวกบั

วิธีการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สี่ และหนงัสอืชีช้วนของกองทรัสต์ สว่นท่ี 3 เร่ือง ข้อมลูเก่ียวกบั

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์  

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในวนัที่ 29 ตลุาคม 2562 จะมีสิทธิ

ในการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในอตัราส่วนเท่ากับ 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.1362 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย

เพิ่มเติม ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของหนว่ยทรัสต์คงเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมรายใดๆ ผู้จดัการกองทรัสต์

จะด าเนินการปัดเศษหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมรายนัน้ลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ โดย

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับ

จดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ หรือเกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้รับ แต่การจดัสรรหน่วยทรัสต์

สว่นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิจะขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยตามที่เห็นสมควร 

 

ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสทิธิของทา่นในการจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุ

ครัง้ที่สี่ของกองทรัสต์ ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทุนครัง้ที่สี่ 

ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1   

 

หากทา่นประสงค์จะใช้สทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมดงักลา่ว โปรดกรอกข้อมลูลงในสิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 ใบจอง

ซือ้หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มทนุครัง้ที่สี ่รวมทัง้แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติ

บคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 (แล้วแต่

กรณี) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นนิติ

บคุคลเทา่นัน้ ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 6 (แล้วแตก่รณี) และจดัเตรียมเอกสารประกอบใบจองซือ้หนว่ยทรัสต์ตามรายละเอียด

ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยน าเอกสารการจองซือ้ทัง้หมดไปยงัสถานท่ีจองซือ้ในข้อ 5 (แล้วแตก่รณี) 

 

กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ที่เปิดบญัชีอื่น ๆ กบัธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) และได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้

ด าเนินการจัดท าแบบประเมินระดบัความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

(มหาชน) แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้ จองซือ้ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 

ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องผ่านขัน้ตอนการ KYC/CDD และแนบ 

Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบ

จองซือ้ด้วย ซึง่สามารถด าเนินการได้ตามสถานท่ีจองซือ้ในข้อ 5 
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ทัง้นี ้ผู้ ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชีช้วนที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลด

เอกสารดงักลา่วได้จากเว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

- นฤมล ตนัตยาวิทย์ - 

(นางสาวนฤมล ตนัตยาวิทย์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ในฐานะผู้ รับมอบอ านาจ 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 

 

http://www.sec.or.th/

