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ที ่REMS013/2561 – TH   

   วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่

ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ขอแจ้งมติที่

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จนู โดยมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุ ณ เวลาเปิดประชุมด้วยตนเองและรับมอบ

ฉนัทะทัง้หมด 149 คน นบัจ านวนหน่วยทรัสต์ได้ 1,213,335,688 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 61.7795 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและ

จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด มติแตล่ะวาระมีรายละเอียดดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

  มต:ิ  รับรองรายงานการประชุมวิสามญัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ WHART 

เมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 -  เห็นด้วย  1,213,337,177  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 90.7889 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  งดออกเสยีง  123,101,292 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  9.2111 

 - บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช าระคืนเงนิกู้ยมืของกองทรัสต์ WHART 

มต:ิ อนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 82/2558 

เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อน าเงินมา
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ช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินหรือหนีใ้ดๆ ของกองทรัสต์ WHART ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว ภายในวงเงินรวม 

ณ ขณะใดขณะหนึง่ไมเ่กิน 8,000 ล้านบาท (revolving basis) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค์ : เพื่อน าเงินมาช าระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงินหรือหนีใ้ดๆ (ไม่ว่าเพื่อการ 
รีไฟแนนซ์หนีน้ัน้ๆ หรือเพื่อช าระหนีเ้มื่อครบก าหนด) และน ามาใช้จ่าย
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกหุ้นกู้และการช าระหนีด้งักลา่ว 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ /หรือ ตา่งประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบง่ขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น โดยอาจเสนอ
ขายรวมกนัในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราวก็ได้ โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  สามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ เดิม ซึง่หุ้นกู้นัน้ๆ ก าลงั
จะครบก าหนดช าระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการ
ขออนญุาตจากหนว่ยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ประเภท : หุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุ ช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มี
หลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบ
ก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

วงเงนิ : ณ ขณะใดขณะหนึง่ รวมกนัไมเ่กิน 8,000,000,000 (แปดพนัล้าน) บาท 
(revolving basis) 

สกุลเงนิ : บาท 
อาย ุ : ไมเ่กิน 7 ปี  
ดอกเบีย้ : คงที่ตลอดอายหุุ้นกู้  โดยขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดใน

ขณะที่ออกและเสนอขาย 

และอนมุตัิมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น  

การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั ราคา

เสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนก าหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการ

จดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 
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(2) เข้าเจรจา ตกลง  ลงนามในสญัญาและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการ

ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) การจดัท า ลง

นาม และยื่นค าขอ แบบแสดงรายการข้อมลู และเอกสารตา่งๆ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง การน าหุ้นกู้ดงักลา่ว

ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The 

Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ และด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น เก่ียวข้อง หรือเก่ียวเนื่องกบัการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้(โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในมติดงักลา่ว) 

 -  เห็นด้วย  1,324,340,265  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.8759 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  1,035,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0781 

 -  งดออกเสยีง  610,143 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0460 

 - บตัรเสยี 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

  ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุ 

วาระที่ 3 อื่นๆ: ไมม่ี 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 (นายปิยะพงศ์ พินธุประภา)  
 กรรมการ  
 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ 
 สทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 
 

 


