ที่ REMS013/2561 – TH
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง

แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ น ท์ จ ากัด (“ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ”) ในฐานะผู้จัด การกองทรั ส ต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ขอแจ้ งมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จูน ชัน้ 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จนู โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุม ณ เวลาเปิ ดประชุมด้ วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะทังหมด
้
149 คน นับจานวนหน่วยทรัสต์ได้ 1,213,335,688 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 61.7795 ของหน่วยทรัสต์ ที่ออกและ
จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
มติแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
มติ:

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ ที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ WHART

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

วาระที่ 2

-

เห็นด้ วย

1,213,337,177 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

90.7889

-

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

งดออกเสียง

123,101,292

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

9.2111

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อชาระคืนเงินกู้ยมื ของกองทรัสต์ WHART
มติ:

อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558

เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นกู้ ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เพื่อนาเงินมา
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ชาระหนี ้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรื อหนี ้ใดๆ ของกองทรัสต์ WHART ตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว ภายในวงเงินรวม
ณ ขณะใดขณะหนึง่ ไม่เกิน 8,000 ล้ านบาท (revolving basis) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์

วิธีการจัดสรร

ประเภท

วงเงิน
สกุลเงิน
อายุ
ดอกเบีย้

: เพื่อนาเงินมาชาระหนีต้ ามสัญญากู้ยืมเงินหรื อหนี ้ใดๆ (ไม่ว่าเพื่อการ
รี ไฟแนนซ์หนี ้นันๆ
้ หรื อเพื่อชาระหนี ้เมื่อครบกาหนด) และนามาใช้ จ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกหุ้นกู้และการชาระหนี ้ดังกล่าว
: เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ /
หรื อ ผู้ลงทุนโดย/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ /หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน และ
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่นเดียวหรื อหลายรุ่น โดยอาจเสนอ
ขายรวมกันในคราวเดียวหรื อแบ่งเป็ นหลายคราวก็ได้ โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ สามารถเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึง่ หุ้นกู้นนๆ
ั ้ กาลัง
จะครบกาหนดชาระคืนหรื อถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการ
ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
: หุ้ นกู้ ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ หรื อ ไม่ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ ไม่ ด้ อยสิ ท ธิ มี ห รื อ ไม่ มี
หลัก ประกัน ชนิ ด ทยอยคื น เงิ น ต้ น หรื อ คื น เงิ น ต้ น ครั ง้ เดี ย วเมื่ อ ครบ
ก าหนดไถ่ ถ อน มี ห รื อ ไม่ มี ผ้ ู แทนผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ทั ง้ นี ้ ขึ น้ อยู่ กั บ ความ
เหมาะสมของสภาวะตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
: ณ ขณะใดขณะหนึง่ รวมกันไม่เกิน 8,000,000,000 (แปดพันล้ าน) บาท
(revolving basis)
: บาท
: ไม่เกิน ปี 7
: คงที่ตลอดอายุห้ นุ กู้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม และสภาพตลาดใน
ขณะที่ออกและเสนอขาย

และอนุมตั ิมอบอานาจให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีอานาจดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1)
กาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น
การกาหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาหนด อัตราดอกเบี ้ย วิธีการชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการ
จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น
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(2)
เข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจในการ
ดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) การจัดทา ลง
นาม และยื่นคาขอ แบบแสดงรายการข้ อมูล และเอกสารต่างๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การนาหุ้นกู้ดงั กล่าว
ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และ/หรื อ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (The
Thai Bond Market Association) หรื อ ตลาดรองอื่นๆ และดาเนินการใดๆ อันจาเป็ น เกี่ยวข้ อง หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สาเร็ จลุลว่ งและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้ (โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมติดงั กล่าว)
-

เห็นด้ วย

1,324,340,265 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.8759

-

ไม่เห็นด้ วย

1,035,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0781

-

งดออกเสียง

610,143

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0460

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
วาระที่ 3 อื่นๆ: ไม่มี
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท
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