WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ 026/2561
วันที่ 18 ธันวาคม 2561
เรื่อง

แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เหมราช

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด (“บริ ษัทฯ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เหมราช (“กองทรั สต์ HREIT”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่
1/ 2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ อง เดอะแชมเบอ ชัน้ บี โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุม ณ เวลาเปิ ดประชุมด้ วยตนเอง
และรับมอบฉันทะทังหมด
้
126 คน นับจานวนหน่วยทรัสต์ได้ 273,013,114 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ 38.8557 ของหน่วยทรัสต์ที่
ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
มติแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่ วยประจาปี 2561
มติ:

รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2561 ของกองทรัสต์ HREIT 24 เมษายน 2561

ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย

275,680,324

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

-

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

พิจารณาลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ 2

วาระที่ 2.1

พิจารณาอนุ มัติการลงทุนในทรั พย์ สิน ประเภทสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สินอื่นที่
เกี่ยวข้ อง

มติ:
1)

อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม ได้ แก่ โดยการเช่าที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างอาคารโรงงาน
สานักงาน และสิ่งปลูกสร้ างอื่น ๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ พร้ อมส่วนควบของที่ดิ นและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30
ปี นับจากวันเริ่ มต้ นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึง่ ใช้ ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") จานวน 1 โครงการ
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี จากบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล บิวดิ ้ง จากัด (“บริษัท
เจ้ าของทรัพย์ สิน”) โดยมีรายละเอียดทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้

รายละเอียดทรัพย์ สินที่จะ สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน อันมีรายละเอียดดังนี ้
ลงทุนเพิ่มเติม
1. อาคารโรงงานแบบ Attached Building จานวน 8 ยูนิตโดยมีพื ้นที่ที่ดินประมาณ 6-0-48
ไร่ พื ้นที่อาคารประมาณ 11,196 ตารางเมตร
2. อาคารโรงงานแบบ Detached Building จ านวน 1 ยู นิ ต โดยมี พื น้ ที่ ที่ ดิ น ประมาณ
6-3-50 ไร่ พื ้นที่อาคารประมาณ 4,720 ตารางเมตร
3. พื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467 ตารางเมตร
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพื ้นที่ที่ดินทังหมดประมาณ
้
12-3-98 ไร่ หรื อ 5,198
ตารางวา พื ้นที่อาคารโรงงานทังหมดประมาณ
้
15,916 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้
ของส่วนหลังคาของอาคาร ประมาณ 8,467 ตารางเมตร
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวม (เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุน)

12-3-98 ไร่

พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนประมาณ

15,916 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าที่ใช้ งานได้ ของส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่

8,467 ตารางเมตร

กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนประมาณ
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หมายเหตุ:
การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. สัญญาเช่าที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างกับเจ้ าของทรัพย์สนิ (ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง)
2. สัญญาซื ้อขายสังหาริ มทรัพย์กบั เจ้ าของทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว และ
3. สัญญาจานอง (เพื่อรับจานองทรัพย์สนิ )
4. สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เช่น สัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาตกลงกระทาการ เป็ นต้ น
การลงทุนของกองทรัสต์ HREIT ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)

บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ถ้ า
จาเป็ น) ให้ เช่าและขายทรัพย์สิน (แล้ วแต่กรณี) และการเข้ าทารายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังกล่าวให้ แก่
กองทรัสต์ HREIT และได้ ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวพร้ อมสาหรั บการ
ลงทุนโดยกองทรัสต์ HREIT แล้ ว

(2)

ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้ าง บริ ษัทฯ
ดาเนินการแก้ ไขหรื อดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จก่อน หรื อในวันที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในครัง้ นี ้ เพื่อให้
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(3)

ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 ของกองทรัสต์ HREIT เป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ

(4)

กองทรัสต์ HREIT ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ดาเนินการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครัง้ ที่
2 กู้ยืมเงิน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ HREIT ที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวเป็ นสาเร็ จ

2)

อนุมัติมอบอานาจให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ทรั สตี เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการตามกรอบอานาจของตนในการ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรู ปแบบการเข้ าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สินวิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน รวมถึงราคาที่
เหมาะสมในการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ที่จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ มในครั ง้ นี ้ และการแต่ง ตัง้ WHAID เป็ นผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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(2)

เจรจา จัด ท า ลงนาม ส่ง มอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญ ญาหรื อ ข้ อ ผูก พัน ที่ แ สดงถึ ง สิท ธิ ที่ จ ะเข้ า ลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ และ/หรื อ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ และ/หรื อ สัญญาตกลงกระทาการ
และ/หรื อ สัญญาจานองทรัพย์สนิ (โดยกองทรัสต์ HREIT เป็ นผู้รับจานองจากบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สนิ ) และ/
หรื อ สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เมื่อกองทรัสต์ HREIT ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้ น

(3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม
ข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ และ

(4)

ใช้ ดลุ พินิจในการที่จะเข้ าลงทุนหรื อไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/
หรื อ กาหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้ าลงทุน หากเห็นว่าเงื่อนไขหรื อผลแห่ง
การเจรจาต่อรองกับบริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สิน และ/หรื อ ผู้มีสิทธิ เหนือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้ า
ลงทุน หรื อผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ HREIT
ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ HREIT และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
อาจก่อภาระผูกพันให้ แก่กองทรัสต์ HREIT เกินสมควร ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ

ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย

163,241,727

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

96.3055

-

ไม่เห็นด้ วย

6,262,304

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

3.6945

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นบั รวม
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
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วาระที่ 2.2

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินทัง้ หมดจานวนรวมวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินกู้ระยะสัน้ จานวนไม่
เกิน 500,000,000 บาท และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน (ทรั พย์ สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมในครั ง้ ที่ 2 นี แ้ ละทรั พย์ สินของกองทรั สต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม) เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่ า
ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพิ่ ม เติ ม ครั ้ง ที่ 2 และเพื่ อ ใช้ เ ป็ นเงิน ทุ น
หมุนเวียนในกองทรัสต์ HREIT

มติ:
1)

อนุมัติ ใ ห้ ก องทรั สต์ HREIT กู้ยื ม เงิ น ทัง้ หมดจ านวนรวมวงเงิ น กู้ร ะยะยาวและวงเงิ น กู้ร ะยะสัน้ จ านวนไม่เ กิ น
500,000,000 บาท และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน (ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 2 นี ้และ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ HREIT ที่มีอยูเ่ ดิม) เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 2 และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ HREIT กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรื อ
หลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ทู ี่เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัทประกันวินาศภัย

2)

อนุม ติ ม อบอ านาจให้ บริ ษัท ฯ และ/หรื อ ทรั สตี มี อ านาจดาเนิ นการตามกรอบอ านาจของตนในการดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1)

พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวนเงินกู้ อัตรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิ น ระยะเวลาการชาระเงิ น คามั่น การดารงสัดส่วนต่างๆ ของกองทรัสต์
HREIT ตามที่ตกลงกับผู้ให้ ก้ ู รายละเอียดหลักประกัน ที่มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ กาหนดไว้ และ
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตามคาสัง่ หรื อคาแนะนาของสานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการ
ติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อ
บุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิ น สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา หรื อข้ อ
ผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ HREIT จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และ
การให้ หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว
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(3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น
เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย

278,826,835

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.6036

-

ไม่เห็นด้ วย

1,109,704

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.3964

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงิน (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อ การออกและ
เสนอขายหุ้ น กู้ ) วงเงิ น ไม่ เ กิ น 3,400,000,000 บาท โดยอาจมี ห รื อ ไม่ มี ก ารให้ ห ลั ก ประกั น ที่
เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน หรื อการออกหุ้นกู้ดังกล่ าว (ทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครั ง้ ที่ 2 นี ้
และทรั พย์ สินของกองทรั สต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม) เพื่อชาระเงินกู้ยืมทัง้ หมดของกองทรั สต์ HREIT
(Refinance)
มติ:

1)

อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรื อ การออกและเสนอขายหุ้นกู้) วงเงินไม่เกิน
3,400,000,000บาท โดยอาจมีหรื อไม่มีการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน หรื อการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว
(ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 2 นี ้และทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม) เพื่อชาระเงินกู้ยืมทังหมด
้
ของกองทรัสต์ HREIT (Refinance)

2)

อนุมัติมอบอานาจให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ทรั สตี เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการตามกรอบอานาจของตนในการ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิจานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลา
การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามัน่ การดารงสัดส่วนต่างๆ ของกองทรัสต์ HREIT ตามที่ตกลงกับ
ผู้ให้ ก้ ู การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกาหนด
ชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด อัตราดอกเบี ้ย วิธีการชาระเงินต้ นและ
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ดอกเบี ้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ นรายละเอียดหลักประกั นที่มติที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่ได้ กาหนดไว้ โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่กาหนดไว้ ข้างต้ น
(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิ น สัญญาหลักประกัน หรื อสัญญา หรื อข้ อ
ผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน และ/หรื อ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ของกองทรัสต์ HREIT
จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และ/หรื อ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการให้ หลักประกัน และ
ทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน และ/หรื อ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการให้ หลักประกัน
ดังกล่าว รวมถึงการจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การนาหุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย หรื อตลาดรองอื่น ๆ และการ
ดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น เกี่ยวข้ อง หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้ ๆ ให้ สาเร็ จลุลว่ งและ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

(3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ รวมถึง การแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น
เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย

278,826,835

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.6036

-

ไม่เห็นด้ วย

1,109,704

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.3964

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขสัญญาก่ อตัง้ ทรัสต์ ของกองทรัสต์ HREIT

วาระที่ 4.1

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เงินประกันการเช่ า และการบริ การและ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการกู้ยมื เงิน

มติ:
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1)

อนุมตั ิการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เงิ นประกันการเช่าและการบริ การและข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน โดยให้ การใช้ เงินประกันการเช่าและการบริ การ รวมทังจ
้ านวนเงินกู้และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการ
กู้ยืมเงินจะเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

2)

อนุมัติ ม อบอ านาจให้ บ ริ ษัท และ/หรื อ ทรั สตี เป็ นผู้มี อ านาจในการดาเนิ น การตามกรอบอ านาจของตนในการ
ดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรู ปแบบการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์รวมถึงการเข้ าทา ตลอดจนสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการใช้ เงินประกันการเช่า เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ ยวข้ อง เพิ่มเติมจากทรั พย์ สินของกองทรั สต์ HREIT ที่มีอยู่เดิม โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่
กาหนดไว้ ข้างต้ น

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT และการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

(3)

ดาเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
ข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอน
ผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย

278,826,835

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.6036

-

ไม่เห็นด้ วย

1,109,704

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.3964

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4.2
พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันการกู้ยืมเงิน
เพื่อนาไปใช้ ชาระหนีเ้ งินกู้ยมื ฉบับเดิม (Refinance)
มติ
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
1)

อนุมตั ิการแก้ ไขสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อนาไปใช้
ชาระหนี ้เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance)

2)

อนุมตั ิมอบอานาจให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ ทรัสตี มีอานาจในการดาเนินการตามกรอบอานาจของตนในการดาเนินการ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรู ปแบบการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์รวมถึงการเข้ าทา ตลอดจนสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ การปรับโครงสร้ างเงินกู้ยืมเพื่อนาไปใช้ ชาระหนี ้เงินกู้ยืมฉบับเดิม (Refinance) โดยคงหลักประกัน
เท่าเดิมหรื อไม่มากไปกว่าเดิม ให้ สามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่กาหนดไว้ ข้างต้ น

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT และการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขดังกล่าว

(3)

ดาเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
ข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอน
ผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย

278,826,835

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.6036

-

ไม่เห็นด้ วย

1,109,704

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.3964

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4.3
พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินงานจริ ง ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ าย
ผลประโยชน์ ตอบแทนระหว่ างกาล (Interim Distribution) การมอบหมายงานของทรั สตี และ การรั บรองรายงาน
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทรัสต์
มติ:
1)

อนุมัติ ก ารแก้ ไขสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ ในส่ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจ่ ายผลประโยชน์ ต อบแทนระหว่า งกาล ( Interim
Distribution) การมอบหมายงานของทรัสตี และ การรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
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WHA Industrial REIT Management Company Limited
บริ ษทั ดับบลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2)

อนุมัติ ม อบอ านาจให้ บ ริ ษั ทเป็ นผู้มีอ านาจในการดาเนิน การตามกรอบอ านาจของตนในการดาเนิน การต่าง ๆ
ดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรู ปแบบการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์รวมถึงการเข้ าทา ตลอดจนสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินงานจริ งในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT และการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขดังกล่าว

(3)

ดาเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
ข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอน
ผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย

278,826,835

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.6036

-

ไม่เห็นด้ วย

1,109,704

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.3964

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0. 0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 :
-

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มี -

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายเภรี อิชยพฤกษ์
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี ยล รี ท แมนเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
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