ที่ WHAIRM 031/2563
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2563
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์
เหมราช

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่
1/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ อาคาร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เลขที่ 349 ถนน
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โดยมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิ ดประชุมด้วย
ตนเองและรับ มอบฉัน ทะทั้ง หมด 263 คน นับ จ านวนหน่ว ยทรัสต์ได้ 368,124,007 หน่ว ย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 52.3920 ของ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมด มติแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์ประจาปี 2562
มติ:

รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2562 ของกองทรัสต์ HREIT เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้วย

361,601,132

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

98.2253

-

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

-

งดออกเสียง

6,533,200

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

1.7747

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ของกองทรัสต์ HREIT
มติ:

1)

อนุมตั ิให้กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3 โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร
โรงงาน คลังสินค้า สานักงาน และสิง่ ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยูบ่ นที่ดินนัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าว
เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริม่ ต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี และซือ้
1

สังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") ในราคาไม่เกิน
1,356,600,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึง่ ประกอบไปด้วยค่าเช่า
ที่ดินและอาคาร และค่าซือ้ สังหาริมทรัพย์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึง่ ใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สินที่เช่า (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสทิ ธิตอ่ สัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึง่ มีคา่ เช่า
สาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจานวน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) จานวน 5 โครงการ จาก 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)

บริษั ท ดับ บลิว เอชเอ อิ น ดัสเตรียล ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (สาหรับ บางส่วนของ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1))

(2)

บริษั ท ดับ บลิว เอชเอ อี สเทิ ร น์ ซี บ อร์ด อิ น ดัสเตรีย ลเอสเตท จ ากัด (สาหรับ โครงการนิ ค ม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิ
สติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2))

(3)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (สาหรับบางส่วนของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4)
และโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL))

รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน”
รายละเอียดทรัพย์สินที่จะ สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า ดังนี ้
ลงทุนเพิ่มเติม
1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดังนี ้
1.1. อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพืน้ ที่ที่ดินประมาณ 35 ไร่ 3 งาน
7.72 ตารางวา พืน้ ที่อาคารประมาณ 26,680 ตารางเมตร
1.2. อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมี พื น้ ที่ ที่ ดิ น ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน
89.25 ตารางวา และพืน้ ที่อาคารประมาณ 13,206 ตารางเมตร
2

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพนื ้ ที่ที่ดินทัง้ หมดประมาณ 43 ไร่ 1 งาน 96.97
ตารางวา พืน้ ที่อาคารโรงงานทัง้ หมดประมาณ 39,886 ตารางเมตร
2. สิท ธิ ก ารเช่าที่ ดินและอาคารคลังสิน ค้า โดยมี พื น้ ที่ ที่ดิ นประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 83.27
ตารางวา พืน้ ที่อาคารประมาณ 8,901 ตารางเมตร
หมายเหตุ:
1. กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินชาระค่าเช่าสาหรับทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่าหรือชาระค่าเช่าส่วนขาด
จากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT เป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะ
มีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าดังต่อไปนี ้

อาคารโรงงานแบบ
Attached Building

อาคารโรงงานแบบ
Detached Building

อาคารคลังสินค้า

164 บาท ต่อ ตร.ม.

189 บาท ต่อ ตร.ม.

150 บาท ต่อ ตร.ม.

ทัง้ นี ้ การชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า จะใช้เฉพาะสัญญาที่ทาขึน้ หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT เข้าลงทุน
ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ต่อไป
2. การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทาสัญญา
(1) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ (ซึง่ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง)
(2) สัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กบั บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดัง กล่าว
(3) สัญญาจานอง (เพื่อรับจานองทรัพย์สนิ ) และ
(4) สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาตกลงกระทาการ เป็ นต้น
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีรายละเอียดพืน้ ที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนือ้ ที่ดินรวมตามที่ระบุในโฉนดที่ดิน

48 ไร่ 3 งาน 80.24 ตารางวา

(ส่วนที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุน)
พืน้ ที่เช่าอาคารทัง้ หมดในส่วนที่

48,787 ตารางเมตร

กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนประมาณ
3

การลงทุนของกองทรัสต์ HREIT ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1)

บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (ถ้า
จาเป็ น) ให้เช่าทรัพย์สินและขายทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) ให้แก่กองทรัสต์ HREIT และได้ดาเนินการใด ๆ
เพื่อให้ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมสาหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ HREIT แล้ว

(2)

ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้าง บริษัทฯ
จะเปิ ดเผยความเสีย่ งดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ในกรณีที่กองทรัสต์
HREIT ดาเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม) และดาเนินการตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

(3)

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมได้รบั การปลดจานอง (ถ้ามี) หรือหากไม่สามารถดาเนินการได้ บริษัทฯ จะ
เปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ในกรณีที่กองทรัสต์
HREIT ดาเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม) และดาเนินการตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

(4)

ได้รบั การเห็นชอบจากทรัสตีว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

(5)
2)

กองทรัสต์ HREIT ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

อนุมตั ิมอบอานาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรู ปแบบการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ HREIT รายละเอียดทรัพย์สิน วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และการแต่งตัง้ WHAID เป็ น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

(2)

เจรจา จัด ท า ลงนาม ส่ง มอบ และ/หรือ แก้ไขสัญ ญาหรือ ข้อ ผู ก พัน ที่ แ สดงถึ ง สิท ธิ ที่ จ ะเข้า ลงทุน ใน
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาซือ้ ขายทรัพย์สิน สัญญาตกลงกระทาการ สัญญาจานอง
ทรัพย์สิน (โดยกองทรัสต์ HREIT เป็ นผูร้ บั จานองจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน) และสัญญา และเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อกองทรัสต์ HREIT ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติม รวมทั้ง ด าเนิ นการติดต่อ กับ สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์
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("สานั กงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคล
ใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น
(3)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพัน ที่เกี่ ยวข้องกับการแต่งตัง้ ผูบ้ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT

(4)

ใช้ดุลพิ นิ จในการที่ จะเข้าลงทุนหรือ ไม่เข้าลงทุนบางโครงการหรือ ลงทุ น หรือ ไม่เข้าลงทุน ในทรัพย์สิน
บางส่วนหรือทัง้ หมดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ กาหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทุน หากเห็นว่าเงื่อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ
และ/หรือ ผูม้ ีสิทธิ เหนือทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุน หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ HREIT ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
โดยรวมแก่กองทรัสต์ HREIT และ/หรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผูกพันให้แก่ กองทรัสต์ HREIT
เกินสมควร ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ ให้บริษัทฯ
และ/หรือ ทรัสตี มีดุลพินิจที่จะพิจารณาให้ กองทรัสต์ HREIT ลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน บาง
โครงการ หรือลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้ หมดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม โดยคานึงถึงปั จจัยในการลงทุนต่าง ๆ อาทิ มูลค่าการประเมินของทรัพย์สินแต่ละแห่ง
ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย และเงิ นคืนทุนต่อหน่วย (Distribution Per Unit หรือ
DPU) ที่คาดว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะได้รบั หลังจากที่ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม หรือจานวนเงินเพิ่ม
ทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ เงินกูย้ ืม เป็ นต้น และ

(5)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้วย

264,186,769

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.7387

-

ไม่เห็นด้วย

11,200

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0042

-

งดออกเสียง

680,855

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.2570

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นบั รวม
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในมติดงั กล่าว)
5

วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ HREIT ครั้ ง ที่ ส องโดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่
มติ:

1)

อนุมตั ิการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ในจานวนไม่เกิน
137,500,000 หน่วย เมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในปั จจุบนั จานวน 702,634,116 หน่วย จะทาให้
กองทรัสต์ HREIT มีหน่วยทรัสต์จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 840,134,116 หน่วย

2)

อนุมัติ วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในครัง้ นี ้ โดยจะเป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ัดการการจัด
จาหน่าย และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่าย และราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นีจ้ ะกาหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน
ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่จัดทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพในเชิ งพาณิ ชย์ของ
ทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้องการของนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding)

3)

อนุมตั ิมอบอานาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรู ปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึง
กาหนดจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย เพื่อมาใช้เป็ นเงินทุนใน
การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนดไว้ขา้ งต้น

(2)

ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ
หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ

(3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้วย

371,442,277

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.8140

-

ไม่เห็นด้วย

11,200

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0030

-

งดออกเสียง

680,855

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.1830
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ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID
มติ: อนุมตั ิวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน

ของ WHAID
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้วย

263,334,469

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.4170

-

ไม่เห็นด้วย

863,500

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.3260

-

งดออกเสียง

680,855

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.2570

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีเสียง
คัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้านการเพิม่
ทุน (โดยไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในมติดงั กล่าว)
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครั้งที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุ มัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครั้งที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID

มติ:
1)

อนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง และ การ
นาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID โดยบริษัทฯ
พิจารณาแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่

7

ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้กับผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่ อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็ น
การกระท าที่ ขัด ต่อ กฎหมาย หรือ ระเบี ยบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ จะเป็ น ผลให้ก องทรัสต์ HREIT ต้อ งมี
ภาระหน้าที่ในการดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้ งดาเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมอาจ
แสดงความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นีต้ ามสิทธิ ที่ได้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิ ที่ได้รบั
จัดสรร หรือ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นีก้ ็ได้
สัญชาติผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่บริษัทฯ จะนามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น มีรายชื่อเบือ้ งต้น คือ สัญชาติอเมริกา แคนาดา ญี่ ปนุ่ อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิส
อินเดีย ฝรั่งเศส ซึง่ เป็ นสัญชาติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ณ วันกาหนดสิทธิ วันที่ 23 มีนาคม 2563
อย่างไรก็ ดี บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อสัญชาติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รบั การเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่าน
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซือ้ หน่วยทรัสต์
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ ห้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์เกิน
กว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่ว นที่ 3 หรือไม่ก็ได้ และใน
กรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์ได้รบั สิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ
ส่ ว นที่ 2 จั ด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ใ ห้แ ก่ WHAID และ/หรื อ กลุ่ม บุ ค คลเดี ย วกัน ของ WHAID โดยจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จดั สรรให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้วจะมีจานวนไม่
เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้
ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลใน
วงจากัด ซึ่งรวมถึงผูล้ งทุนสถาบันและผูจ้ องซือ้ พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ตามประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ.
27/2559 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/หรือให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว
บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่มีสิทธิจองซือ้ ในส่วนที่ 1
ที่แสดงความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจากการ
จัดสรรส่วนที่ 3 แล้วหรือไม่ก็ได้
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ขา้ งต้น จะไม่ทาให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์
HREIT และบริษัทฯ จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
2)

อนุมตั ิมอบอานาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และ/หรือ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อ
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผถู้ ือ
หน่วยทรัสต์เดิม

(2)

พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สิทธิ จองซือ้ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย
เงื่อนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ HREIT และวิธีการ
จัดสรร กรณีที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้ หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร รวมทัง้ การเสนอขาย
และจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปให้แก่นกั ลงทุนอื่น ตลอดจนมี
สิทธิใช้ดลุ พินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่ เพิ่มให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
หรือผูล้ งทุนรายใด หากเป็ นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอัน
ขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ทัง้ ของประเทศไทยหรือ
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ของประเทศของสัญชาติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นนั้ ๆ หรือ ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกิน
สมควร
(3)

กาหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และดาเนินการในการยื่น
คาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4)

เจรจาต่อรอง เข้าทา จัดเตรียม แก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้ ที่ผจู้ ัดการการจัดจาหน่าย
และผูจ้ ดั จาหน่ายเพื่อดาเนินการดังกล่าว

(5)

จัดเตรียม ลงนาม และยื่นคาขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการนาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยต่อหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และกระทาการอื่นใดที่จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสาเร็จ
ครบถ้วน และ

(6)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่ง ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้วย

263,305,469

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.4060

-

ไม่เห็นด้วย

892,500

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.3369

-

งดออกเสียง

680,855

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.2570

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีเสียง
คัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้านการเพิม่
ทุน (โดยไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในมติดงั กล่าว)

10

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมการชาระหนี้เดิม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมการกู้ยมื เงินเพื่อชาระหนี้เดิม รวมทั้งใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
มติ:

1)

อนุมตั ิให้กองทรัสต์ HREIT กูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง โดย
เป็ นการกูย้ ืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 650,000,000 บาท และให้หลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว เพื่อนาเงินจาก
การกูย้ ืมดังกล่าวไป (1) ใช้ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว
ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น (2) ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการชาระหนีเ้ ดิมของกองทรัสต์ HREIT
และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินหรือออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อชาระหนีเ้ ดิมดังกล่าว รายละเอียดการ
กูย้ ืมเงินหรือออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อนาเงินมาชาระหนีเ้ ดิมตามรายละเอียดที่จะนาเสนอต่อไปในวาระที่ 7 และ
(3) ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ HREIT
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ HREIT ที่จะนาไปเป็ นหลักประกันในการกูย้ ืมเงินดังกล่าว คือ (1) การโอนสิทธิการ
เช่าเป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยและสลักหลังให้ผใู้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และ
ผูเ้ อาประกันภัยร่วม (3) การโอนสิทธิ อย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผูเ้ ช่า (4) การจดทะเบียน
สิ ท ธิ ก ารเช่ า และ/หรื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้อ ง และ/หรื อ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย เป็ น หลัก ประกัน ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ หรือ (5) หลักประกันการกูย้ ืมอื่น ๆ ตามที่ผกู้ ู้ และผูใ้ ห้กอู้ าจตกลงร่วมกันกาหนดเพิ่มเติมใน
สัญญาเงินกู้

2)

อนุมตั ิมอบอานาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ ืมเงิน อาทิจานวนเงิน อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลา
การกูย้ ืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามั่น การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ HREIT ตามที่ตกลงกับ
ผูใ้ ห้กู้ รายละเอียดหลักประกันที่มติที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ได้กาหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น และ

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญากูย้ ืมเงิน สัญญาหลักประกันหรือสัญญา และข้อผูกพัน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ HREIT จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงิน และการให้
หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินและการให้หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน
ผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
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ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้วย

371,442,277

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.8140

-

ไม่เห็นด้วย

11,200

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0030

-

งดออกเสียง

680,855

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.1830

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินหรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการให้หลักประกันการกู้ยมื เงิน
หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อนามาชาระหนี้เดิม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
มติ:

1)

อนุมัติ ให้กองทรัสต์ HREIT กู้ยืมเงิ นจากธนาคารพาณิ ชย์ และ/หรือ การออกและเสนอขายหุน้ กู้ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ของ
กองทรัสต์ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข) เพื่อนาเงินมาชาระหนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินหรือหนีใ้ ด ๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน)
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน วงเงิน
ไม่เกิน 3,400,000,000 บาท

2)

อนุมตั ิมอบอานาจให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกูย้ ืมเงิน อาทิจานวนเงิน อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลา
การกูย้ ืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามั่น การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ HREIT ตามที่ตกลงกับ
ผูใ้ ห้กู้ การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ เช่น การกาหนด
ชื่อ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กูท้ ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทหุน้ กู้ หลักประกัน ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น รายละเอียดหลักประกันที่มติที่ประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ไม่ได้กาหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนดไว้ขา้ งต้น

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญากูย้ ืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรือสัญญา หรือข้อ
ผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการกู้ยืมเงิ น และ/หรือ การออกและเสนอขายหุน้ กู้ในครัง้ นี ้ ของกองทรัสต์
HREIT จัด ส่ง เอกสารใด ๆ เกี่ ย วกับ การกู้ยื ม เงิ น และ/หรื อ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ และการให้
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หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุน้ กู้ และการ
ให้หลักประกันดังกล่าว รวมถึงการจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การนาหุน้ กูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย หรือตลาดรองอื่น ๆ และการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น เกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆ ให้สาเร็จลุลว่ งและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด และ
(3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้วย

371,112,807

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.9942

-

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

-

งดออกเสียง

21,525

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0058

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 :
-

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวจารุชา สติมานนท์
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
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