
ที่ REMS007/2561 – TH 

วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2560
2. ความเห็นของทรัสต ี

3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ
4. หนงัสอืมอบฉนัทะ
5. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากัด ในฐานะผู้ จัดการกองทรัสต์ 
(“บริษัทฯ” และ/หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม 
โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2561 มีมติให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART 
ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จนู ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์
จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่  1/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก 
ดินแดง กรุงเทพมหานคร ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2560 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

การลงมติ 

การด าเนินการในวาระนีจ้ะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช าระคืนเงนิกู้ยมืกองทรัสต์ WHART 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 
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นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทรัสต์ WHART มาจนถึงปัจจุบนั กองทรัสต์ WHART ได้กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อ
น าเงินกู้ยืมมาลงทนุทัง้สิน้คิดเป็นต้นเงินรวมจ านวน 7,715.75 ล้านบาท (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560) โดยมีรายละเอียด
สญัญากู้ยืมเงินดงัตอ่ไปนี ้

1. การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทนุครัง้แรก (สัญญากู้ยมืเงนิครัง้แรก) มีดงันี ้

(1) สญัญากู้ยืมเงินระหวา่งกองทรัสต์ WHART และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)ฉบบั
ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557  

(2) สญัญากู้ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ WHART และ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ฉบบัลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 

 2. การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทนุครัง้ที่สอง (สัญญากู้ยมืเงนิครัง้ที่สอง) มีดงันี ้

(1) สญัญาเงินกู้ของกองทรัสต์ WHART และ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ฉบบัลงวนัท่ี 
25 ธนัวาคม 2558 

(2) สญัญาเงินกู้ ของกองทรัสต์ WHART และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ฉบบัลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 

3. การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทนุครัง้ที่สาม (สัญญากู้ยืมเงนิครัง้ที่สาม) มีฉบบัเดียวคือ สญัญากู้ยืมเงิน
ระหวา่งกองทรัสต์ WHART และ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ฉบบัลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 
และ 

4. การกู้ ยืมเงินเพื่อการลงทุนครัง้ที่สี่ (สัญญากู้ ยืมเงินครั้งที่สี่ ) มีฉบับเดียวคือ สญัญากู้ ยืมเงิน
ระหว่างกองทรัสต์ WHART และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ฉบบัลงวนัที่ 24 พฤศจิกายน 
2560  

(รวมเรียก สญัญากู้ยืมเงินครัง้ที่หนึ่ง สญัญากู้ยืมเงินครัง้ที่สอง สญัญากู้ยืมเงินครัง้ที่สาม และสญัญากู้ยืม
เงินครัง้ที่สี ่วา่ สัญญากู้ยมืเงนิ)  

เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ของตลาดหุ้นกู้ ในปัจจุบนัมีแนวโน้มที่จะต ่ากวา่ดอกเบีย้ตามสญัญากู้ยืมเงินข้างต้น 
ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดต้นทนุทางการเงินของกองทรัสต์ WHART คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรให้กองทรัสต์ WHART 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข) เพื่อน าเงินมาช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินหรือหนีใ้ดๆ ตลอดจน
คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. สรุปข้อก าหนดและเง่ือนไขการออกหุ้นกู้  

วัตถุประสงค์ : เพื่อน าเงินมาช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินหรือหนีใ้ดๆ (ไม่ว่าเพื่อ
การรีไฟแนนซ์หนีน้ัน้ๆ หรือเพื่อช าระหนีเ้มื่อครบก าหนด) และ
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น ามาใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกหุ้นกู้ และการช าระหนี ้
ดงักลา่ว 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ /หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลาย
รุ่น โดยอาจเสนอขายรวมกนัในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราว
ก็ได้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้  สามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือ
หุ้นกู้ เดิม ซึ่งหุ้นกู้นัน้ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่ถอน
คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั 
หรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มี
หลกัประกนั ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบ
ก าหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

วงเงนิ : ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 8,000 ล้านบาท (revolving 
basis) 

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

ในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

ในการนี ้ให้ผู้จดัการกองทรัสต์มีอ านาจด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น  
การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร  
และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น 

(2) เข้าเจรจา ตกลง  ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 
ตามที่จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้รวมถึงการจดัท า  ลงนาม และยื่นค าขอ แบบแสดงรายการ
ข้อมูล และเอกสารต่างๆ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การน าหุ้นกู้ ดังกล่าว ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond Market Association) 
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หรือ ตลาดรองอื่นๆ และด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น เก่ียวข้อง หรือเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จลลุว่ง
และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

2. หลกัเกณฑ์การออกหุ้นกู้แตล่ะรุ่น 

ผู้จดัการกองทรัสต์ มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้กองทรัสต์ WHART ออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ ดงันี ้

1. ดอกเบีย้หุ้นกู้จะต้องมีความเหมาะสม 

2. ต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ WHART ต้องลดลง เมื่อเทียบกับภาระดอกเบีย้ตาม
สญัญากู้ยืมเงินหรือหนีใ้ดๆ ที่จะน าเงินจากการออกหุ้นกู้ ไปช าระคืน โดยค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทรัสต์ WHART 
ในการออกหุ้นกู้ ในคราวนัน้ๆ ด้วย 

3. ช่วงเวลาที่จะออกหุ้นกู้จะต้องมีความเหมาะสม 

3. การออกหุ้นกู้ครัง้แรก 

หลงัจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตัิให้กองทรัสต์ WHART ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว 
ผู้จดัการกองทรัสต์ มีแผนที่จะด าเนินการออกหุ้นกู้ครัง้แรก โดยอาจออกเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น ในวงเงินไม่เกิน 4,200 ล้าน
บาท เพื่อน าเงินมาช าระหนีเ้งินกู้ตามสญัญากู้ยืมเงินครัง้แรก สญัญากู้ยืมเงินครัง้ที่สาม และบางสว่นของสญัญากู้ยืมเงินครัง้ที่สี่ 
และปลดหลกัประกนัท่ีให้ไว้ภายใต้สญัญากู้ยืมเงินที่จะได้รับช าระหนีด้งักลา่ว โดยการออกหุ้นกู้ครัง้แรกจะเป็นตามหลกัเกณฑ์ที่
ระบไุว้ในข้อ 2 ผู้จดัการกองทรัสต์อยู่ในระหวา่งพิจารณาแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ส าหรับการออกหุ้นกู้ครัง้แรกนี ้ซึ่ง
ในเบือ้งต้นมีรายช่ือผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่ผู้ จัดการกองทรัสต์จะน ามาพิจาณาแต่งตัง้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
(ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี) และบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาแต่งตัง้
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ รายอื่นๆ ได้ ตามที่ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นสมควร 

4. การออกหุ้นกู้ครัง้ถดัไป 

หลงัจากการออกหุ้นกู้ครัง้แรก ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาออกหุ้นกู้ ในครัง้ถดัๆ ไปตามความ
เหมาะสม เพื่อช าระคืนหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินสว่นท่ีเหลือ คือ สญัญากู้ยืมเงินครัง้ที่สอง และหนีส้ว่นท่ีเหลอืของสญัญากู้ยืมเงิน
ครัง้ที่สี่ และปลดหลกัประกันที่ให้ไว้ภายใต้สญัญากู้ ยืมเงินที่จะได้รับช าระหนีด้งักล่าว หรือเพื่อช าระหนีใ้ดๆ ของกองทรัสต์  
โดยการออกหุ้นกู้ ในครัง้ถดัๆ ไปดงักลา่วจะเป็นตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 2 

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติให้กองทรัสต์ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ แล้ ว ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นกู้และหนงัสือชีช้วน รวมทัง้เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

ความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองทรัสต์ขอชีแ้จงวา่การออกหุ้นกู้มีประโยชน์ และ ผลกระทบ ดงันี ้

1. ประโยชน์ที่กองทรัสต์ WHART ได้รับจากการออกหุ้นกู้ 
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1.1 จากข้อมูลที่ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้มา ต้นทุนทางการเงินหุ้นกู้ ของผู้ออกหุ้นกู้ รายอื่นที่มี
ความนา่เช่ือถือในระดบัเดียวกบักองทรัสต์ WHART ต ่ากวา่ต้นทนุทางการเงินของเงินกู้ยืมปัจจบุนัของกองทรัสต์ ดงันัน้ การออก
หุ้นกู้ของกองทรัสต์จะน่าที่จะมีต้นทนุทางการเงินต ่ากว่าต้นทนุทางการเงินของเงินกู้ยืมปัจจุบนัของกองทรัสต์ เมื่อกองทรัสต์มี
ต้นทนุทางการเงินลดลง จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

1.2 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ของกองทรัสต์ WHART จะน ามาช าระหนีเ้งินกู้ ยืม และปลด
หลกัประกันหนีเ้งินกู้ ยืมดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะมีทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพันซึ่งสามารถน าไปเป็นหลกัประกันใน 
การจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในอนาคตได้  อนัเป็นการเพิ่มทางเลือกส าหรับการก าหนดสดัสว่นการ
กู้ยืมและการเพิ่มทนุในการลงทนุของกองทรัสต์ WHART ในอนาคตดงักลา่ว 

1.3 การออกหุ้นกู้ เป็นช่องทางการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนใหม่ของกองทรัสต์ WHART  
ซึง่เป็นการเพิ่มฐานนกัลงทนุไปยงัผู้ลงทนุตราสารหนี ้  

2. ผลกระทบด้านบัญชี 

 กองทรัสต์ WHART ได้รับผลกระทบทางบญัชีจากการน าเงินจากการออกหุ้นกู้ ไปช าระหนีเ้งินกู้ยืม 
คือ ตามแนวทางปฏิบตัิส าหรับการบนัทกึบญัชีเมื่อมีการกู้ยืมเงิน หากการกู้ยืมเงินจ านวนใดมีคา่ธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะถกูน ามาเฉลีย่ตดัจ าหนา่ยตลอดระยะเวลาของเงินกู้ยืมจ านวนนัน้ เมื่อกองทรัสต์ WHART ออก
หุ้นกู้ และน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดงักล่าวไปช าระหนีเ้งินกู้ ยืมดงักล่าว ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินที่รอตดั
จ าหน่ายจะถกูน ามาตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ WHART ทัง้จ านวน ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART ช าระหนีเ้งินกู้ยืม
ดงักลา่ว  คา่ใช้จ่ายของกองทรัสต์ WHART ที่เกิดขึน้จากการตดัจ าหนา่ยดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายทางบญัชีโดยมิได้จ่ายเป็นเงินสด
จริง จะส่งผลให้การลดทุนกองทรัสต์ WHART เพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในรอบผลประกอบการที่
กองทรัสต์ WHART ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วมีสดัสว่นเพิ่มสงูขึน้ ผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่ ผลกระทบนีเ้ป็นผลกระทบทาง
บญัชีเทา่นัน้ และจะมีผลกระทบเฉพาะงวดที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

จากที่กล่าวข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้  จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีต้นทุนทางการเงินที่ต ่าลง  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ WHART และยงัท าให้กองทรัสต์ WHART มีทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพนัที่จะเป็นทางเลือก 
ส าหรับการก าหนดสดัสว่นการกู้ยืมและการเพิ่มทนุในการลงทนุของกองทรัสต์ WHART ในอนาคต ในขณะที่ในด้านบญัชีจะมี
กระทบแตเ่พียงแครู่ปแบบการจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินลดทนุมากขึน้ และจะมีผลกระทบเฉพาะงวดที่มีการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ เทา่นัน้ ดงันัน้ ผู้จดัการกองทรัสต์จึงเห็นวา่ กองทรัสต์ WHART ควรท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้  เนื่องจากจะท าให้
กองทรัสต์ WHART มีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่าลง 

ความเห็นของทรัสตี 

 โปรดพิจารณาความเห็นของทรัสตีโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

การลงมติ 

การด าเนินการในวาระนีจ้ะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ โปรดเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
แกรนด์ฟอร์จนู ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 ในวันที่13 กุมภาพันธ์ 2561 
(Record Date) เพื่อให้สิทธิผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 
1/2561 นี ้ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถศึกษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการเข้าประชุมดังมี
รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้
ตวัแทนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะ 
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 4 หรือ สามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะได้จาก www.whareit.com  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ หรือบคุคลอื่นใดตามความเหมาะสมเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นีก็้ได้ ผู้จัดการกองทรัสต์ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์โปรดน าเอกสาร
หลกัฐานการมอบฉนัทะตามที่ระบใุนสิง่ที่สง่มาด้วย 4 มามอบแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นายปิยะพงศ์ พินธุประภา)  

กรรมการ  
บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

ผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่
ดบับลวิเอชเอ พรีเมีย่ม โกรท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
  

 

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
ในการประชุมวสิามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ครัง้ที่ 1/2561 
วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 

กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

1. การลงทะเบียน 

-  ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐาน (ตามข้อ 2 
หรือข้อ 3) ให้แก่ผู้ จัดการกองทรัสต์ เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้
ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 กรณีบคุคลธรรมดา 

- ให้มอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแก่เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อน
เร่ิมประชมุ 

กรณีนิติบคุคล 

- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้มอบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนีแ้ก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
ลงทะเบียนก่อนเร่ิมประชมุ 

ก) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้  พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้มอบเอกสารหลกัฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่ 
นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล
นัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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- ส าหรับนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง
จดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้
ลงนามรับรองความถกูต้องของค าแปล 

3. การมอบฉันทะ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใดที่ประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเป็นตวัแทนของตนเพื่อเข้าร่วมประชมุและ
มีสิทธิออกเสยีง ต้องเป็นการมอบฉนัทะให้กบับคุคลธรรมดารายใดรายหนึ่งเทา่นัน้ และบริษัทฯ จะถือ
ว่าการใช้สิทธิออกเสียงของตัวแทนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในครัง้นี ้เป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มอบฉันทะ หรือเป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจ านวนสิทธิ
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มอบฉนัทะ แล้วแตก่รณี 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นบคุคลธรรมดา ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ( ในกรณี 
ผู้มอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผู้ รับ
มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

(2) กรณีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ (ผู้มอบฉนัทะ) เป็นนิติบคุคล ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลที่เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตาม
หนงัสือรับรองนิติบคุคลฉบบัลา่สดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่
ออกหนงัสอื) พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้สง่มอบส าเนาหนงัสือรับรองนิติ
บคุคลฉบบัล่าสดุที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (อายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลในต่างประเทศ ให้สง่มอบส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล 
ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดย 
ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
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- ส าหรับนิติบคุคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรอง
ความถกูต้องของค าแปล 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบ
ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

เขียนที ่
Written at 

วนัท่ี เดือน  พ.ศ. 
Date Month Year 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ 
I / We Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 
Amphur/Khet Province Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม
โกรท โดยถือหนว่ยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้รวม    หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสยีง 
being a trust unitholder of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate 

Investment Trust holding the total amount of       units and having the right to vote equal to
votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้
 (1) อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขท่ี 

age years, resides at  
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต 
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ  
Province Postal Code , or 

 (2) นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ อาย ุ      44    ปี อยูบ้่านเลขท่ี 98 อาคารสาทร 
  age         years, resides at 

สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 

ถนน สาทรเหนือ ต าบล/แขวง สลีม อ าเภอ/เขต บางรัก 
Road   Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10500 
Province  Postal Code 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
(กองทรัสต์ WHART) ครัง้ที่  1/2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3  
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่  1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปใน 
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary Trust Unitholders’ 
Meeting No.1/2018 of WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHART) 
on 27 February 2018 at 14.00 at the Grand Fortune Room, 3rd Floor, The Grand Mercure Bangkok Fortune 
Hotel, 1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok, with the following agenda or at any adjournment thereof 
on any date, time and place. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

(1) วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 
  Agenda 1To adopt the minutes of the previous meeting 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve       Disapprove       Abstain 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate it all 

respects. 

(2) วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช าระคืนเงนิกู้ยมื 
กองทรัสต์ WHART 

Agenda 2  To consider and approve an issuance and offering of debentures for 
    the purpose of prepaying/repaying loans owed by WHART 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our as follows: 
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 Approve       Disapprove        Abstain 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate it all 

respects. 
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(3) วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 3 Other (if any) 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
          Approve       Disapprove        Abstain 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate it all 

respects. 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะนีใ้ห้ถือ
วา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be 
considered as invalid and not my/our votes as a trust unitholder. 

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าแตง่ตัง้ให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้าแตไ่มไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting 
instruction in any agenda or such instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there in any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตาม

ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does 

not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried 
out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed     ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(    ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed     ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(    ) 
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หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหนว่ยทรัสต์ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The trust unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 
and may not split the number of trust units to several proxies for splitting votes. 

2.  กรุณาตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix duty stamp of Baht 20.  

3. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของผู้จดัการกองทรัสต์ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ เป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะได้โดยข้อมลูของกรรมการอิสระ เป็นไปตามที่ปรากฏท้ายหนงัสอืมอบอ านาจฉบบันี ้
The trust unitholder may appoint the independent director of the REIT Manager, who is Mr. Rattachai 
Teerathanawat, to be the proxy. Information of the independent director is as enclosed herewith. 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

ช่ือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 
ต าแหนง่ กรรมการอิสระ  

บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
อาย ุ 44 ปี 
ที่อยู ่ ชัน้10  อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
วฒุิการศกึษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั California State ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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