รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2563
ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 23 มิ ถุน ายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร เอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ก ซ์
เลขที่ 349 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
การแนะนาก่อนการประชุม
พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และแนะนาคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท ดับบลิวเอชเอ
อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (“กองทรัสต์ HREIT”) ที่ปรึกษากฎหมายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทรัสตีของกองทรัสต์
HREIT ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์ HREIT และตัวแทนจากบริษัท
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
1.

คณะกรรมการบริษัทของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(1)

คุณจรีพร

จารุกรสกุล

ประธานกรรมการ

(2)

คุณไกรลักขณ์

อัศวฉัตรโรจน์

กรรมการ

(3)

คุณพรเทพ

รัตนตรัยภพ

กรรมการอิสระ

2.

ผูบ้ ริหารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

(1)

คุณจารุชา

3.

ที่ปรึกษากฎหมายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ จะทาหน้าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม

(1)

คุณเกษมสี

4.

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ HREIT

(1)

คุณทิพาพรรณ

5.

ที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองของกองทรัสต์ HREIT จากธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

(1)

คุณภานพ

อังศุสงิ ห์

ผูบ้ ริหารสายงานวาณิชธนกิจ

(2)

คุณรวีรตั น์

สัจจวโรดม

ผูบ้ ริหารงานวาณิชธนกิจ

สติมานนท์

รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ

สกุลชัยสิรวิ ิช

ภัทรวิกรม

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
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6.

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จากัด

(1)

คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ

7.

ที่ ป รึ ก ษากฎหมายส าหรับ การเพิ่ ม ทุ น ครั้ง ที่ ส องของกองทรัส ต์ HREIT จากบริ ษั ท แชนด์เ ล่อ ร์
เอ็มเอชเอ็ม จากัด

(1)

คุณธนนันท์

ธรรมเกียรติ

Partner

(2)

คุณนมิตา

ตัง้ พิทกั ษ์ไพบูลย์

Senior Associate

8.

ตัวแทนจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในฐานะผูส้ นับสนุน
กองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์

(1)

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ
ต่างประเทศ

(2)

คุณศิญาภัสร์

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดองค์กร

จันทไชยโรจน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

หลังจากการแนะนาบุคคลต่าง ๆ แล้วพิธีกรได้เชิญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อาสาสมัครมาเป็ นสักขีพยานตรวจสอบการ
นับคะแนนของการประชุม และเชิ ญ คุณจรีพร จารุ กรสกุล ประธานกรรมการของผูจ้ ัดการกองทรัสต์ ซึ่งทาหน้าที่เป็ น
ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯได้กล่าวสวัสดีและต้อนรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และขอให้คณ
ุ เกษมสี สกุลชัยสิรวิ ิช ซึง่ ทาหน้าที่เป็ น
เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ชีแ้ จงขัน้ ตอนการประชุม การลงมติ และการนับคะแนน
เลขานุการฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการกาหนดมาตรการและข้อปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมเพื่อให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเป็ นไปตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมลาดับที่ 15
จากนัน้ เลขานุการฯ ได้ชีแ้ จงขัน้ ตอนการประชุม การลงมติ และการนับคะแนน ดังนี ้
(ก) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมจึงจะ
ดาเนินไปอย่างกระชับ โดยเริม่ การนาเสนอวาระ การถาม-ตอบ และการลงมติ
(ข) เมื่อนาเสนอวาระเรียบร้อยแล้ว จึงเป็ นช่วงการถามตอบ หากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ขอให้
ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เขียนคาถามลงในกระดาษที่จดั ไว้ให้ และชูมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับคาถาม โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ตงั้ แต่ตน้ วาระ เจ้าหน้าที่ ที่รบั คาถามจะนาคาถามมาส่งให้ทีมงาน และส่งต่อให้เลขานุการฯ
อ่านคาถาม และประธานฯ จะมอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบตอบคาถามดังกล่าว
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(ค) เมื่อการถาม-ตอบเสร็จสิน้ จึงทาการลงมติ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทา่ นที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการ
ลงมติ ข องแต่ละวาระ โปรดยกมื อ จะมี เ จ้ า หน้า ที่ ข องผู้จัด การกองทรัสต์ ด าเนิ น การจัด เก็ บ ใบลงคะแนนจากผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ทา่ นที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ
(ง) สาหรับผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ไม่ยกมือ และไม่สง่ บัตรลงคะแนนการไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติ
ของแต่ละวาระ จะขอถือว่าผูถ้ ือหน่วยทรัส ต์ท่านนัน้ ลงมติเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ โดยขอให้ท่านผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
โปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมแล้วเสร็จ
(จ) ในการนับคะแนนเสียง ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรัสต์ ซึ่งผูจ้ ัดการ
กองทรัส ต์จ ะน าคะแนนเสี ย งที่ ไ ม่เ ห็ น ชอบและงดออกเสี ย งดัง กล่า วนั้น หัก ออกจากจ านวนเสีย งทั้ง หมดของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ
(ฉ) ในกรณีที่ไม่มีผใู้ ดไม่เห็นชอบและงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
(ช) การนับคะแนนเสียงของผูท้ ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นบั รวมคะแนนเสียง
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งที่ขอมติ ทัง้ นี ้ รายละเอียดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นผูม้ ีสว่ นได้
เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ขอมติ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่สง่ ไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 14
เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ท่านใดคัดค้านขัน้ ตอนการประชุมหรือวิธีการนับคะแนน
ดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์คดั ค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขัน้ ตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุ
ข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขัน้ ตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว
เริ่มการประชุม
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ณ เวลาเริม่ ประชุม
ทัง้ หมด 263 คน ถื อหน่วยทรัสต์รวมทัง้ สิน้ 368,124,007 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 52.3920 ของหน่วยทรัสต์ที่ ออกและ
จาหน่ายแล้วทัง้ หมด คือ 702,634,116 หน่วย ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาลง
มติในเรือ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ HREIT

วาระที่ 3
หน่วยทรัสต์ใหม่

พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่ สองโดยการออกและเสนอขาย

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID
และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID
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วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
วาระที่ 5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่
มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID
วาระที่ 5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่
ไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงินและการให้หลักประกันการกูย้ ืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการชาระหนีเ้ ดิม และ/หรื อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกูย้ ืม
เงินเพื่อชาระหนีเ้ ดิม รวมทัง้ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงินหรือการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และการให้หลักประกันการกูย้ ืม
เงินหรือการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวเพื่อนามาชาระหนีเ้ ดิม และค่าใช้จ่า ยที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทัง้ นี ้ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ที่จะนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุม เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องและ
เป็ นเงื่อนไขของกันและกัน หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ไม่ได้รบั การอนุมตั ิจากที่
ประชุม ให้ถือว่าวาระที่ได้รบั การอนุมตั ิโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านัน้ (ไม่รวมวาระที่ 1) ได้ถกู ยกเลิก และจะไม่มีการนาเสนอ
วาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
นอกจากนัน้ วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ที่จะนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิในที่ประชุมเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องและ
เป็ นเงื่อนไขของกันและกัน หากวาระที่ 4 ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุม ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะนาเสนอวาระที่ 5.1 ให้ที่
ประชุมพิจารณา โดยจะไม่มีการนาเสนอวาระที่ 5.2 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอีกต่อไป
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยทรัสต์ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ จารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม

คุณจารุ ชา ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 ของ
กองทรัสต์ HREIT ที่จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และได้สง่ ให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ ที่สง่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 1 แล้ว
คุณทิพาพรรณในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ HREIT ได้สรุ ปความเห็นของทรัสตีในวาระนี ว้ ่าทรัสตีได้พิจารณา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 ของกองทรัสต์ HREIT เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 แล้ว ไม่มีขอ้
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ทักท้วงหรือข้อสังเกตใดในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ประจาปี 2562 ของกองทรัสต์ HREIT ดังกล่าว และ
การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ จึงเสนอขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่
คุณจารุชานาเสนอข้างต้น
จากนัน้ พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ซกั ถามในวาระนี ้
เลขานุการฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าการลงมติในวาระที่ 1 ต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์
รายใดเป็ นบุคคลที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2562 ของกองทรัสต์ HREIT เมื่อวันที่
23 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
-

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

พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ HREIT
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ จารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม

คุณจารุ ชาได้ชีแ้ จงเกี่ ยวกับ วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ของ
กองทรัสต์ HREIT นี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิให้กองทรัสต์ HREIT
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมครัง้ ที่สาม โดยการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงาน คลังสินค้า สานักงาน และ
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั้ อยู่บนที่ดินนัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั จากวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี และซือ้ สังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้ในการดาเนินกิจการ
ภายในทรัพย์สินที่เช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") และพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ทรัพ ย์สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม ประกอบด้วยอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ น 5 โครงการ จาก 3 บริษั ท (“บริ ษั ท เจ้ า ของ
ทรัพย์สิน”) รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) สาหรับบางส่วนของโครงการนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)
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2)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จากัด สาหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม
ดับ บลิว เอชเอ อี สเทิ ร น์ ซี บ อร์ด 1 (WHA ESIE 1) และ โครงการดับ บลิว เอชเอ โลจิ สติ ก ส์พ าร์ค 2
(WHA LP 2)

3)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด สาหรับบางส่วนของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) และโครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL)

ทัง้ นี ้ รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ทัง้ 5 โครงการนี ้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมลาดับที่ 2 ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
รายละเอียดทรัพย์สินที่จะ สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า ดังนี ้
ลงทุนเพิ่มเติม
1. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดังนี ้
1.1 อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมี พื ้น ที่ ที่ ดิ น ประมาณ 35 ไร่
3 งาน 7.72 ตารางวา พืน้ ที่อาคารประมาณ 26,680 ตารางเมตร
1.2 อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพืน้ ที่ที่ดินประมาณ 7 ไร่ 2 งาน
89.25 ตารางวา และพืน้ ที่อาคารประมาณ 13,206 ตารางเมตร
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ ที่ที่ดินทัง้ หมดประมาณ 43 ไร่ 1 งาน
96.97 ตารางวา พืน้ ที่อาคารโรงงานทัง้ หมดประมาณ 39,886 ตารางเมตร
2. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า โดยมีพืน้ ที่ที่ดินประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 83.27
ตารางวา พืน้ ที่อาคารประมาณ 8,901 ตารางเมตร
หมายเหตุ:
1. การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทาสัญญาดังต่อไปนี ้
1.1. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างกับบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ (ซึง่ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิง่ ปลูก
สร้าง)
1.2. สัญญาซือ้ ขายสังหาริมทรัพย์กบั บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว
1.3. สัญญาจานอง (เพื่อรับจานองทรัพย์สนิ ) และ
1.4. สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาตกลงกระทาการ เป็ นต้น
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีรายละเอียดพืน้ ที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนือ้ ที่ดินรวมตามที่ระบุในโฉนดที่ดิน

48 ไร่ 3 งาน 80.24 ตารางวา
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(ส่วนที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุน)
พืน้ ที่เช่าอาคารทัง้ หมดในส่วนที่

48,787 ตารางเมตร

กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนประมาณ
รายละเอียดปรากฏตาม ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
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ตารางสรุ ปข้อมูลทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม/1
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
รวมทรัพย์สินประเภทโรงงานแบบ
รวมทรัพย์สินประเภทคลังสินค้า
ประเภททรัพย์สนิ
Detached Building
Attached Building
สิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นบั จากวันเริม่ ต้นระยะเวลาเช่า และสิทธิในการต่อสัญญาอีก 30 ปี
ลักษณะการได้มาซึ่ง
เนือ้ ที่รวมประมาณ
เนือ้ ที่รวมประมาณ
เนือ้ ที่รวมประมาณ
ทรัพย์สินของ
ที่ดิน
ที่ดิน
ที่ดิน
35-3-7.72 ไร่
7-2-89.25 ไร่
5-1-83.27 ไร่
กองทรัสต์ HREIT
7 ยูนิต พืน้ ที่อาคารประมาณ
7 ยูนิต พืน้ ที่อาคารประมาณ
2 ยูนิต พืน้ ที่อาคารประมาณ
(ภาพรวม)
สิง่ ปลูกสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง
26,680 ตร.ม.
13,206 ตร.ม.
8,901 ตร.ม.
โครงการนิคม
จานวน 1 ยูนิต พืน้ ที่รวม
โครงการนิคม
จานวน 5 ยูนิตพืน้ ที่รวม
โครงการ
จานวน 1 ยูนิตพืน้ ที่รวม
/3
อุตสาหกรรม
ประมาณ 3,360 ตร.ม.
อุตสาหกรรม
ประมาณ 3,504 ตร.ม.
ดับบลิวเอชเอ
ประมาณ 5,124 ตร.ม./3
ดับบลิวเอชเอ
ดับบลิวเอชเอ
โลจิสติกส์
ลักษณะการได้มาซึ่ง
ยังไม่มีผเู้ ช่า/4
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
ยังไม่มีผเู้ ช่า
ชลบุรี 1
ชลบุรี 1
พาร์ค 2
ทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ HREIT
โครงการเขต
จานวน 6 ยูนิต พืน้ ที่รวม
จานวน 2 ยูนิตพืน้ ที่รวม
จานวน 1 ยูนิตพืน้ ที่รวม
โครงการนิคม
โครงการ
จาแนกตามโครงการ /
ประกอบการ
ประมาณ 23,320 ตร.ม.
ประมาณ 9,702 ตร.ม.
ประมาณ 3,777 ตร.ม.
อุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ
นิคมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ อีส
โลจิสติกส์
ดับบลิวเอชเอ
มี
ผ
เ
ู
้
ช่
า
5
ยู
น
ต
ิ
มี
ผ
เ
ู
้
ช่
า
ทั
ง
้
หมด
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
เทิรน์ ซีบอร์ด 1
พาร์ค 4
สระบุรี
/2
อายุอาคารเฉลี่ย
ประมาณ 7.4 ปี
ประมาณ 6.9 ปี
ประมาณ 4.0 ปี
หมายเหตุ
/1
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
/2
อายุอาคารเฉลีย่ ณ วันทีก่ องทรัสต์ HREIT คาดว่าจะเข้าลงทุนวันที่ 1 มกราคม 2564
/3
อาคารอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนวันทีก่ องทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุน โดยคาดว่าจะเข้าลงทุนวันที่ 1 มกราคม 2564
/4
บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ได้รบั หนังสือแสดงความจานงจากผูส้ นใจจะเช่าอาคารดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเช่าและสัญญาบริการทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
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นอกจากนี ้ กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บ ริษั ท เจ้า ของทรัพ ย์สิน ชาระค่า เช่ าให้แก่ ก องทรัสต์ HREIT สาหรับ
ทรัพย์สินที่เช่าที่ไม่มีผเู้ ช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันที่กองทรัสต์ HREIT เข้า
ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
อาคารโรงงานแบบ
Attached Building
164 บาท ต่อ ตร.ม.

อาคารโรงงานแบบ
Detached Building
189 บาท ต่อ ตร.ม.

อาคารคลังสินค้า
150 บาท ต่อ ตร.ม.

ทัง้ นี ้ การชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าจะใช้เฉพาะกับสัญญาที่ทาขึน้ หลังจากที่กองทรัสต์ HREIT
เข้าลงทุน ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าทากับบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน
ต่อไป
ผู้จัด การกองทรัสต์มี ความประสงค์ที่ จะแต่งตัง้ บริษั ท ดับ บลิว เอชเอ อิ น ดัสเตรียล ดี เ วลลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) (“WHAID”) ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึง่ ของกองทรัสต์ HREIT รวมทัง้ เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
ให้กับทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์ HREIT ลงทุนอยู่ในปั จจุบัน ให้เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ เนื่องจาก WHAID มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT
จะลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถดูแลและให้บริการแก่ผเู้ ช่าเดิม รวมทัง้ บริหารจัดการทรัพย์สินให้กบั กองทรัสต์ HREIT ได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป
สาหรับในเรือ่ งราคาของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติมนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ให้มผี ปู้ ระเมิน
ราคาอิสระจานวน 2 ราย คือ บริษัท กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัด และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
ซึ่งได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม มูลค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งคาดว่าเป็ นวันที่
กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยรายละเอียดการประเมินราคานัน้ ได้จัดส่งให้ผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 3 แล้ว ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี ้

9

ราคาประเมิน (บาท)
ทรัพย์สนิ

มูลค่าทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมภายใต้สทิ ธิการเช่า
ตามเงื่อนไขกองทรัสต์ประมาณ
มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนไม่
เกิน

บริษัท กรุงสยามประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ จากัด

บริษัท แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จากัด

1,348,910,000

1,292,000,000

1,356,600,000

สูงกว่าราคาประเมินต่าสุด (ร้อยละ)
5

กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวม 5 โครงการ ในราคาไม่เกิน 1,356,600,000 บาท
(ชาระในวันที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม) ซึง่ ประกอบไปด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซือ้
สังหาริมทรัพย์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึง่ ใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สนิ ที่เช่า (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ) และกองทรัสต์ HREIT จะมีสิทธิ ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีก
จานวน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์ HREIT จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
ทัง้ นี ้ เงินทุนที่กองทรัสต์ HREIT จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมนัน้ จะมาจาก (1) เงินจากการ
เพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม หรือ (2) เงินกูร้ ะยะยาวจากการกูย้ ืมเงิน ส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หรือทัง้ สองส่วนประกอบกัน โดยโครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทรัสต์ HREIT นัน้ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนีส้ ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ HREIT สภาวะของ
ตลาดทุน และตลาดตราสารหนีใ้ นปั จจุบนั
การที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน เป็ นการทา
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แนบสารสนเทศ
การได้มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 4
ทัง้ นี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ยงั ได้แต่งตัง้ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จากัด ให้ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเข้า
ลงทุนต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ ปรากฏรายละเอียดตาม
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รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามสิ่งที่สง่ ไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 8
นอกจากนี ้ คุณจารุชาได้ชีแ้ จงถึงเงื่อนไขของการลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT ว่าการลงทุนของกองทรัสต์
HREIT ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ หน้า 7 ดังนี ้
(1)

บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
(ถ้าจาเป็ น) ให้เช่าและขายทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) ให้แก่กองทรัสต์ HREIT และได้ดาเนินการใด ๆ
เพื่อให้ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมสาหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ HREIT แล้ว

(2)

ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้าง
ผู้จัด การกองทรัส ต์จ ะเปิ ด เผยความเสี่ ย งดัง กล่า วไว้ใ นแบบแสดงรายการข้อ มู ล การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ )ในกรณีที่กองทรัสต์ HREIT ดาเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม (และดาเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(3)

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมได้รบั การปลดจานอง (ถ้ามี) หรือหากไม่สามารถดาเนินการได้ ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์จะเปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ )ใน
กรณี ที่กองทรัสต์ HREIT ดาเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติ ม (และ
ดาเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4)

ได้รบั การเห็นชอบจากทรัสตีวา่ การได้มาซึง่ ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

(5)

กองทรัสต์ HREIT ได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม

นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้เ กิ ดความคล่อ งตัว ในการด าเนิ น การลงทุน เพิ่ มเติ มในครัง้ นี ้ ผู้จัด การกองทรัสต์ข อให้ผูถ้ ื อ
หน่ว ยทรัสต์อ นุมัติมอบอานาจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี เป็ น ผู้มี อ านาจในการด าเนิ น การต่า ง ๆ โดยมี
รายละเอียดเป็ นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หน้า 8 – 9 ดังนี ้
(1)

กาหนดรูปแบบการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ HREIT รายละเอียดทรัพย์สนิ วิธีการประเมินราคาทรัพย์สนิ
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และการแต่งตัง้ WHAID
เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิ ที่จะเข้าลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ สัญญาซือ้ ขายทรัพย์สนิ สัญญาตกลงกระทาการ สัญญาจานอง
ทรัพย์สิน (โดยกองทรัสต์ HREIT เป็ นผูร้ บั จานองจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ) และสัญญาและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อกองทรัสต์ HREIT ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ให้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
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ลงทุน เพิ่ ม เติ ม รวมทั้ง ด าเนิ น การติ ด ต่อ กับ สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของ
รัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้น
(3)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT

(4)

ใช้ดุลพินิจในการที่จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนบางโครงการหรือลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน
บางส่วนหรือทัง้ หมดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือกาหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ
เงื่ อนไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทุน หากเห็นว่าเงื่ อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สิน และ/หรือผูม้ ีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุน หรือผลจากการตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็น ว่าการเข้าลงทุน ของกองทรัสต์ HREIT ในทรัพ ย์สินดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ HREIT และ/หรือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผูกพัน
ให้แก่กองทรัสต์ HREIT เกินสมควร ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ น
สาคัญ นอกจากนี ้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี มีดลุ พินิจที่จะพิจารณาให้กองทรัสต์ HREIT
ลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางโครงการ หรือลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนหรือ
ทัง้ หมดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงปั จจัยในการลงทุนต่าง ๆ
อาทิ มูลค่าการประเมินของทรัพย์สนิ แต่ละแห่ง ประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย และ
เงินคืนทุนต่อหน่วย (Distribution Per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าผูถ้ ือหน่วยทรัสต์จะได้รบั หลังจากที่
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม หรือจานวนเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม และเงินกูย้ ืม เป็ นต้น และ

(5)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น หรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

หลังจากนัน้ คุณทิพาพรรณในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ HREIT ได้สรุปความเห็นของทรัสตีในวาระนี ้ ดังนี ้
เรื่องที่ขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระที่ 2 นี ้ แม้ว่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะมีมลู ค่าไม่เกินร้อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ HREIT แต่เนื่องจากการดาเนินการข้างต้นเป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ HREIT
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีมลู ค่าตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทรัสต์ HREIT ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ HREIT การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ตามวาระนีจ้ ะต้องได้รบั มติของที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในกา รเข้าทา
ธุรกรรมจะไม่มีสิทธิออกเสียงและลงมติในวาระนี ้ อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมมีลกั ษณะเป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน เป็ นประเภทตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และได้ผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทประเมินมูลค่า
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ทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 2 รายแล้ว นอกจากนี ้
ในการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ได้มีการจัดทารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระเกี่ยวกับรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยได้จัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ ตามสิ่งที่สง่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ลาดับที่ 8 เพื่อประกอบการพิจารณา
สาหรับวาระนี ้ ทรัสตีมีความเห็นว่าการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ HREIT
ดังกล่าว ไม่ขดั กับสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
หลังจากนัน้ คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การได้มาซึง่ ทรัพย์สินและการทารายการ
เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่ อนไขการเข้าทารายการต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ HREIT เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการดังต่อไปนี ้
คุณกรองกาญจน์ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
อิสระ ซึง่ เป็ นวิธีที่สะท้อนความสามารถในการสร้างกระเงินสดในอนาคตภายใต้สมมุติฐานที่กาหนดขึน้ โดยอ้างอิงสัญญา
เช่าปั จจุบนั รวมถึงข้อมูลผลการดาเนินงาน พร้อมทัง้ การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยสามารถสรุปมูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน (NPV) ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
รายละเอียด
มูลค่า (ล้านบาท)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
1,542.25
/1
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ (Set Up Cost)
(72.38)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
1,469.87
ราคาสูงสุดในการเข้าทารายการซือ้ ทรัพย์สนิ
(1,356.60)
มูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สิน (NPV)
113.27
หมายเหตุ /1 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ (Set Up Cost) ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าทีป่ รึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ มื และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
โดยมูลค่าปั จจุบันสุทธิ ของกระแสเงิ นสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สิน (NPV) เท่ากับ 113.27 ล้านบาท ซึ่ง
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทารายการที่ไม่เกิน 1,356.60 ล้านบาทของกองทรัสต์ HREIT มี
ความเหมาะสม
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ขอ้ ดีของการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั นี ้
1. เป็ นการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ HREIT ภายในระยะเวลาอันสัน้
2. เป็ นการเพิ่มอายุเฉลีย่ ของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร จาก 56.25 ปี เป็ น 56.68 ปี
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3. ทรัพย์สนิ ที่ได้มามีสภาพดี มีคา่ ใช้จ่ายในการบารุงรักษาทรัพย์สนิ ต่า
4. ทาให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)
5. ได้รบั ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)
6. สามารถลดและกระจายความเสีย่ งของรายได้
นอกจากนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงข้อดีของการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ดงั นี ้
1. เงื่อนไขในร่างสัญญาตกลงกระทาการและร่างสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็ นผลดีต่อกองทรัสต์ HREIT
เนื่องจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือเปลีย่ น
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ HREIT ลงทุนในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
2. บริษัทเจ้าของทรัพย์สินตกลงชดเชยรายได้คา่ เช่าและค่าบริการให้กบั กองทรัสต์ HREIT จากทรัพย์สินที่ไม่
มีผเู้ ช่าและชดเชยส่วนขาดกรณีอตั ราค่าเช่าต่ากว่าอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าตามสัญญาตกลงกระทาการ เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี
3. การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นีเ้ ป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
4. การเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นีจ้ ะใช้เวลาและทรัพยากรในการสอบทานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ข้อด้อยของการได้มาซึง่ สินทรัพย์ อันได้แก่ ภาระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จากการกูย้ ืมประมาณ 13.11 – 15.77 ล้านบาท
ต่อปี จากการกูเ้ งินในการทารายการครัง้ นี ้ โดยคิดจากเงินกูย้ ืมไม่เกิน 650 ล้านบาท และสาหรับข้อด้อยของการทารายการ
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือการเกิดข้อสงสัยจากการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
ในส่วนของความเสีย่ งของการทารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาว่ามีความเสีย่ งดังนี ้
1. ความเสีย่ งจากผลดาเนินงานของทรัพย์สนิ ที่เข้าลงทุนเพิ่มเติมไม่เป็ นไปตามคาด
2. ความเสีย่ งจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
3. ความเสีย่ งในการแข่งขันที่สงู ขึน้ อาจส่งผลให้ผเู้ ช่าพืน้ ที่มีจานวนลดลง
4. ความเสีย่ งที่ทรัพย์สนิ เสียหายจากภัยธรรมชาติ
5. ความเสีย่ งจากภาวะโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. ความเสีย่ งทั่วไปที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
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สาหรับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ลักษณะ
รายการและการกาหนดราคาแบบที่ 1 ในกรณี มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHAID หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับ
WHAID ไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึ่งการกาหนดราคาเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาเสนอขายผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าไม่ทาให้กองทรัสต์ HREIT เสียประโยชน์
สาหรับลักษณะรายการและการกาหนดราคาแบบที่ 2 ในกรณีไม่มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์
HREIT และบุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกับ ผู้จัด การกองทรัส ต์ใ ห้แ ก่ WHAID หรื อ กลุ่ม บุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ WHAID จะมี ก าร
กาหนดให้ผถู้ ือหน่วยเดิมได้รบั หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายเพิ่มทุนในครัง้
นี ้ และส่วนที่สองจะมีการเสนอขายในบุคคลในวงจากัด โดยการกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ขา้ งต้น ใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับที่ใช้กาหนดราคาเสนอขายผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าไม่ทา
ให้กองทรัสต์ HREIT เสียประโยชน์เช่นเดียวกัน
ทัง้ นี ้ ข้อดีของการทารายการมีดงั ต่อไปนี ้
1.

เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทรัสต์ HREIT

2.

กองทรัสต์ HREIT จะได้รบั เงินจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนนีแ้ น่นอน

ในส่วนของข้อด้อยของการทารายการนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอาจเกิดข้อสงสัยจากการทา
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาลักษณะการทารายการข้างต้นแล้ว เห็นว่าการกาหนดราคาเสนอขาย
หน่ว ยทรัสต์ที่ ใ ช้ห ลักเกณฑ์เดี ยวกับ ที่ กาหนดราคาเสนอขายต่อ ผู้ห น่วยทรัสต์เดิ มและต่อ ประชาชนทั่วไป ไม่ท าให้
กองทรัสต์ HREIT เสียประโยชน์ ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรอนุมตั ิการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์
HREIT การทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บคุ คล
ที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่ มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีขอ้ ซักถาม โดยสรุ ปคาถามและคาตอบ
ได้ดงั นี ้
1.

คุณศิรพิ ร ขัตตพงษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ มีขอ้ สอบถามดังนี ้
1.1

การที่กองทรัสต์ HREIT ขาดทุนทางบัญชี 852 ล้านบาท เมื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ใหม่แล้ว

เป็ นอย่างไร
คุณจารุ ชาชีแ้ จงว่าผลขาดทุนทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นการบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชี
จากความแตกต่างมูลค่าของการลงทุนในทรัพย์สินและราคาประเมินแต่ละปี แม้ว่าราคาประเมินทรัพย์สินของกองทรัสต์
HREIT ที่ผา่ นมาจะเพิ่มสูงขึน้ ในทุก ๆ ปี ก็ตาม ซึง่ ผลขาดทุนดังกล่าวไม่ใช่ผลจากการดาเนินงานของกองทรัสต์ HREIT แต่
อย่างใด ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั กองทรัสต์ HREIT ไม่ได้มีผลจากการขาดทุนในส่วนนีแ้ ล้ว อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินแต่ละปี ขนึ ้ อยู่
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กับสมมติฐานของทางผูป้ ระเมินทรัพย์สิน เช่น อัตราการเช่า อัตราค่าเช่าในปั จจุบนั และอนาคต ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
มุง่ มั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์อย่างสม่าเสมอ ซึง่ การที่จะจ่ายเป็ นรูปแบบของเงินปั นผลหรือเงินคืนทุนเป็ น
เพียงรูปแบบทางกฎหมายและทางบัญชีเท่านัน้
1.2
ราคาประเมินของบริษัท กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จากัดอยู่ที่ 1,348.91 ล้านบาท และ
บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัดอยูท่ ี่ 1,292 ล้านบาท โดยกองทรัสต์ HREIT ลงทุน 1,356.6 ล้านบาท ซึง่ สูงกว่า
ราคาประเมินร้อยละ 5 และไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึง่ กองทรัสต์ HREIT เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ จะมีผลกับการขาดทุนทางบัญชีหรือไม่ เพราะจะซือ้ ทรัพย์สนิ ในราคา
สูงกว่าราคาประเมิน
คุณจารุ ชาชีแ้ จงว่าผลขาดทุนทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นการบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชี
จากความแตกต่างมูลค่าของการลงทุนในทรัพย์สินและราคาประเมินแต่ละปี ทัง้ นี ้ การพิจารณาว่าจะลดทุนหรือไม่นนั้ จะ
พิจารณาจากกาไรสะสม ณ ขณะนัน้ และราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จะมีแนวโน้มเช่นใด ขึน้ อยูก่ บั สมมติฐานของที่ทางผู้
ประเมินทรัพย์สนิ ใช้ เช่น อัตราการเช่า อัตราค่าเช่าในปั จจุบนั และอนาคต
คุณไกรลักขณ์ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า เวลาที่ทางกองทรัสต์ HREIT จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ จะ
พิจารณาจากมูลค่าประเมินและราคาผลตอบแทนประกอบกัน ตามที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ศึกษาเกี่ยวกับการจ่าย
ผลตอบแทนให้นกั ลงทุน ซึง่ การจ่ายตอบแทนให้นกั ลงทุนนัน้ จะดูจากกระแสเงินจากการดาเนินงานเป็ นหลัก และสามารถ
จ่ายได้ครบถ้วน โดยจ่ ายได้ใน 2 รู ปแบบคือเงินปั นผล และเงินลดทุน การขาดทุนจากการประเมินนัน้ เป็ นการขาดทุนที่
ไม่ได้เกิดจากตัวกระแสเงินสด ดังนัน้ เงินผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหน่วยทุกท่านจะครบถ้วน
คุณจารุ ชาชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ากรณีการซือ้ ทรัพย์สินในราคาสูงกว่าราคาประเมินจะมีผลต่อการ
ขาดทุนทางบัญชีหรือไม่นนั้ ในส่วนของปี แรกจะคิดมูลค่าทรัพย์ดว้ ยมูลค่าที่เข้าลงทุน ในปี ตอ่ มาเมื่อครบกาหนดหนึง่ ปี จะ
มีการประเมินมูลค่าใหม่ ซึ่งผลราคาประเมินมูลค่าใหม่จะขึน้ อยู่กับ อัตราการเช่า และอัตราค่าเช่าในเวลานัน้ ซึ่งอาจจะ
เกิดขึน้ ทัง้ ในส่วนของกาไรและขาดทุนทางบัญชีได้ แต่ทงั้ นีจ้ ะเป็ นเรือ่ งของการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
2.

คุณภานุ ตัง้ พูลสินธนา ผูถ้ ือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ สอบถามดังนี ้

สินทรัพย์ที่จะเข้าไปลงทุนมีบางแห่งยังไม่มีผูเ้ ช่า มีเ พียงผูส้ นใจ ผูบ้ ริหารโครงการจะมีความมั่นใจ
หรือไม่วา่ จะมีผเู้ ช่า และการที่บริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ รับประกันรายได้คา่ เช่าให้กองทรัสต์ HREIT 3 ปี จะมีรายได้จากส่วน
นีป้ ี ละเท่าใด ถ้ากรณีไม่เป็ นไปตามแผน จะมีผลต่อการปั นผลของหน่วยทรัสต์มากน้อยเพียงใด อีกทัง้ การชดเชยรายได้ให้
กองทรัสต์ HREIT เหตุใดจึงให้แค่ 3 ปี สามารถชดเชยได้นานกว่านีห้ รือไม่
คุณเดวิดชีแ้ จงว่าสาหรับอาคารที่ยงั ไม่ได้มีการเช่า 2 อาคาร อาคารหลังหนึ่งอยู่ในเขต Free Zone ซึ่ง
ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ช่าและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 ส่วนอีกอาคารเป็ น
อาคารแบบ detached ซึง่ มีขนาดใหญ่ อีกทัง้ ได้มีการปรับปรุงอาคารเพิ่มเติม และคาดว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูเ้ ช่าได้เป็ นอย่างดี ในส่วนของบริษัทเจ้าของทรัพย์สินจะมีการรับประกันค่าเช่าใน 3 ปี แรก จะทาให้กองทรัสต์ HREIT มี
อัตราการเช่า (Occupancy Rate) ที่รอ้ ยละ 100
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คุณจารุ ชาชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าสาหรับห้องว่างปั จจุบนั มีอาคาร D46 เป็ นอาคารประเภท detached ซึ่งมี
อัตราการชดเชยรายได้ขนั้ ต่า 189 บาท/ตร.ม./เดือน และอาคาร B10 เป็ นคลังสินค้าที่อยูใ่ นเขต Free Zone ซึง่ มีอตั ราการ
ชดเชยรายได้ขนั้ ต่า 150 บาท/ตร.ม./เดือน อย่างไรก็ดี ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เชื่อมั่นว่ามีผเู้ ช่าให้ความสนใจที่จะเข้าลงทุน
เนื่องจากอาคารที่อยูใ่ นเขต Free Zone จะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
3.

คุณนุชรา วยากรณ์วจิ ิตร ผูถ้ ือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ สอบถามดังนี ้

3.1
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์คอ่ นข้างตกต่า เนื่องจากเศรษฐกิจถดถอย อัตราส่วนผูเ้ ช่าที่อยู่
ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์มีเท่าใด และมีการลดค่าเช่าให้ผเู้ ช่าหรือไม่ เพราะเกรงว่าเงินปั นผลจะลดลงเพราะไปลด
ค่าเช่าให้ผผู้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ซึง่ มีประมาณร้อยละ 26
คุณเดวิดชีแ้ จงว่าปั จจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รบั ผลกระทบจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทาให้มีการหยุดการผลิตไปช่วงหนึง่ แต่ผบู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มองภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ว่า
จะกลับมาฟื ้ นตัวอีกครัง้ เนื่องจากเรื่องของตลาดการส่งออก ยกตัวอย่างเช่น บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส จากัด ซึ่งมีการ
ลดกาลังการผลิตลง และหยุดการผลิต แต่ก็ได้มีบริษัท เกรท วอล มอเตอร์ส จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทยานยนต์ขนาดใหญ่เข้ามา
แทนทีแ่ ละจะนากลุม่ Supply Chain ตามมาด้วย นอกจากนีย้ งั มีอตุ สาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความโดดเด่นที่จะเข้ามาใหม่ได้แก่
อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ ซึง่ จะทาให้เกิดกระจายตัวของกลุม่ อุตสาหกรรมมากขึน้
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าปั จจุบนั ไม่มีการลดค่าเช่าให้ผเู้ ช่าแม้แต่รายเดียว มีเพียงการเลือ่ น
ระยะเวลาการชาระค่าเช่าออกไป ซึง่ ในส่วนนีไ้ ม่ได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลของกองทรัสต์ HREIT
3.2
เงินปั นผลที่คาดว่าจะจ่ายต่อเงินคืนทุนต่อหน่วย (Distribution Per Unit หรือ DPU) หลังจาก
เพิ่มทุน จะเท่ากับเท่าใดต่อปี
คุณจารุ ชาชีแ้ จงว่าประมาณการเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุน ที่คาดว่าจะจ่าย
ภายหลังการเพิ่มทุนอ้างอิงจากประมาณการจากรายงานผูต้ รวจสอบบัญชีอยูท่ ี่ 0.69 บาทต่อหน่วยทรัสต์
3.3
พืน้ ที่เช่าที่ยงั ว่างอยู่ ทราบดีว่า มีการรับประกันรายได้โดยบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน แต่ถา้ มีผู้
เช่าแล้ว จะมีราคาจะสูงกว่าที่รบั ประกันใช่หรือไม่ เป็ นผลให้การปั นผลอาจสูงขึน้ ในอนาคตใช่หรือไม่
คุณ จารุ ชาชี แ้ จงว่าพื น้ ที่ เช่ าที่ยังว่างอยู่ หากมี ผู้เ ช่าที่ เช่ า ในอัตราค่าเช่าที่ สูงกว่าอัตราที่
รับประกัน จะส่งผลให้การปั นผลสูงขึน้ ในอนาคต
3.4

อัตราการเติบโตของค่าเช่าในปี 2563 เทียบกับปี 2562 ติดลบหรือไม่
คุณจารุชาชีแ้ จงว่าปั จจุบนั อัตราการเติบโตของค่าเช่า อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 2-3

เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 3 ของกองทรัสต์ HREIT รายละเอียดตามที่คณ
ุ จารุชานาเสนอ
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เลขานุการฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า การนับคะแนนจะไม่นบั รวมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยการลงมติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 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 ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นบั รวม
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในมติดงั กล่าว)

วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ HREIT ครั้ ง ที่ ส องโดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ จารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม

คุณจารุ ชาได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั กองทรัสต์ HREIT มีหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนจานวน
702,634,116 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 8.8572 บาท รวม 6,223,370,892.24 บาท ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เห็นควรให้
กองทรัสต์ HREIT เพิ่มทุนครัง้ ที่สอง โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในจานวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย
เพื่อนาเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไป (1) ใช้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น (2) ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการชาระหนีเ้ ดิมของกองทรัสต์
HREIT และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินหรือออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อชาระหนีเ้ ดิมดังกล่าว รายละเอียดการ
กูย้ ืมเงินเพื่อนาเงินมาชาระหนีเ้ ดิม ตามรายละเอียดที่จะนาเสนอต่อไปในวาระที่ 7 และ (3) ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ
กองทรัสต์ HREIT
วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในครัง้ นี ้ จะเป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
และ/หรือผูจ้ ัดจาหน่าย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นีจ้ ะกาหนดโดยอ้างอิงจากราคาประเมิ น ของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่จัด ทาโดยผูป้ ระเมิ นมูลค่าทรัพย์สินอิ สระที่ ได้รบั ความเห็น ชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 12 ดังนี ้
(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั ลงทุนจะ
ได้รบั (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ ทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่
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จะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจ
ความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 137,500,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT ในปั จจุบนั จานวน 702,634,116 หน่วย
จะทาให้กองทรัสต์ HREIT มีหน่วยทรัสต์จานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 840,134,116 หน่วย
ทัง้ นี ้ การเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่สอง จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุม หน้า 12 ดังนี ้
1)

ทรัสตีได้รบั รองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ รวมถึง
กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

2)

กองทรัสต์ HREIT ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต .ให้ดาเนินการเพิ่ม
ทุนของกองทรัสต์ HREIT และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าวเป็ นสาเร็จ

นอกจากนี ้ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความคล่อ งตัว ในการด าเนิ น การเพิ่ ม ทุน เงิ น ในครัง้ นี ้ ผู้จัด การกองทรัสต์ข อให้ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์อนุมตั ิมอบอานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีเป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี ้
1)

กาหนดรู ปแบบการเพิ่มทุน ของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่ ม เติ ม
รวมถึงกาหนดจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย เพื่อมาใช้
เป็ นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนดไว้ขา้ งต้น

2)

ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต .ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กรของ
รัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม และ

3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ เพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

คุณทิพาพรรณ ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ HREIT กล่าวสรุปความเห็นของทรัสตีสาหรับวาระนีด้ งั นี ้
ทรัสตีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่สอง โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ใหม่ เพื่ อ (1) ใช้ลงทุน ในทรัพ ย์สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม และใช้เ ป็ น ค่า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การลงทุน ดัง กล่า ว ตาม
รายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น (2) ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมการชาระหนีเ้ ดิมของกองทรัสต์ HREIT และ
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินหรือออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อนาเงินมาชาระหนีเ้ ดิมตามรายละเอียดที่จะ
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นาเสนอต่อไปในวาระที่ 7 และ (3) ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ HREIT มิได้เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
ของกองทรัสต์ HREIT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT ให้เป็ นไปตาม
มติที่อนุมัติโดยที่ประชุมผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ สัญญาก่อตั้ งทรัสต์ และหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการในการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ HREIT ตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่ มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีขอ้ ซักถาม โดยสรุ ปคาถามและคาตอบ
ได้ดงั นี ้
1.

คุณนุชรา วยากรณ์วจิ ิตร ผูถ้ ือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ สอบถามดังนี ้

การเพิ่มทุนจะเกิดขึน้ ในเดือนอะไร และจะมีการเพิ่มทุนใช่หรือไม่ ราคาที่จะเสนอขายประมาณเท่าไร
และมีการลดจากราคาตลาดหรือไม่
คุณจารุ ชาชีแ้ จงว่าหลังจากที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แล้ว ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะดาเนินการ
เพื่อขออนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน โดยราคาที่จะเสนอขายขึน้ อยู่กับหลาย
ปั จจัยด้วยกัน โดยพิจารณาจากตลาดทุน ณ ขณะนัน้ รวมถึงอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกัน
ซึง่ อาจยังตอบไม่ได้ในขณะนี ้
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
ของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ ที่สองโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่ รายละเอียดตามที่คณ
ุ จารุชานาเสนอ
เลขานุการฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าการลงมติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์รายใด
เป็ นบุคคลที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 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
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิวธิ ีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ จารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม

คุณจารุ ชาได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 4 นีเ้ ป็ นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 3 โดยจะเป็ นเรื่องการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID จานวนไม่
เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขาย
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID เนื่องจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนนีเ้ ป็ นการสร้างความมั่นใจในการ
ลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์อื่น ตลอดจนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ของ WHAID ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่อาจจะกาหนดในสัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคาร และ/หรือสัญญาตกลงกระทาการ
สาหรับวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สองใน
ส่วนที่เหลือ และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะ
เป็ นไปตามที่จะได้เสนอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาในวาระที่ 5 ต่อไป
คุณทิพาพรรณ ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ HREIT ได้สรุปความเห็นของทรัสตีในวาระนี ้ ดังนี ้
ทรัสตีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือ
กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID มิได้เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากวาระที่ 4 นี ้ เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
จึงมีการจัดทารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 8 เพื่อประกอบการพิจารณา
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่ ไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สอบถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID รายละเอียดตามที่คณ
ุ จารุชานาเสนอ
เลขานุการฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า การนับคะแนนจะไม่นบั รวมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครับ โดยการลงมติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสียง
คัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน
การเพิ่มทุน
มติที่ประชุม
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 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 ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสียง
คัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน
การเพิ่มทุน (โดยไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในมติดงั กล่าว)
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิวธิ ีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอี่ อกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครั้งทีส่ อง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุ มัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนครั้งที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID

ประธานฯ ชีแ้ จงว่าเนื่องจากวาระที่ 4 ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จึงนาเสนอวาระที่ 5.1 ให้
ที่ประชุมพิจารณา โดยจะเป็ นเรื่องพิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้คณ
ุ จารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
คุณจารุชาได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ 5.1 เป็ นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 4 โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่
สองและการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID โดยผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์พิจารณาแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ที่อาจส่งผลเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อ
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้กองทรัสต์ HREIT ต้องมีภาระหน้าที่ในการดาเนินการ
ใด ๆ เพิ่ ม เติ ม ไปจากที่ ต ้อ งด าเนิ น การภายใต้ก ฎหมายไทย โดยผู้ถื อ หน่ว ยทรัสต์เ ดิ ม อาจแสดงความจ านงที่ จะซือ้
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หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นีต้ ามสิทธิที่ได้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั
การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นีก้ ็ได้
โดยสัญชาติผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ ผจู้ ัดการกองทรัสต์จะนามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ให้ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น มีรายชื่อเบือ้ งต้นคือ สัญชาติอเมริกา แคนาดา ญี่ ปนุ่ อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย
สวิส อินเดีย ฝรั่งเศส ซึง่ เป็ นสัญชาติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ณ วันกาหนดสิทธิ วันที่ 23 มีนาคม 2563
อย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศรายชื่อสัญชาติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รบั การเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่าน
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซือ้ หน่วยทรัสต์
ทั้ง นี ้ ภายหลัง จากการจัด สรรหน่ว ยทรัสต์ใ นส่ว นที่ 1 นี ใ้ ห้แ ก่ ผู้ถื อ หน่ว ยทรัสต์เ ดิ มตามสิท ธิ ที่ ได้ร ับ จัดสรร
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์
เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 3 หรือไม่ก็ได้ และในกรณี
การจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิ ธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์ได้รบั สิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์
ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวน
เต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สดุ
ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จัดสรรให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้วจะมีจานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่เหลือจากการเสนอขายใน
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจากัด ซึ่งรวมถึงผูล้ งทุนสถาบันและผูจ้ องซือ้ พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ HREIT ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามที่
เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/หรือให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว
ผูจ้ ัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่มีสิทธิจองซือ้ ใน
ส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซือ้ หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจากการ
จัดสรรส่วนที่ 3 แล้วหรือไม่ก็ได้
อย่า งไรก็ ดี การจัด สรรหน่ว ยทรัสต์ข ้า งต้น จะไม่ท าให้ผู้ถื อ หน่ว ยทรัสต์ร ายใด หรือ กลุ่ม บุค คลใดเป็ น ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทรัสต์
HREIT และผู้จัด การกองทรัสต์จ ะด าเนิ น การยื่ น ค าขอต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย เพื่ อ ขอให้พิ จ ารณารับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ HREIT เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์
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นอกจากการกาหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามที่กล่าวข้างต้น ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีเป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หน้าที่ 17 – 18 ดังนี ้
1)

2)

3)

4)

5)

6)

พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และ/หรือวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อ
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้ หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์เดิม
พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ระยะเวลาการจองซือ้
วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื ้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์
HREIT และวิธีการจัดสรร กรณีที่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้ หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร
รวมทัง้ การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปให้แก่
นักลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใช้ดลุ พินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่
เพิ่มให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์หรือผูล้ งทุนรายใด หากเป็ นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่
เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ ทัง้ ของประเทศไทยหรือของประเทศของสัญชาติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นนั้ ๆ หรือก่อให้เกิด
ภาระและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเกินสมควร
กาหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และดาเนินการในการ
ยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เจรจาต่อรอง เข้าทา จัดเตรียม แก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
ขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้ ผูจ้ ัดการการจัด
จาหน่าย และผูจ้ ดั จาหน่ายเพื่อดาเนินการดังกล่าว
จัดเตรียม ลงนาม และยื่นคาขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการนาหน่วยทรัสต์ที่จะออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อ
หน่ว ยงานราชการที่เ กี่ ยวข้อ ง และกระทาการอื่ นใดที่ จาเป็ นและเหมาะสมเพื่ อ ให้การดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นสาเร็จครบถ้วน และ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้ นทุกประการ เพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

คุณทิพาพรรณ ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ HREIT ได้สรุปความเห็นของทรัสตีในวาระนี ้ ดังนี ้
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ทรัสตีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่ม
ทุนครัง้ ที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มิได้
เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เนื่ อ งจากวาระที่ 5.1 นี ้ เป็ น การท าธุ ร กรรมระหว่า งกองทรัสต์ HREIT กับ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ จึงมีการจัดทารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 8 เพื่อประกอบการพิจารณา
นอกจากนี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ให้เ ป็ น ไปตามมติ ที่ อ นุมัติ โดยที่ ป ระชุมผู้ถื อ หน่วยทรัสต์ สัญ ญาก่ อ ตั้ง ทรัสต์ของ
กองทรัสต์ HREIT และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT ตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่ มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีขอ้ ซักถาม โดยสรุ ปคาถามและคาตอบ
ได้ดงั นี ้
1.

คุณภานุ ตัง้ พูลสินธนา ผูถ้ ือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ สอบถามดังนี ้

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์เดิม ถ้าหากขายให้จานวนร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ใหม่
ที่ออกขาย จะทาให้เกิด Dilution effect เท่าใด และโดยปกติทางผูบ้ ริหารคาดว่าจะเสนอขายผูถ้ ือหน่วยเดิมประมาณร้อย
ละเท่าใด
คุณรวีรตั น์ชีแ้ จงว่าในมุมของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่ผจู้ ดั การกองทรัสต์ได้แจ้งไว้ เนื่องจากจะ
มีการขออนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. ในอีก 4-5 เดือนข้างหน้า หลังจากนัน้ เมื่อสานักงาน ก.ล.ต.อนุมตั ิแล้ว จึงจะเริม่ การ
เสนอขาย ดังนัน้ ในการกาหนดสัดส่วนระหว่างผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิมหรือหากมีผถู้ ือหน่วยทรัสต์เพิ่ม สัดส่วนดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาภาวะตลาดและปั จจัยต่าง ๆ ในช่วงนัน้ อีกครัง้ โดยหลักปกติจะพิจารณาให้ผถู้ ือหน่วยเดิมเป็ นผูม้ ีสิทธิก่อนตาม
สัด ส่ว น โดยจ านวนหน่ว ยที่ ก าหนดนั้น จะพิ จ ารณาประมาณการจ่ า ยประโยชน์ต อบแทนและเงิ น คื น ทุน ต่อ หน่ ว ย
(Distribution Per Unit หรือ DPU) ให้ไม่ดอ้ ยลงจากประมาณการในกรณีที่ไม่มีการเพิ่มทุน ประกอบด้วย
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 5.1 วิธีการ
เสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สอง และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วน
เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHAID รายละเอียดตามที่คณ
ุ จารุชานาเสนอ
เลขานุการฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า การนับคะแนนจะไม่นบั รวมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซงึ่ เป็ นบุคคลที่มีสว่ นได้เสียที่ ไม่มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครับ โดยการลงมติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
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จะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คัดค้านการเพิ่มทุน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
-

เห็นด้วย

-

ไม่เห็นด้วย

-

งดออกเสียง

263,305,469

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.4060

892,500

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.3369

680,855

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.2570

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสียง
คัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน
การเพิ่มทุน (โดยไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในมติดงั กล่าว)
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม และเพื่ อ ใช้ เ ป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มการช าระหนี้ เ ดิ ม และ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกู้ยมื เงินเพื่อชาระหนี้เดิม รวมทั้งใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ จารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม

คุณจารุ ชาแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 6 นี ้ ผูจ้ ัดกองทรัสต์เห็นควรขอมติผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมัติให้ผูจ้ ัดการ
กองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี มีอานาจดาเนินการกูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งหรือ
หลายแห่ง โดยเป็ นการกูย้ ืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 650,000,000 บาท และให้หลักประกันการกูย้ ืมดังกล่าว เพื่อนา
เงินจากการกูย้ ืมดังกล่าวไป (1) ใช้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ดังกล่าว ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น (2) ใช้เป็ นค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมการชาระหนีเ้ ดิมของกองทรัสต์ HREIT
และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินหรือออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อชาระหนีเ้ ดิมดังกล่าว รายละเอียดการกูย้ ืมเงิน
หรือออกและเสนอขายหุน้ กู้ เพื่อนาเงินมาชาระหนีเ้ ดิมตามรายละเอียดที่จะนาเสนอต่อไปในวาระที่ 7 และ (3) ใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ HREIT
ในการกู้ยืมเงินครัง้ นี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์เห็นควรขอให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิให้กองทรัสต์ HREIT มีอานาจ
ดาเนินการกูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่ หรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรือผูใ้ ห้กู้
ที่เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ ในจานวนไม่เกิน 650,000,000 บาท
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ตามรายละเอียดที่นาเสนอข้างต้น และ
อาจให้หลักประกันการกูย้ ืมเงินดังกล่าว

26

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทรัสต์ HREIT มีภาระหนีเ้ งินกูท้ งั้ สิน้ 3,320,000,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.48
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ HREIT เมื่อรวมเงินกูด้ งั กล่าวกับการกูย้ ืมเงินเพิ่มเติมตามที่เสนอในวาระที่ 6 นี ้ และ
การกูย้ ืมเงินหรือการเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อชาระคืนเงินกูเ้ ดิมของกองทรัสต์ HREIT ตามที่จะเสนอในวาระที่ 7 ระดับหนีส้ นิ ของ
กองทรัสต์ HREIT จะยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึง่ ระบุไว้วา่ กองทรัสต์ HREIT สามารถกูย้ ืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 35
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์สาหรับกองทรัสต์ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุด
โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิ น 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน ซึ่ง
กองทรัสต์ HREIT ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในระดับ BBB+
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ส่วนหลักประกันในการกูย้ ืมเงินที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน้า 23 ดังนี ้ (1) การโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยและสลักหลังให้
ผูใ้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อาประกันภัยร่วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้
เช่ า (4) การจดทะเบี ย นสิทธิ ก ารเช่า และ/หรือ สิท ธิ เ รีย กร้อ ง และ/หรือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัยเป็ น หลักประกัน ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ หรือ (5) หลักประกันการกูย้ ืมอื่น ๆ ตามที่ผกู้ ู้ และผูใ้ ห้กอู้ าจตกลงร่วมกันกาหนด
เพิ่มเติมในสัญญาเงินกู้
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการกูย้ ืม การให้หลักประกัน
ตลอดจนการทาธุรกรรม และการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมและการให้หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ อาทิ จานวนเงิน อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ ืมเงิน
ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงิน และการให้หลักประกัน รวมถึง
การแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบ
ผลสาเร็จ
นอกจากนี ้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการกูย้ ืมในครัง้ นี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
อนุมตั ิมอบอานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หน้า 23 – 24 ดังนี ้
1)

กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ห รือเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ในการกู้ยืมเงิ น อาทิ จานวนเงิ น อัตราดอกเบี ย้
ระยะเวลาการกูย้ ืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามั่น การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ HREIT
ตามที่ตกลงกับผูใ้ ห้กู้ รายละเอียดหลักประกันที่มติที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ไ ด้กาหนดไว้ โดยให้
สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนดไว้ขา้ งต้น และ

2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญากูย้ ืมเงิน สัญญาหลักประกันหรือสัญญา และข้อ
ผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ HREIT จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกูย้ ืมเงิน
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และการให้หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงินและการให้หลักประกันดังกล่าว
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้
และ/หรือถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จ
คุณทิพาพรรณ ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ HREIT ได้สรุปความเห็นของทรัสตีในวาระนี ้ ดังนี ้
ทรัสตีเห็นว่าการกูย้ ืมเงินที่เสนอขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี ้ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ
ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 (2) เพื่อใช้เป็ น
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการชาระหนีเ้ ดิมของกองทรัสต์ HREIT และค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินหรือออก
และเสนอขายหุน้ กูเ้ พื่อชาระหนีเ้ ดิมดังกล่าว และ (3) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ HREIT นัน้ เนื่องจาก
กองทรัสต์ HREIT ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในวันที่ 14
สิงหาคม 2562 การกูย้ ืมเงินดังกล่าวจึงเป็ นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กองทรัสต์สามารถกูย้ ืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวม ในกรณี ที่กองทรัสต์ HREIT มีอันดับความน่าเชื่อถื ออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment
grade) ซึ่งเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้รบั การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกูย้ ืมเงิน เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ข้อ 10 เรือ่ ง การกูย้ ืมเงินและก่อ
ภาระผูกพันของกองทรัสต์ รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่ ไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์สอบถามในวาระนี ้
ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืมเงินและการให้หลักประกันการกูย้ ืมเงินเพื่อลงทุนใน
ทรัพ ย์สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม และเพื่ อ ใช้เ ป็ น ค่า ใช้จ่ า ยและค่า ธรรมเนี ย มการช าระหนี เ้ ดิ ม และ/หรือ ค่า ใช้จ่ า ยและ
ค่าธรรมเนียมการกูย้ ืมเงินเพื่อชาระหนีเ้ ดิม รวมทัง้ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน รายละเอียดตามที่คณ
ุ จารุชานาเสนอ
เลขานุการฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า การลงมติในวาระที่ 6 นีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้าง
มาก ซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่ง
หนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 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 7

พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยมื เงินหรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการให้หลักประกันการกู้ยมื
เงินหรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพือ่ นามาชาระหนี้เดิม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณ
ุ จารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม

คุณจารุ ชาแถลงต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระที่ 7 นี ้ เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ ขอเรียนชีแ้ จงว่าตามที่
กองทรัสต์ HREIT ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ให้กยู้ ืมเงิน
(รวมถึงการกูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้ กู)้ วงเงินไม่เกิน 3,400,000,000 บาท โดย
อาจมีหรือไม่มีการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องกั บการกูย้ ืมเงิน หรือการออกหุน้ กูด้ งั กล่าว เพื่อชาระเงินกูย้ ืมทัง้ หมดของ
กองทรัสต์ HREIT (Refinance) นัน้
เนื่องจากผูจ้ ดั กองทรัสต์มีแนวทางที่จะให้กองทรัสต์ HREIT กูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือการออกและ
เสนอขายหุน้ กู้ เพื่อชาระหนีเ้ ดิม (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ บางส่วน) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้อง โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสมด้านต้นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ HREIT และโอกาสในการขยายระยะเวลาในการชาระคืนวงเงินกูเ้ ดิม
ผูจ้ ดั กองทรัสต์จึงเห็นสมควรให้กองทรัสต์ HREIT กูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้ กู้ (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 82/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่
ของกองทรัสต์ (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข)) เพื่อนาเงินมาชาระหนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินหรือหนีใ้ ด ๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน)
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินไม่
เกิน 3,400,000,000 บาท
ทัง้ นี ้ หลักประกันในการกูย้ ืมเงินที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
หน้า 25 ดังนี ้ (1) การโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยและสลักหลังให้
ผูใ้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อาประกันภัยร่วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้
เช่ า (4) การจดทะเบี ย นสิท ธิ ก ารเช่า และ/หรือ สิท ธิ เ รีย กร้อ ง และ/หรือ กรมธรรม์ป ระกัน ภัย เป็ น หลัก ประกัน ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ หรือ (5) หลักประกันการกูย้ ืมอื่น ๆ ตามที่ผกู้ ู้ ผูใ้ ห้กอู้ าจตกลงร่วมกันกาหนดเพิ่มเติม
ในสัญญากูย้ ืมเงิน หรือข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กู้
อย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการกูย้ ืมและการออก
หุน้ กู้ การให้หลักประกัน ตลอดจนการทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการกู้ยืมและการออกหุน้ กู้ดังกล่าวและการให้
หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ HREIT และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ อาทิ จานวนเงิน
อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ ืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการ
กูย้ ืมเงิน การออกหุน้ กู้ และการให้หลักประกัน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
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นอกจากนี ้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการกูย้ ืมในครัง้ นี ้ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์
อนุมตั ิมอบอานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หน้า 25 – 26 ดังนี ้
1)

กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ห รือเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ในการกู้ยืมเงิ น อาทิ จานวนเงิ น อัตราดอกเบี ย้
ระยะเวลาการกูย้ ืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามั่น การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ HREIT
ตามที่ตกลงกับผูใ้ ห้กู้ การกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุน้ กู้ เช่น การกาหนดชื่ อ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว
ประเภทหุน้ กู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาหนด
อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
รายละเอียดหลักประกันที่มติที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่ได้กาหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น

2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสัญญากูย้ ืมเงิน สัญญาหลักประกัน หรือสัญญา หรือข้อ
ผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นีข้ องกองทรัสต์
HREIT จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ ยวกับการกู้ยืมเงิ น และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และการให้
หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และ
การให้หลักประกันดังกล่าว รวมถึงการจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนาหุน้ กูด้ งั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย หรือตลาดรองอื่น ๆ และการดาเนินการใด ๆ
อันจาเป็ น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้นนั้ ๆ ให้สาเร็จลุล่วงและเป็ น ไป
ตามที่กฎหมายกาหนด และ

3)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้ นทุกประการ เพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

คุณทิพาพรรณ ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ HREIT ได้สรุปความเห็นของทรัสตี ในวาระนี ้ ดังนี ้
ทรัสตีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ และการให้หลักประกันการกูย้ ืมเงิน และ/หรือการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวของกองทรัสต์ HREIT ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อชาระหนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินหรือหนีใ้ ด ๆ ที่
กองทรัสต์ HREIT มีอยู่เดิม (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน) และเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ตามที่เสนอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ลงมติในวาระนี ้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ข้อ 10 เรือ่ ง การกูย้ ืมเงินและก่อภาระผูกพัน
ของกองทรัสต์ รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี ้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อการกูย้ ืมเงิน และ/หรือออกหุน้ กูข้ องกองทรัสต์
HREIT ให้เป็ นไปตามมติที่อนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการออกหุน้ กูข้ องกองทรัสต์ ตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่ มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์มีขอ้ ซักถาม โดยสรุ ปคาถามและคาตอบ
ได้ดงั นี ้
1.

คุณนุชรา วยากรณ์วจิ ิตร ผูถ้ ือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ สอบถามดังนี ้

ถ้าหุน้ กู้ที่ออกใหม่ เพื่อนามาชาระหนีเ้ ดิมซึ่งมีดอกเบีย้ สูงกว่า กองทรัสต์ HREIT จะลดค่าใช้จ่าย
ดอกเบีย้ ของเก่าได้บางส่วนใช่หรือไม่ อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ เก่าเท่ากับเท่าใด ดอกเบีย้ ของหุน้ กูอ้ อกใหม่นา่ จะเป็ นเท่าใด
คุณ จารุ ช าชี แ้ จงว่า อัต ราดอกเบี ย้ เฉลี่ย ตามประมาณการของเดิ มอยู่ที่ ป ระมาณร้อ ยละ 3.4 หาก
กองทรัสต์ HREIT จะมีการออกหุน้ กู้ ต้องพิจารณาสถานการณ์ว่าหากหุน้ กูต้ น้ ทุนสูง ก็อาจจะไม่ได้ออกหุน้ กูใ้ นช่วงนัน้
และจะพิจารณาข้อเสนอทางการเงินอีกครัง้ ว่าจะออกต่อเมื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ HREIT แต่ในส่วนของเงินกูท้ ี่ได้รบั
ข้อเสนอมา อัตราดอกเบีย้ อยูท่ ี่รอ้ ยละ 3.1
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยทรัสต์ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ผถู้ ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ ืม
เงินหรือการออกและเสนอขายหุน้ กู้ และการให้หลักประกันการกูย้ ืมเงินหรือการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวเพื่อนามา
ชาระหนีเ้ ดิม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
เลขานุการฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า การลงมติในวาระที่ 7 นีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้าง
มาก ซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่ง
หนึง่ ของหน่วยทรัสต์ทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 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
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สอบถามดังนี ้
1.

คุณภานุ ตัง้ พูลสินธนา ผูถ้ ือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ สอบถามดังนี ้

1.1
ถ้าดูจากราคาหน่วยทรัสต์ จะเห็นว่าราคาจะอยูท่ ี่ประมาณ 8 บาทกว่า ๆ (ใกล้เคียงมูลค่าต่อ
หน่วย) อยากให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์วา่ สาเหตุที่ราคาไม่คอ่ ยปรับขึน้ เป็ นไปได้หรือไม่วา่ โครงสร้างหรือโมเดลของกองทรัสต์
HREIT มีขอ้ บกพร่องบางจุดหรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่าโดยปกติกองทรัสต์จะต้องดาเนินการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของกาไร
สุทธิ ราคาจึงค่อนข้างคงที่ แต่คิดว่าไม่ได้มีปัญหาในเรือ่ งโครงสร้างของกองทรัสต์แต่อย่างใด
1.2

อัตราการเช่าของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ HREIT ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็ นอย่างไร

คุณจารุชาชีแ้ จงว่าไตรมาส 1 ที่ผา่ นมา อัตราการเช่าอยูท่ ี่รอ้ ยละ 95.33
2.

คุณมรกต ฉายทองคา ผูถ้ ือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง มีขอ้ สอบถามดังนี ้
2.1

หลังจากการเพิ่มทุนแล้วขนาดของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ HREIT จะเป็ นเท่าใด

คุณจารุ ชาชีแ้ จงว่าหลังจากการเพิ่มทุนแล้วคาดว่าขนาดของทรัพย์สินจะอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้าน
บาท จากเดิมประมาณ 9,915 ล้านบาท รวมกับสินทรัพย์ใหม่อีกประมาณ 1,356.6 ล้านบาท
2.2
การควบรวมกองทุน รวมอสัง หาริม ทรัพ ย์แ ละสิท ธิ ก ารเช่ า เหมราชอิ น ดัสเตรีย ล เข้า กับ
กองทรัสต์ HREIT มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด
ประธานฯ ชีแ้ จงว่าการควบรวมยังอยูใ่ นขัน้ ตอนของการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

(คุณจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานที่ประชุม
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