รายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ครัง้ ที่ 1/2565
ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดบั บลิ วเอชเอ อิ นดัสเตรียล
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
การแนะนาก่อนการประชุม
พิธกี รที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และ ชี้แจงการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุ้ม ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยทางบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรี
ยล รีท แมนเนจเม้นท์ จากัด (“บริ ษทั ฯ หรือ “ผู้จดั การกองทรัสต์”) ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดบั บลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (“กองทรัสต์ WHAIR”) ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญสาหรับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่าน
ได้ให้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงจัดให้มปี ระกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัว เพื่อท่านได้รบั ทราบถึงนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวของบริษทั ฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็ นไป
ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประกาศนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธกี ารที่
บริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิของท่าน และวิธกี ารทีท่ ่านสามารถติดต่อ
บริษทั หรือขอใช้สทิ ธิตามกฎหมายได้ ตามทีป่ รากฎบนเว็บไซต์ www.wha-industrialestate.com หลังจากนัน้
พิธกี รได้แนะนาคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทีป่ รึกษากฎหมายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ทรัส ตีข องกองทรัส ต์ WHAIR ที่ป รึก ษาทางการเงิน ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระ ที่ป รึก ษากฎหมายของ
กองทรัสต์ WHAIR และตัวแทนจากบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้
1.

2.

คณะกรรมการบริษทั ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(1) คุณจรีพร จารุกรสกุล

ประธานกรรมการ

(2) คุณไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์

กรรมการ

(3) คุณพรเทพ รัตนตรัยภพ

กรรมการอิสระ

ผูบ้ ริหารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
คุณจารุชา สติมานนท์

3.

กรรมการผูจ้ ดั การ

ทีป่ รึกษากฎหมายของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการทีป่ ระชุม
คุณเกษมสี สกุลชัยสิรวิ ชิ

4.

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ WHAIR
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คุณรัศมี พลสุขเจริญ
5.

ทีป่ รึกษาทางการเงินสาหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่สามของกองทรัสต์ WHAIR จากธนาคารกสิกร
ไทย จากัด (มหาชน)
คุณสาวิตร ศรีศรันยพงศ์

6.

ผูบ้ ริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษทั เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จากัด
คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ

7.

Director

ผูอ้ านวยการ

ที่ปรึกษากฎหมายสาหรับการเพิม่ ทุนครัง้ ที่สามของกองทรัสต์ WHAIR จากบริษัท แชนด์
เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จากัด
(1) คุณธนนันท์ ธรรมเกียรติ

Partner

(2) คุณนมิตา ตัง้ พิทกั ษ์ไพบูลย์ Senior Associate
8.

ตัวแทนจากบริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ในฐานะ
ผูส้ นับสนุนกองทรัสต์และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ WHAIR
(1) คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนในต่างประเทศ
(2) คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน

หลังจากการแนะนาบุคคลต่าง ๆ แล้วพิธกี รได้เรียนเชิญคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม
เริ่ มการประชุม
ประธานฯ ได้กล่าวสวัสดีและต้อนรับผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ และแถลงต่อทีป่ ระชุมว่ามีผถู้ อื หน่ วยทรัสต์เข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ ณ เวลาเริม่ ประชุมทัง้ หมด 193 ราย แบ่งเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ท่เี ข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และ โดยการรับมอบฉันทะ 183 ราย ถือหน่ วยทรัสต์รวมทัง้ สิน้ 451,564,293
หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 53.749 ของหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดคือ 840,134,116 หน่วย ครบเป็ น
องค์ประชุมและขอให้คุณเกษมสี สกุลชัยสิรวิ ชิ ซึ่งทาหน้าที่เป็ น เลขานุ การที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ชี้แจง
ขัน้ ตอนการประชุม การลงมติ และการนับคะแนน ดังนี้
(ก)
สาหรับการประชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ใช้
ระบบ “Inventech Connect” ของ บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบ
จัดการประชุม ที่เป็ นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ชมการถ่ายทอดสด ส่งคาถาม ลงคะแนน และ
ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านระบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้า
ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ Inventech Connect ที่ ไ ด้ น าส่ ง พร้ อ มหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
(ข) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
เว้นแต่วาระใดเป็ นวาระทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวาระอื่น จะนาเสนอไปพร้อมกัน
(ค) ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่ วยทรัสต์ ซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นชอบและงดออกเสียงดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ
(ง) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะดาเนินการผ่านระบบ e-Voting
(จ) ขอให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ทีเ่ ข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลือกกดปุ่มเพื่อ
ลงคะแนน คือ (1) เห็นด้วย (สีเขียว) (2) ไม่เห็นด้วย (สีแดง) หรือ (3) งดออกเสียง (สีสม้ ) เพียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
ในแต่ละวาระ โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสาหรับการลงคะแนน โดยท่านสามารถแก้ไข
การลงคะแนนเสียงได้ตราบเท่าที่วาระนัน้ ยังไม่แจ้งปิ ดการลงคะแนนโดยการเลือกปุ่ม (4) ยกเลิกออกเสียง
ลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) ทัง้ นี้ สาหรับผู้ถือหน่ วยทรัสต์หรือผู้รบั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เลือกกดปุ่ ม
ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะถือว่าเป็ นการออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย”
(ฉ) กรณีผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี อบฉันทะและระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดแจ้งใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านไว้ในระบบ โดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่จาเป็ นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
(ช) ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใู้ ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบเป็ น
เอกฉันท์
(ซ) จานวนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ ถอื หน่ วยทรัสต์
และผูร้ บั มอบฉันทะอาจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบหรือออกจากการประชุมก่อนการประชุมเสร็จสิน้
(ฌ) อนึ่ง ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือบุคคลทีป่ ระธานฯ มอบหมาย จะเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหน่ วยทรัสต์หรือผู้รบั มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถาม โปรดพิมพ์คาถามผ่านข้อความ โดยเลือกเมนู
การถามคาถาม จากนัน้ เลือกวาระทีต่ อ้ งการถามคาถาม และทาการพิมพ์ขอ้ ซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน
แล้วกดส่งคาถาม โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะตอบคาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระการประชุมในทีป่ ระชุม อย่างไรก็ดี
หากมีคาถามจานวนมาก ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิ
์
จารณาคัดเลือกคาถามตามความเหมาะสม
(ญ) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาทันที
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(ฎ) อนึ่ง การนับคะแนนเสียงของผูท้ ม่ี สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่เี ป็ นผู้มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ ทัง้ นี้ รายละเอียดของผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ทเ่ี ป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องทีข่ อมติ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้ระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
เลขานุ การฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่านใดคัดค้านขัน้ ตอนการประชุมหรือวิธกี าร
นั บ คะแนนดัง กล่ า วหรือ ไม่ เมื่อ ไม่ มีผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ค ัด ค้า นหรือ ไม่ เ ห็น ด้ว ยกับ ขัน้ ตอนการประชุ ม และ
กระบวนการนับคะแนนที่ระบุขา้ งต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั น้ ตอนการประชุมและกระบวนการนับ
คะแนนดังกล่าว
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่าวาระในการประชุมครัง้ นี้มที งั ้ หมด 7 วาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ประจาปี 2565

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 ของกองทรัสต์

วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น ของกองทรัส ต์ ค รัง้ ที่ส ามโดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มตั ิวธิ กี ารเสนอขายหน่ วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่
WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มตั ิวธิ กี ารเสนอขายและวิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขาย
เพิ่ม เติม ในการเพิ่ม ทุ น ครัง้ ที่ ส าม และการน าหน่ ว ยทรัส ต์ ใ หม่ จ ดทะเบีย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 5.1

แบบที่ 1: วิธกี ารเสนอขายและวิธกี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติม
ในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีส่ าม และ การนาหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีทม่ี กี ารเสนอขายหน่ วยทรัสต์
บางส่ว นเป็ น การเฉพาะเจาะจงให้แ ก่ WHAID และ/หรือกลุ่ ม บุ คคลเดีย วกัน ของ
WHAID

วาระที่ 5.2

แบบที่ 2: วิธกี ารเสนอขายและวิธกี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติม
ในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีส่ าม และ การนาหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ท่ี ไ ม่ มี ก ารเสนอขาย
หน่ ว ยทรัส ต์บ างส่ว นเป็ น การเฉพาะเจาะจงให้แ ก่ WHAID และ/หรือ กลุ่ ม บุ คคล
เดียวกันของ WHAID

วาระที่ 6

พิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารกู้ ยืม เงิน และการให้ ห ลัก ประกัน การกู้ ยืม เงิน เพื่อ ลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
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วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทัง้ นี้ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ที่จะนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิในที่ประชุม เป็ นเรื่องที่
เกี่ยวข้องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6
ไม่ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม ให้ถอื ว่าวาระทีไ่ ด้รบั การอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมไปก่อนหน้านัน้ (ไม่รวมวาระที่ 1)
ได้ถูกยกเลิก และจะไม่มกี ารนาเสนอวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณาต่อไป
นอกจากนัน้ วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ที่จะนาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิในที่ประชุมเป็ นเรื่องที่
เกี่ยวข้องและเป็ นเงื่อนไขของกันและกัน หากวาระที่ 4 ได้รบั การอนุ มตั ิจากที่ประชุม ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
นาเสนอวาระที่ 5.1 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา โดยจะไม่มกี ารนาเสนอวาระที่ 5.2 เพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอีกต่อไป
อย่างไรก็ดี หากวาระที่ 4 ไม่ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่มกี ารนาเสนอวาระ
ที่ 5.1 เพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณา แต่จะนาเสนอวาระที่ 5.2 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณาต่อไป
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจาปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
คุณจารุชา ได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ประจาปี 2565
ของกองทรัสต์ WHAIR ทีจ่ ดั ขึน้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองทรัสต์ WHAIR และได้ส่งให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 1 แล้ว
คุ ณ รัศ มีใ นฐานะทรัส ตีข องกองทรัส ต์ WHAIR ได้ส รุ ป ความเห็น ของทรัส ตีใ นวาระนี้ ว่ า ทรัส ตีได้
พิจ ารณารายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ป ระจ าปี 2565 ของกองทรัส ต์ WHAIR เมื่อ วัน ที่ 22
เมษายน 2565 แล้ว ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตใดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่ วยทรัสต์ประจาปี
2565 ของกองทรัสต์ WHAIR ดังกล่าว และการดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ประธานฯ จึง เสนอขอให้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรัส ต์ พ ิจ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม ดัง กล่ า ว โดยมี
รายละเอียดตามทีค่ ุณจารุชานาเสนอข้างต้น
จากนัน้ พิธกี รได้สอบถามทีป่ ระชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์ซกั ถามในวาระนี้
เลขานุ การฯ ชี้แจงเพิม่ เติมว่าการลงมติในวาระที่ 1 ต้องได้รบั อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี้
ไม่มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์รายใดเป็ นบุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2565 ของกองทรัสต์ WHAIR
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามทีป่ ระธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
-

เห็นด้วย

450,966,192 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.7892

-

ไม่เห็นด้วย

752,300 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.1664

-

งดออกเสียง

200,000

คิดเป็ นร้อยละ 0.0442

เสียง

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ มครัง้ ที่ 4 ของกองทรัสต์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
คุณจารุชาได้ช้แี จงเกี่ยวกับวาระที่ 2 พิจารณาอนุ มตั กิ ารลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4
ของกองทรัสต์ WHAIR นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์พจิ ารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาอนุ มตั ิให้
กองทรัสต์ WHAIR ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 โดยการเช่าทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างอาคารโรงงาน
คลังสินค้า สานักงาน และสิง่ ปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ตงั ้ อยู่ บนที่ดนิ นัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดนิ และอาคารดังกล่าว
เป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันเริม่ ต้นระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ อีก 30 ปี
และซื้อสังหาริมทรัพย์ซ่งึ ใช้ในการดาเนินกิจการภายในทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม") และ
พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“WHAID”) ให้เป็ น
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ใน 14 หลัง ใน 7 โครงการ จาก 3 บริษทั
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1)

2)

3)

บริษัท ดับ บลิว เอชเอ อีส เทิร์ น ซีบ อร์ด อิน ดัส เตรีย ลเอสเตท จ ากัด (ส าหรับ 1 หลัง ใน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และ 3 หลัง ใน
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2))
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิง้ จากัด (สาหรับ 1 หลัง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE), 1 หลัง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1
(WHA CIE 1), 1 หลัง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN), 2 หลัง ใน
โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) และ 2 หลัง ในโครงการดับบลิวเอช
เอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4))
บริษทั อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จากัด (สาหรับ 3 หลัง ในโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE))
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รวมเรียกว่า “บริ ษทั เจ้าของทรัพย์สิน”
ทัง้ นี้ รายละเอียดของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมทัง้ 7 โครงการนี้ ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 2 ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายละเอี ยดทรัพย์สินที่ สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงาน และสิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารคลังสินค้า
ดังนี้
จะลงทุนเพิ่ มเติ ม
1. สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงาน ดังนี้
1.1 อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพ้นื ที่ท่ดี ินประมาณ 13
ไร่ 2 งาน 81.50 ตารางวา พืน้ ทีอ่ าคารประมาณ 11,168 ตารางเมตร
1.2 อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพ้นื ที่ท่ดี นิ ประมาณ 2 ไร่
3 งาน 28.75 ตารางวา และพืน้ ทีอ่ าคารประมาณ 5,124 ตารางเมตร
สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงานรวมมีพน้ื ทีท่ ด่ี นิ ทัง้ หมดประมาณ 16 ไร่
2 งาน 10.25 ตารางวา พืน้ ทีอ่ าคารโรงงานทัง้ หมดประมาณ 16,292 ตาราง
เมตร
2. สิทธิการเช่ า ที่ดิน และอาคารคลังสิน ค้า โดยมีพ้นื ที่ท่ีดิน ประมาณ 19 ไร่
1 งาน 59.00 ตารางวา พืน้ ทีอ่ าคารประมาณ 31,894 ตารางเมตร
3. กรรมสิท ธิใ์ นเครื่อ งมือ อุ ป กรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพ ย์ส ิน อื่น ที่
เกีย่ วข้อง เกีย่ วเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ อาคารโรงงาน
และอาคารคลังสินค้า
หมายเหตุ:
1. การลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมนี้ กองทรัสต์ WHAIR จะเข้าลงทุนโดยการเข้าทาสัญญา
ดังต่อไปนี้
1.1. สัญญาเช่าที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างกับบริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ (ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในที
์ ่ดนิ
พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง)
1.2. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์กบั บริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการ
ดังกล่าว
1.3. สัญญาจานอง (เพื่อรับจานองทรัพย์สนิ ) และ
1.4. สัญญาอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สัญญาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ สัญญาตกลงกระทาการ เป็ น
ต้น
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ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมมีรายละเอียดพืน้ ทีโ่ ดยสรุปดังต่อไปนี้
เนื้อทีด่ นิ รวมตามทีร่ ะบุในโฉนดทีด่ นิ

35 ไร่ 3 งาน 69.25 ตารางวา

(ส่วนทีก่ องทรัสต์ WHAIR จะลงทุน)
พืน้ ทีเ่ ช่าอาคารทัง้ หมดในส่วนที่

48,186 ตารางเมตร

กองทรัสต์ WHAIR จะลงทุนประมาณ
รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม/1
ประเภททรัพย์สิน
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง
ทรัพ ย์ สิ น ของกองทรัส ต์
WHAIR(ภาพรวม)

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง
ทรัพ ย์ สิ น ของกองทรัส ต์
WHAIR จ า แ น ก ต า ม
โ ค ร ง ก า ร /
นิ คมอุตสาหกรรม

รวมทรัพ ย์สิ น ประเภทโรงงานแบบDetached รว ม ท รั พ ย์ สิ นประเภทโรง งา นแ บบAttached รวมทรัพย์สินประเภทคลังสิ นค้า
Building
Building
สิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการเช่าอาคาร 30 ปี นับจากวันเริม่ ต้นระยะเวลาเช่า และสิทธิในการต่อสัญญาอีก 30 ปี
เนื้อทีร่ วมประมาณ
เนื้อทีร่ วมประมาณ
เนื้อทีร่ วมประมาณ
ทีด่ นิ
ทีด่ นิ
ทีด่ นิ
13-2-81.50 ไร่
2-3-28.75 ไร่
19-1-59.00 ไร่
3 ยูนิต พื้นที่อาคารประมาณ
4 ยูนิต พืน้ ทีอ่ าคารประมาณ
7 ยูนิต พื้นที่อาคารประมาณ
สิง่ ปลูกสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง
สิง่ ปลูกสร้าง
11,168 ตร.ม.
5,124 ตร.ม.
31,894 ตร.ม.
โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม จ านวน 2 ยู นิ ต พื้ น ที่ ร วม
จ านวน 1 ยู นิ ต พื้ น ที่ ร วม
จ านวน 2 ยู นิ ต พื้ น ที่ ร วม
โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม
โครงการดับบลิว
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ประมาณ 7,408 ตร.ม.
ประมาณ 660 ตร.ม.
ประมาณ 8,844 ตร.ม.
อุ ต สาหกรรมดั บ บลิ ว
เอชเอ โลจิสติกส์
อี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ ด
เอชเอ ชลบุรี 1
พาร์ค 1
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
(ระยอง)
โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม จ านวน 2 ยู นิ ต พื้ น ที่ ร วม
โครงการดับบลิว จ านวน 3 ยู นิ ต พื้ น ที่ ร วม
จ านวน 1 ยู นิ ต พื้ น ที่ ร วม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ประมาณ 3,312 ตร.ม.
เอชเอ โลจิสติกส์ ประมาณ 12,623 ตร.ม.
โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม ประมาณ 3,760 ตร.ม.
อี ส เ ทิ ร์ น ซี บ อ ร์ ด
พาร์ค 2
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
มีผเู้ ช่าทัง้ หมด
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
(ระยอง)
ดับบลิวเอชเอ อีส
โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม จ านวน 1 ยู นิ ต พื้ น ที่ ร วม โครงการดับบลิว จ านวน 2 ยู นิ ต พื้ น ที่ ร วม
เทิรน์ ซีบอร์ด 1
ยังไม่มผี เู้ ช่า
อุ ต สาหกรรมไฮเทค ประมาณ 1,152 ตร.ม.
เอชเอ โลจิสติกส์ ประมาณ 10,427 ตร.ม.
กบินทร์

อายุอาคารเฉลี่ย/2

ประมาณ 12.38 ปี

มีผเู้ ช่าทัง้ หมด

ประมาณ 9.12 ปี

หมายเหตุ
/1
ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2565
/2
อายุอาคารเฉลีย่ ณ วันทีก่ องทรัสต์ WHAIR คาดว่าจะเข้าลงทุนวันที ่ 1 มกราคม 2566
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พาร์ค 4
ประมาณ 6.56 ปี

มีผเู้ ช่าทัง้ หมด

นอกจากนี้ กองทรัสต์ WHAIR จะขอให้บริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ ชาระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHAIR
สาหรับทรัพย์สนิ ที่เช่าที่ไม่มีผู้เช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่ าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่
กองทรัสต์ WHAIR เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผเู้ ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อาคารโรงงานแบบ
Attached Building
168 บาท ต่อ ตร.ม.

อาคารโรงงานแบบ
Detached Building
185 บาท ต่อ ตร.ม.

อาคารคลังสิ นค้า
169 บาท ต่อ ตร.ม.

ทัง้ นี้ การชาระค่าเช่าส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า จะใช้เฉพาะกับสัญญาทีท่ าขึน้ หลังจากทีก่ องทรัสต์
WHAIR เข้าลงทุน นอกจากนี้ บริษัท เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในกรณีท่มี ีค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือ เปลีย่ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ WHAIR ลงทุนในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ รายละเอียด
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการทีก่ องทรัสต์ WHAIR จะเข้าทากับบริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ ต่อไป
ในส่ ว นของสัญ ญาตกลงกระท าการกับ WHAID นั น้ WHAID ตกลงจะด ารงสัด ส่ ว นการถือ ครอง
หน่ วยทรัสต์ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั เริม่ ต้นระยะเวลาการเช่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ WHAIR จะเข้าลงทุน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ รายละเอียดเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการทีก่ องทรัสต์ WHAIR จะเข้าทา
กับ WHAID ต่อไป
อนึ่ง ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มคี วามประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ WHAID ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่ง
ของกองทรัสต์ WHAIR รวมทัง้ เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กบั ทรัพย์สนิ ซึ่งกองทรัสต์ WHAIR ลงทุนอยู่ใน
ปั จจุบนั ให้เป็ นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้ เนื่องจาก WHAID มี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHAIR จะลงทุนเพิม่ เติม ซึ่งจะ
สามารถดูแ ลและให้บ ริการแก่ ผู้เ ช่ า เดิม รวมทัง้ บริหารจัด การทรัพ ย์ส ินให้กับ กองทรัส ต์ WHAIR ได้อย่ า ง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป
สาหรับในเรื่องราคาของทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ WHAIR จะลงทุนเพิม่ เติมนัน้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั
ให้มผี ปู้ ระเมินราคาอิสระจานวน 2 ราย คือ บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริง่ แวลูเอชั ่น จากัด และบริษทั กราฟฟิ ค
เอ แอพไพรซอล จากัด ซึ่งได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ WHAIR จะลงทุนเพิม่ เติม มูลค่า ณ วันที่ 1
มกราคม 2566 ซึ่ง คาดว่ า เป็ น วัน ที่ก องทรัส ต์ WHAIR จะเข้า ลงทุ น ในทรัพ ย์ส ิน ที่จ ะลงทุ น เพิ่ม เติม โดย
รายละเอียดการประเมินราคานัน้ ได้จดั ส่งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 3 แล้ว ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดงั นี้
ราคาประเมิ น (บาท)
ทรัพย์สิน
บริ ษทั เอเชี่ยน เอ็นจิ
บริ ษทั กราฟฟิ ค เอ
เนี ยริ่ ง แวลูเอชัน่ จากัด
แอพไพรซอล จากัด
1,281,800,000
1,308,900,000
มูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่ มเติ มภายใต้สิทธิ การ
เช่าตามเงื่อนไขกองทรัสต์ประมาณ
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ทรัพย์สิน

ราคาประเมิ น (บาท)
บริ ษทั เอเชี่ยน เอ็นจิ
บริ ษทั กราฟฟิ ค เอ
เนี ยริ่ ง แวลูเอชัน่ จากัด
แอพไพรซอล จากัด

มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ จะเข้าลงทุน
ไม่เกิ น
สูงกว่าราคาประเมิ นตา่ สุด (ร้อยละ)

1,345,890,000
5.00

กองทรัส ต์ WHAIR จะลงทุ น ในทรัพ ย์ ส ิน ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ม เติ ม รวม 7 โครงการในราคาไม่ เ กิ น
1,345,890,000 บาท (ชาระในวันที่กองทรัสต์ WHAIR ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม) ซึ่งประกอบไป
ด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซื้อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการดาเนินกิจการภายใน
ทรัพย์สนิ ที่เช่า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทีก่ องทรัสต์ WHAIR จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ) และกองทรัสต์ WHAIR
จะมีสทิ ธิต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าสาหรับระยะเวลาการเช่าทีต่ ่ออายุอกี จานวน 80,000,000 บาท (ซึ่ง
จะชาระเมื่อมีการต่อสัญญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีก่ องทรัสต์ WHAIR จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
ทัง้ นี้ เงินทุนที่กองทรัสต์ WHAIR จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมนัน้ จะมาจาก (1)
เงินจากการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ WHAIR โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติม และ (2) เงินกู้ระยะ
ยาวจากการกู้ยมื เงิน โดยโครงสร้างเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมของกองทรัสต์
WHAIR นัน้ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนหนี้สนิ และเงินทุนของกองทรัสต์ สภาวะของตลาดทุน
และตลาดตราสารหนี้ในปั จจุบนั
การที่กองทรัสต์ WHAIR ลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมจากบริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ
เป็ นการทาธุรกรรมระหว่ า งกองทรัสต์ WHAIR กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กับ ผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่าง
กองทรัสต์กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ปรากฏตามสิง่ ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ลาดับที่ 4
ทัง้ นี้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ย งั ได้แ ต่งตัง้ บริษัท เบเคอร์ ทิล ลี่ คอร์ป อเรท แอ็ด ไวเซอรี่ เซอร์วิส เซส
(ประเทศไทย) จากัด ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
ของราคาและเงือ่ นไขการเข้าลงทุนต่อผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR เพื่อประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิ
การทารายการ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามสิง่ ทีส่ ง่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 8
นอกจากนี้ คุณจารุชาได้ช้แี จงถึงเงื่อนไขของการลงทุนเพิม่ เติมของกองทรัสต์ WHAIR ว่าการลงทุน
ของกองทรัสต์ WHAIR ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามที่
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 8 ดังนี้
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(1)

บริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุน้
ของบริษัท (ถ้าจาเป็ น) ให้เช่าทรัพย์สนิ และขายทรัพย์สนิ (แล้วแต่กรณี) ให้แก่กองทรัสต์
WHAIR และได้ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมดังกล่าวพร้อมสาหรับการ
ลงทุนโดยกองทรัสต์ WHAIR แล้ว

(2)

ไม่มปี ระเด็นทีย่ งั คงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมาย
คงค้าง ผู้จดั การกองทรัสต์จะเปิ ดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และดาเนินการตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง

(3)

ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมได้รบั การปลดจานอง (ถ้ ามี) หรือหากไม่สามารถดาเนินการได้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะเปิ ดเผยความเสีย่ งดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และดาเนินการตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง

(4)

ได้รบั การเห็นชอบจากทรัสตีว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ

(5)

กองทรัสต์ WHAIR ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะ
ลงทุนเพิม่ เติม

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอให้
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์อนุมตั มิ อบอานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี เป็ นผูม้ อี านาจในการดาเนินการต่าง ๆ
โดยมีรายละเอียดเป็ นไปตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 9 – 10 ดังนี้
(1)

กาหนดรูปแบบการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ WHAIR รายละเอียดทรัพย์สนิ วิธกี ารประเมิน
ราคาทรัพย์สนิ รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมในครัง้ นี้
และการแต่งตัง้ WHAID เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม

(2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิท่จี ะเข้า
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ สัญญาซื้อขายทรัพย์สนิ สัญญาตกลงกระทา
การ สัญญาจ านองทรัพ ย์ส ิน (โดยกองทรัส ต์ WHAIR เป็ น ผู้ร บั จ านองจากบริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สนิ ) และสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เมื่อกองทรัสต์ WHAIR ได้รบั อนุมตั จิ าก
ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ใ ห้ล งทุ น ในทรัพ ย์ส ิน ที่จ ะลงทุ น เพิ่ม เติม รวมทัง้ ด าเนิ น การติด ต่ อ กับ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่ วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการ
ดังกล่าว เป็ นต้น

(3)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญาหรือข้อผูกพันทีเ่ กี่ยวข้องกับการแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนเพิม่ เติมของกองทรัสต์ WHAIR
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(4)

ใช้ดุลพินิจในการที่จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนบางโครงการหรือลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนใน
ทรัพ ย์ ส ิ น บางส่ ว นหรื อ ทั ง้ หมดของทรัพ ย์ ส ิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม และ/หรื อ ก าหนด
เปลีย่ นแปลงวิธกี าร และ/หรือ เงือ่ นไขต่าง ๆ ในการเข้าลงทุน หากเห็นว่าเงือ่ นไขหรือผลแห่ง
การเจรจาต่อรองกับบริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ และ/หรือ ผู้มีสทิ ธิเหนือทรัพย์สนิ ที่ กองทรัสต์
WHAIR จะเข้าลงทุน หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเข้า
ลงทุ น ของกองทรัส ต์ WHAIR ในทรัพ ย์ ส ิน ดัง กล่ า วไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ โ ดยรวมแก่
กองทรัส ต์ WHAIR และ/หรือ ผู้ถือหน่ ว ยทรัส ต์ หรืออาจก่ อภาระผูกพัน ให้แ ก่ กองทรัส ต์
WHAIR เกินสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของกองทรัสต์ WHAIR และผู้ถือหน่ วยทรัสต์ เป็ น
สาคัญ นอกจากนี้ ให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี มีดุลพินิจทีจ่ ะพิจารณาให้ กองทรัสต์
WHAIR ลงทุ น หรือไม่ เ ข้า ลงทุ น ในทรัพ ย์ส ิน บางโครงการ หรือลงทุ น หรือไม่ เ ข้า ลงทุ น ใน
ทรัพ ย์ส ิน บางส่ว นหรือทัง้ หมดของทรัพ ย์ส ิน ที่จะลงทุ น เพิ่ม เติม ตามความเหมาะสม โดย
คานึงถึงปั จจัยในการลงทุนต่าง ๆ อาทิ มูลค่าการประเมินของทรัพย์สนิ แต่ละแห่ง ประมาณ
การเงินจ่ายประโยชน์ ตอบแทนต่อหน่ วย และเงิน ลดทุนต่อหน่ วย (Distribution and Capital
Reduction Per Unit) ที่คาดว่ า ผู้ถือหน่ ว ยทรัส ต์จ ะได้ร บั หลังจากที่ล งทุ น ในทรัพ ย์ส ิน ที่จ ะ
ลงทุนเพิม่ เติม หรือจานวนเงินเพิม่ ทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิ่มเติม
และ เงินกูย้ มื เป็ นต้น และ

(5)

ด าเนิ น การอื่น ใดอัน จ าเป็ น หรือเกี่ย วเนื่ องกับ การดัง กล่ า วข้า งต้น ทุ กประการเพื่อให้ ก าร
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้รบั มอบอานาจ
ช่วงในการดาเนินการดังกล่าว ข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถพิจารณาความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ท่เี กี่ยวข้องกับวาระนี้ ตาม
รายละเอียดทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 10-11
หลังจากนัน้ คุณรัศมีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ WHAIR ได้สรุปความเห็นของทรัสตีในวาระนี้ ดังนี้
เรื่องทีข่ อให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ลงมติในวาระที่ 2 นี้ แม้ว่าทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมจะมีมูลค่าไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHAIR แต่เนื่องจากการดาเนินการข้างต้นเป็ นการทาธุรกรรม
ระหว่างกองทรัสต์ WHAIR กับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีมูลค่าตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป
หรือเกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ WHAIR ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
WHAIR การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมตามวาระนี้จะต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ดว้ ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและลงมติใน
วาระนี้ อย่างไรก็ดี ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมมีลกั ษณะเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เป็ นประเภทตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และได้ผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบทีม่ กี ารตรวจสอบเอกสารสิทธิ
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และเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน โดยบริษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 2 รายแล้ว นอกจากนี้ ใน
การขอมติท่ปี ระชุมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ได้มกี ารจัดทารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยได้จดั ส่งให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ ตามสิง่ ที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 8 เพื่อประกอบการพิจารณา
สาหรับวาระนี้ ทรัสตีมคี วามเห็นว่าการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 ของกองทรัสต์
WHAIR ดังกล่าว ไม่ขดั กับสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแต่อย่างใด ทัง้ นี้
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ควรทาความเข้าใจลักษณะกองทรัสต์ WHAIR เงื่อนไขการเข้าลงทุน ผลตอบแทนจากอัตรา
การเช่าและอัตราการเติบโตของค่าเช่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั ที่เศรษฐกิจของประเทศยังได้รบั ผลกระทบ
จาก COVID-19 รวมถึ ง ศึ ก ษาข้ อ มู ล สมมุ ติ ฐ านและความเห็ น ต่ า ง ๆ ได้ จ ากรายงา นประเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ท่จี ดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกีย่ วกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หลังจากนัน้ คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ ตัวแทนจากบริษทั เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ด ไวเซอรี่
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การได้มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ และการทารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเข้า
ท ารายการต่ อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ ข องกองทรัส ต์ WHAIR เพื่อ ประกอบการพิจ ารณาอนุ ม ัติก ารท ารายการ
ดังต่อไปนี้
คุณกรองกาญจน์ ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่าในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาด้วยวิธคี ดิ ลดกระแส
เงินสดอิสระ โดยอ้างอิงสัญญาเช่า และสัญญาบริการกับผูเ้ ช่าปั จจุบนั ผลการดาเนินงานในอดีต และแผนการ
ดาเนินงานของกองทรัสต์ WHAIR โดยสามารถสรุปมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุน
(NPV) ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้
รายละเอียด
มูลค่า (ล้านบาท)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระ (PV)
1,663.50
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ (Set Up Cost)/1
(64.48)
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระหลังหักค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
1,599.01
ราคาสูงสุดในการเข้าทารายการซื้อทรัพย์สนิ
(1,345.89)
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ ของกระแสเงิ นสดอิ สระจากการลงทุนในทรัพย์สิน (NPV)
253.12
หมายเหตุ /1 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ (Set Up Cost) ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ค่าทีป่ รึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์และการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ มื และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 จะทาให้ผถู้ อื หน่วยของกองทรัสต์ WHAIR
มีอตั ราผลตอบแทนภายในเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6.69 เป็ นร้อยละ 6.84
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เนื่องจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรัพย์สนิ เพิม่ เติมครัง้ นี้มมี ลู ค่าเป็ นบวกที่
253.12 ล้านบาท และมีผลตอบแทนภายในทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ราคาในการ
เข้าทารายการทีม่ ลู ค่าไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาทของกองทรัสต์ WHAIR มีความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินได้วเิ คราะห์ขอ้ ดีของการได้มาซึง่ สินทรัพย์ดงั นี้
1.
เป็ นการเพิม่ ความสามารถในการสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ WHAIR ภายในระยะเวลาอัน
สัน้
2.
เป็ นการเพิม่ อายุเฉลีย่ ของสิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคาร จาก 54.65 ปี เป็ น 55.25 ปี
3.
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มามีสภาพดี ทาให้มคี ่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาทรัพย์สนิ ต่า
4.
ทาให้เกิดการประหยัดจากขนาด ทาให้ค่าใช้จ่ายคงทีล่ ดลง (Economies of Scale)
5.
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 จะได้รบั ประโยชน์ จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)
6.
สามารถลดและกระจายความเสีย่ งของรายได้ เนื่องจากผูเ้ ช่าประกอบธุรกิจจากหลากหลาย
อุตสาหกรรม
ข้อด้อยของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ ภาระดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้นจากการกู้ยมื ในส่วนของข้อด้อยของ
การทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ คือการเกิดข้อสงสัยจากการทารายการกับบุคคลที่
เกี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ อย่ า งไรก็ตาม ก่ อนการลงทุ น ในทรัพ ย์ส ิน ที่จ ะลงทุ น เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 4
กองทรัสต์ WHAIR ได้มกี ารสอบทานข้อมูลโดยที่ปรึกษาต่าง ๆ และมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการอิ สระ
ก่อนการเข้าทารายการ
ในส่วนของความเสีย่ งของการทารายการ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาว่ามีความเสีย่ งดังนี้
1.
ความเสีย่ งจากผลดาเนินงานของทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 ไม่เป็ นไปตามคาด
2.
ความเสีย่ งจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
3.
ความเสีย่ งในการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ อาจส่งผลให้ผเู้ ช่าพืน้ ทีม่ จี านวนลดลงหรือย้ายออกไป
4.
ความเสีย่ งทีท่ รัพย์สนิ เสียหายจากภัยธรรมชาติ
5.
ความเสีย่ งจากการระบาดของโรคโควิด -19
6.
ความเสีย่ งทัวไปที
่ เ่ กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาถึงข้อดีของการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั นี้
1.
เงือ่ นไขในร่างสัญญาตกลงกระทาการและร่างสัญญาเช่าทีด่ นิ และอาคารเป็ นผลดีต่อกองทรัสต์
WHAIR เนื่องจากบริษัทเจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุ ง
ซ่อมแซม และ/หรือเปลีย่ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทรัสต์ WHAIR ลงทุนในส่วนทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
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2.

3.
4.

บริษทั เจ้าของทรัพย์สนิ ตกลงรับประกันการมีผเู้ ช่าโดยชดเชยรายได้ค่าเช่ากองทรัสต์ WHAIR
สาหรับทรัพย์สนิ ที่ไม่มผี ู้เช่าและชดเชยส่วนขาดกรณีอตั ราค่าเช่าต่ า กว่าอัตราค่าเช่าขัน้ ต่ า
ตามสัญญาตกลงกระทาการ เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทีก่ องทรัสต์ WHAIR เข้าลงทุน
การบริ ห ารจั ด การทรัพ ย์ ส ิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในครัง้ นี้ เ ป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
การเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี้จะใช้เวลาและทรัพยากรในการสอบทาน
ทรัพย์สนิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของข้อด้อยของการทารายการนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอาจเกิดข้อสงสัย
จากการทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุน ในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุ น เพิ่ม เติม ครัง้ ที่ 4 ทางกองทรัส ต์ WHAIR ได้มีการสอบทานข้อมูล โดยที่ป รึกษาต่า ง ๆ และมีการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการอิสระก่อนการเข้าทารายการ
ส าหรับ การจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ ร ะหว่ า งกองทรัส ต์ WHAIR กับ บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ ลักษณะรายการและการกาหนดราคาแบบที่ 1 ในกรณีมกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ WHAID หรือ
กลุ่มบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับ WHAID ไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะมีการออกและเสนอขายเพิม่ ทุนในครัง้
นี้ จะกาหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจ่ ดั ทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพ ย์ส ิน อิส ระที่ได้ร บั ความเห็นชอบจากส านั กงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่า ง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ การกาหนดราคาเสนอขายหน่ วยทรัสต์ท่ใี ช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่กาหนดราคาเสนอขายต่อผู้
หน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทัวไปไม่
่
ทาให้กองทรัสต์ WHAIR เสียประโยชน์
ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินได้วเิ คราะห์และชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมถึงข้อดีของการทารายการดังนี้
1.
เป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้แก่กองทรัสต์ WHAIR
2.
กองทรัสต์ WHAIR จะได้รบั เงินจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมในส่วนนี้แน่นอน
ในส่วนของข้อด้อยของการทารายการนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอาจเกิดข้อสงสัย
จากการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นโดยสรุปว่า ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ควรอนุ มตั ิการเข้าทารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ WHAIR การทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้จดั การ
กองทรัสต์ และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
พิธกี รสอบถามทีป่ ระชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่ มีผถู้ อื หน่ วยทรัสต์มขี อ้ ซักถาม โดยสรุปคาถาม
และคาตอบได้ดงั นี้
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คุณสากล สุขวาณิชวิชยั ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า ในการลงทุนของกองทรัสต์ WHAIR ได้คานึงถึง
ต้นทุนของดอกเบี้ยของเงินกู้ท่ีมแี นวโน้มที่เพิม่ ขึน้ จากการปรับ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยใน
เดือนสิงหาคมนี้หรือไม่ และ มีแผนในการรับมือเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
ทีป่ รึกษาทางการเงินชี้แจงว่า ในส่วนของต้นทุนดอกเบี้ยทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
และผู้จ ัด การกองทรัส ต์ได้ติด ตามสถานการณ์ ตลาดอย่ า งต่อเนื่ อง และกองทรัส ต์ WHAIR ได้น าข้อมูล ไป
ประกอบการพิจารณาการระดมทุนและการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติม ซึ่งในส่วนของดอกเบีย้ จากการระดม
ทุนโดยการกู้ยมื จะมีอตั ราต้นทุนที่ต่ ากว่าการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ และเป็ นประโยชน์ แก่กองทรัสต์ WHAIR
กองทรัสต์ WHAIR จะติดตามและนาเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในแผนการระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์
คุณสากลสอบถามเพิม่ เติมว่า การพิจารณาโครงสร้างการลงทุนเพิม่ เติมสอดคล้องกับสัดส่วนหนี้ของ
กองทรัสต์ WHAIR หากสถานการณ์ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงปรับตัวสูงขึ้น จะกระทบต่อการเสนอขายหน่ วยลงทุน
เพิม่ เติมหรือไม่ และ มีแผนในการรับมือเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
ทีป่ รึกษาทางการเงินชี้แจงว่า คาตอบจะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับคาถามข้อทีแ่ ล้ว คือ การกู้ยมื เงินของ
กองทรัสต์ WHAIR จะทาให้เกิดประโยชน์ แก่กองทรัสต์ WHAIR เนื่องจากการกู้ยมื เงินเป็ นการระดมทุนด้วย
ต้นทุนที่ต่ ากว่า อย่างไรก็ตาม กองทรัสต์ WHAIR จะติดตามสถานการณ์ ของตลาดที่ดอกเบี้ยมีการปรับตัว
สูงขึ้น อย่ า งใกล้ชิด แล้ว จะน ามาประกอบการพิจารณาโครงสร้า งการระดมทุ น ที่จ ะก่ อให้เ กิด สูงสุ ด แก่ ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
คุณสากลสอบถามว่า การประเมินค่าเช่าขัน้ ต่าของคลังสินค้าทีไ่ ด้ช้แี จงมา ได้รวมเงินเฟ้ อทีเ่ พิม่ ขึน้ ไว้
หรือไม่
คุณจารุชาชี้แจงว่า ในการประเมินค่าเช่าขัน้ ต่ า ทัง้ ส่วนของคลังสินค้าและโรงงาน ทางกองทรัส ต์
WHAIR ได้คานวณจากการถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของค่าเช่าทรัพย์สนิ ทีจ่ ะเข้าลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 ซึง่ เป็ นอัตรา
ทีส่ ะท้อนถึงค่าเช่าในตลาดและรวมภาวะเหล่านี้แล้ว
คุณสุรชัย อัศวปรีชา ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามเกีย่ วกับกรอบระยะเวลาของขัน้ ตอนการเพิม่ ทุน
คุ ณ จารุ ช าแจ้งว่ า กองทรัส ต์ WHAIR คาดว่ า จะลงทุ น ในทรัพย์สนิ เพิม่ เติม ครัง้ ที่ 4 และเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิม่ เติมภายในปี น้ี
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์มขี อ้ ซักถามเพิม่ เติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาอนุ มตั ิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมครัง้ ที่ 4 ของกองทรัสต์ WHAIR รายละเอียดตามทีค่ ุณจารุชานาเสนอ
พิธกี รฯ ชี้แจงเพิม่ เติมว่า การนับคะแนนจะไม่นับรวมผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี สี ่วนได้เสียที่ไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน
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มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
-

เห็นด้วย

320,324,461 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.4930

-

ไม่เห็นด้วย

1,632,100 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.5069

-

งดออกเสียง

0

คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

เสียง

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่
นับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในมติดงั กล่าว)

วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ก ารเพิ่ ม ทุ น ของกองทรัส ต์ ค รัง้ ที่ ส ามโดยการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
คุณจารุชาได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ปั จจุบนั กองทรัสต์ WHAIR มีหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
จ านวน 840,134,116 หน่ ว ย มู ล ค่ า ที่ต ราไว้ ห น่ ว ยละ 8.86 บาท รวม 7,441,235,892.24 บาท ผู้ จ ัด การ
กองทรัสต์เห็นควรให้กองทรัสต์ WHAIR เพิม่ ทุนครัง้ ที่สาม โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมใน
จ านวนไม่เ กิน 119,500,000 หน่ ว ย เพื่อน าเงิน จากการเพิ่มทุ น ดังกล่า วไปใช้ลงทุ น ในทรัพย์สนิ ที่จ ะลงทุน
เพิม่ เติม และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น หากมีเงิน
จากการเพิม่ ทุนเหลือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม กองทรัสต์ WHAIR จะนาไปใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของกองทรัสต์ต่อไป
วิธกี ารเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR ในครัง้ นี้ จะเป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ าย และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่าย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอขายในครัง้ นี้จะกาหนดโดยอ้างอิงจากราคา
ประเมินของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมทีจ่ ดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มคี วามเกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือ
เชิญ ประชุ ม หน้ า 13 ดัง นี้ (1) ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุ น ในช่ ว งที่มีก ารเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ (2) อัต รา
ผลตอบแทนในระดับ ที่เ หมาะสมที่นั กลงทุ น จะได้ร บั (3) ศักยภาพในเชิงพาณิช ย์ข องทรัพ ย์สนิ (4) อัต รา
ดอกเบี้ยทัง้ ในประเทศและในตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนทีจ่ ะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรา
สารทุน ตราสารหนี้ รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน
(Bookbuilding)
เมื่อรวมหน่ วยทรัสต์จ ากการเพิ่ม ทุน ครัง้ ที่ สามของกองทรัสต์ WHAIR โดยการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมจานวนไม่เกิน 119,500,000 หน่ วย กับหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR ในปั จจุบนั
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จ านวน 840,134,116 หน่ ว ย จะทาให้กองทรัส ต์ WHAIR มีหน่ ว ยทรัส ต์จ านวนทัง้ สิ้น ไม่ เ กิน 959,634,116
หน่วย
ทัง้ นี้ การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ WHAIR ครัง้ ทีส่ าม จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามรายละเอียดทีป่ รากฏใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 13 ดังนี้
1)
2)

ทรัสตีได้รบั รองว่ากระบวนการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ WHAIR เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์
รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
กองทรัส ต์ WHAIR ได้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากที่ป ระชุม ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ และส านักงาน ก.ล.ต. ให้
ด าเนิ น การเพิ่ม ทุ น ของกองทรัส ต์ WHAIR และด าเนิ น การอื่น ใดที่เ กี่ย วข้องเพื่อลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นสาเร็จ

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการเพิม่ ทุนเงินในครัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอให้ผู้
ถือหน่ วยทรัสต์อนุ มตั มิ อบอานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีเป็ นผูม้ อี านาจในการดาเนินการต่าง ๆ
ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 13-14 ดังนี้
1)

กาหนดรูปแบบการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ WHAIR โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์
เพิม่ เติม รวมถึงกาหนดจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะเสนอ
ขาย เพื่อมาใช้เป็ นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติมโดยให้สอดคล้องกับ
แนวทางทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น

2)

ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก .ล.ต .ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่ วยงานราชการ
องค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ WHAIR โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติม และ

3)

ด าเนิ น การอื่น ใดอัน จาเป็ น หรือเกี่ย วเนื่องกับ การดังกล่า วข้างต้นทุ กประการ เพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรือถอดถอนผู้รบั มอบอานาจ
ช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถพิจารณาความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ท่เี กี่ยวข้องกับวาระนี้ ตาม
รายละเอียดทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 14
คุณรัศมี ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ WHAIR กล่าวสรุปความเห็นของทรัสตีสาหรับวาระนี้ดงั นี้
ทรัสตีได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ WHAIR ครัง้ ทีส่ าม โดยการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรัสต์ใหม่ เพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิม่ เติม และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ดังกล่าว ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น และ หากมีเงินจากการเพิม่ ทุนเหลือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่
จะลงทุนเพิม่ เติม กองทรัสต์จะนาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรัสต์ต่อไปนัน้ มิได้เป็ นการขัดต่อสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อการเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ WHAIR ให้
เป็ นไปตามมติทอ่ี นุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารใน
การเพิม่ ทุนของกองทรัสต์ WHAIR ตามทีก่ ฎหมายกาหนดต่อไป
พิธกี รสอบถามทีป่ ระชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์ซกั ถามในวาระนี้
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
-

เห็นด้วย

452,755,337 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.6383

-

ไม่เห็นด้วย

1,643,400 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.3616

-

งดออกเสียง

0

คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

เสียง

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุ มตั ิ วิธีการเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์บางส่ ว นเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่
WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
คุณจารุชาได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่าวาระที่ 4 นี้เป็ นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 3 โดยจะเป็ นเรื่องการเสนอ
ขายหน่ วยทรัสต์ในการเพิม่ ทุนครัง้ นี้เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ
WHAID จานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะมีการออกและเสนอขาย
ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุ มตั ิการเสนอขายหน่ วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่
WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID เนื่องจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ในส่วนนี้เป็ นการสร้าง
ความมันใจในการลงทุ
่
นให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์อ่นื ตลอดจนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ของ WHAID
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีอ่ าจจะกาหนดในสัญญากู้ยมื เงินกับธนาคาร
และ/หรือสัญญาตกลงกระทาการ
สาหรับวิธกี ารเสนอขายและวิธกี ารจัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่
สามในส่วนทีเ่ หลือ และการนาหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทยจะเป็ นไปตามทีจ่ ะได้เสนอให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์พจิ ารณาในวาระที่ 5 ต่อไป
ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถพิจารณาความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ท่เี กี่ยวข้องกับวาระนี้ ตาม
รายละเอียดทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 15
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คุณรัศมี ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ WHAIR ได้สรุปความเห็นของทรัสตีในวาระนี้ ดังนี้
ทรัสตีได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหน่ วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID มิได้เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่ องจากวาระที่ 4 นี้ เป็ น การทาธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรัส ต์ WHAIR กับ บุ คคลที่เ กี่ย วโยงกัน กับ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จึงมีการจัด ทารายงานความเห็น ที่ป รึกษาทางการเงิน อิส ระเกี่ย วกับ รายการได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 8 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
พิธกี รสอบถามทีป่ ระชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์สอบถามในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาอนุ มตั ิวิธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์บางส่วนเป็ น การ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID รายละเอียดตามทีค่ ุณจารุชานาเสนอ
คุณเกษมสีช้แี จงเพิม่ เติมว่าการนับคะแนนจะไม่นับรวมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน และไม่มเี สียงคัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่มี า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้านการจัดสรรหน่วยทรัสต์
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
-

เห็นด้วย

310,497,861 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 96.4409

-

ไม่เห็นด้วย

1,845,000 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.5730

-

งดออกเสียง

9,613,700 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 2.9860

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มี
เสียงคัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงคัดค้านการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในมติดงั กล่าว)
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วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ วิธีการเสนอขายและวิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่ ม เติ มในการเพิ่ ม ทุ น ครัง้ ที่ ส าม และการน าหน่ วยทรัส ต์ ใ หม่ จ ดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 5.1

วิ ธีการเสนอขายและวิ ธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่ มเติ มในการ
เพิ่ มทุนครัง้ ที่สาม และการนาหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกรณี ที่มีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์บางส่ ว น
เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID

ประธานฯ ชีแ้ จงว่าเนื่องจากวาระที่ 4 ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จงึ นาเสนอวาระ
ที่ 5.1 ให้ท่ปี ระชุมพิจารณา โดยจะเป็ นเรื่องพิจารณาอนุ มตั ิวธิ กี ารเสนอขายและวิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ท่ี
ออกและเสนอขายเพิม่ เติมในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่สาม และการนาหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้คุณจารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อ
ทีป่ ระชุม
คุณจารุชาได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 5.1 เป็ นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 4 โดยผู้จดั การ
กองทรัสต์ขอเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาวิธีการเสนอขายและวิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขาย
เพิม่ เติมในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่สามและการนาหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์พจิ ารณาแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์
ทีจ่ ะมีการออกและเสนอขายในการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ เพื่อเสนอขายให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมทีม่ รี ายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ ตามสัดส่วนการถือหน่ วยทรัสต์ โดยไม่จดั สรรให้แก่ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะทาให้
กองทรัสต์มหี น้าทีต่ ามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงทีจ่ ะซื้อหน่วยทรัสต์
ทีเ่ สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้ตามสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือ น้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั
การจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมในครัง้ นี้กไ็ ด้
โดยสัญชาติผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยที่ผู้จดั การกองทรัสต์จะนามาพิจารณาว่าจะไม่
เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้น มีรายชื่อเบือ้ งต้นคือ สัญชาติอเมริกา สัญชาติแคนาดา สัญชาติ
อินเดีย สัญชาติญ่ีป่ ุน สัญชาติจนี สัญชาติสงิ คโปร์ สัญชาติองั กฤษ สัญชาติสวีเดน สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์
สัญชาติฝรังเศส
่
สัญชาติอสิ ราเอล สัญชาติแอฟริกาใต้ สัญชาติเนเธอร์แลนด์ สัญชาติอติ าลี สัญชาติมาเลเซีย
(อ้างอิงจากรายชื่อสัญชาติของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์จากการกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่ วยทรัสต์ครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2565) อย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะประกาศรายชื่อสัญชาติของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีไ่ ม่ได้รบั
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์
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ทัง้ นี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมตามสิทธิท่ไี ด้รบั
จัดสรร ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจัดสรรหน่ วยทรัสต์เพิม่ เติมทีเ่ หลือให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เดิมทีแ่ สดงความจานงที่
จะซื้อหน่ วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรตามทีเ่ ห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
ส่ ว นที่ 3 (ที่จ ะกล่ า วต่ อ ไป) หรือ ไม่ ก็ไ ด้ และในกรณี ก ารจัด สรรสิท ธิต ามอัต ราส่ ว นที่ก าหนดท าให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิมทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้รบั สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ทเ่ี สนอขายเพิม่ เติมเป็ นจานวนทีม่ เี ศษ
หน่วยทรัสต์ทไ่ี ม่สามารถจัดสรรให้เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ให้ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุด
ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID โดยจานวน
หน่ วยทรัสต์ท่จี ดั สรรให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้วจะมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะมีการออกและเสนอขายในการเพิม่ ทุนครัง้ นี้
ส่วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นทีเ่ หลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลใน
วงจากัด และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทัวไป
่ ตามที่เห็นสมควรตามประกาศ ทธ.27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องในราคาเสนอขายเดียวกันกับ
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิม่ เติมส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
ทัง้ นี้ หากมีหน่ วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/หรือให้แก่ประชาชนทัวไป
่
แล้ว ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สงวนสิทธิทจ่ี ะจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทเ่ี หลือจากการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ให้แก่ผจู้ องซื้อทีม่ ี
สิทธิจองซื้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื้อหน่ วยทรัสต์เ กินกว่าสิทธิท่ไี ด้รบั จัดสรรตามที่เห็นสมควร
พร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 แล้วหรือไม่กไ็ ด้
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่ วยทรัสต์ขา้ งต้นจะไม่ทาให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใด เป็ นผู้
ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทจ่ี าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทรัสต์ WHAIR และผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ขอให้พจิ ารณารับหน่ วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายเพิม่ เติมของกองทรัสต์ WHAIR เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
นอกจากการกาหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจัด สรรหน่ ว ยทรัสต์ตามที่ กล่ าวข้างต้ น ผู้จ ัด การ
กองทรัสต์ขอให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาอนุ มตั ิการมอบอานาจให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตีเป็ นผู้มี
อ านาจในการด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยมีร ายละเอีย ดตามที่ป รากฏในหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์หน้าที่ 19 – 20 ดังนี้
1)

2)

พิจ ารณากาหนดวัน กาหนดรายชื่อ ผู้ถือ หน่ ว ยทรัส ต์ และ/หรือ วัน ปิ ด สมุ ด ทะเบีย นผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์ เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ ถือหน่ วยทรัสต์เดิมที่มสี ทิ ธิจองซื้อ หน่ วยทรัสต์ท่จี ะเสนอ
ขาย โดยวิธกี ารเสนอขายแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์เดิม
พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงจานวนหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย
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3)

4)

5)

6)

ระยะเวลาการจองซื้อ วิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ วิธกี ารเสนอขาย อัตราส่วนการใช้สทิ ธิจอง
ซื้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทจ่ี ะออกและเสนอขาย
เพิม่ เติมให้แก่ผู้ถือหน่ วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHAIR และวิธีการจัดสรร กรณีท่ผี ู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เดิมจองซื้อหน่ วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร รวมทัง้ การเสนอขายและ
จัดสรรหน่ วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัวไปให้
่
แ ก่นักลงทุ น อื่น
ตลอดจนมีสทิ ธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ทเ่ี พิม่
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์หรือผูล้ งทุนรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหน่วยทรัสต์ท่เี พิม่
ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทรัสต์มภี าระและหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือเป็ นผลให้เป็ น
การกระทาอันขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ ท่ีจ ะออกและเสนอขายเพิ่ม เติ ม ในครัง้ นี้ และ
ด าเนิ น การในการยื่น ค าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย เพื่อ ขอให้พ ิจ ารณารับ
หน่ วยทรัสต์ท่อี อกและเสนอขายเพิม่ เติมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
เจรจาต่อรอง เข้าทา จัดเตรียม แก้ไขเพิม่ เติม และลงนามในสัญญาและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเสนอขาย และการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทจ่ี ะออกและเสนอขายเพิม่ เติม รวมถึงการแต่งตัง้
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย และผูจ้ ดั จาหน่ายเพื่อดาเนินการดังกล่าว
จัดเตรียม ลงนาม และยื่นคาขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จ าเป็ น และเกี่ย วข้อ งกับ การเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ การจัด สรรหน่ ว ยทรัส ต์ และการน า
หน่วยทรัสต์ทจ่ี ะออกและเสนอขายเพิม่ เติมเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกระทาการอื่นใดที่จาเป็ น
และเหมาะสมเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นสาเร็จครบถ้วน และ
ด าเนิ น การอื่น ใดอัน จ าเป็ น หรือเกี่ย วเนื่ องกับ การดัง กล่ า วข้า งต้น ทุ กประการเพื่อให้ ก าร
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้รบั มอบอานาจ
ช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ

ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถพิจารณาความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ท่เี กี่ยวข้องกับวาระนี้ ตาม
รายละเอียดทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 20
คุณรัศมี ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ WHAIR ได้สรุปความเห็นของทรัสตีในวาระนี้ ดังนี้
ทรัสตีได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายและวิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติม
ในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่สาม และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มิได้เป็ นการขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่องจากวาระที่ 5.1 นี้ เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ WHAIR กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ จึงมีการจัด ทารายงานความเห็น ที่ป รึกษาทางการเงิน อิส ระเกี่ย วกับ รายการได้ม าซึ่ง
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สินทรัพย์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันโดยได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หน่ วยทรัสต์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลาดับที่ 8 เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
นอกจากนี้ ผู้จ ัด การกองทรัส ต์ต้องด าเนิน กระบวนการใด ๆ เพื่อการเสนอขายและวิธีการจัดสรร
หน่ วยทรัสต์ทอ่ี อกและเสนอขายเพิม่ เติมในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่ สาม และการนาหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย ให้เ ป็ น ไปตามมติท่ีอนุ ม ตั ิโ ดยที่ป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่ วยทรัสต์ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเพิม่ ทุนของ
กองทรัสต์ WHAIR ตามทีก่ ฎหมายกาหนดต่อไป
พิธกี รสอบถามทีป่ ระชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์ซกั ถามในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั วิ าระที่ 5.1 วิธกี ารเสนอขายและวิธกี ารจัดสรรหน่ วยทรัสต์ท่ี
ออกและเสนอขายเพิม่ เติมในการเพิม่ ทุนครัง้ ที่สาม และการนาหน่ วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในกรณี ท่ีมีก ารเสนอขายหน่ ว ยทรัส ต์ บ างส่ ว นเ ป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID รายละเอียดตามทีค่ ุณจารุชานาเสนอ
พิธกี รชี้แจงเพิม่ เติมว่าการนับคะแนนจะไม่นับรวมผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ซ่งึ เป็ นบุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
สิทธิออกเสีย งลงคะแนนตามที่ป รากฏในหนั งสือเชิญประชุม โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รบั อนุ ม ัติด้ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสียงคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้านการจัดสรรหน่วยทรัสต์
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
หน่วยทรัสต์ทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
-

เห็นด้วย

310,717,861

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 96.5092

-

ไม่เห็นด้วย

1,625,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.5047

-

งดออกเสียง

9,613,700

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 2.9860

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มี
เสียงคัดค้านรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทม่ี าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงคัดค้านการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทม่ี สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในมติดงั กล่าว)
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วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การกู้ยืมเงิ นและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงิ นเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนเพิ่ มเติ ม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณจารุชานาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
คุณจารุชาแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 6 นี้ ผู้จดั กองทรัสต์เห็นควรขอมติผู้ถือหน่ วยทรัสต์อ นุ มตั ิให้
ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี มีอานาจดาเนินการกู้ยมื เงินจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง โดยเป็ นการกู้ยืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 850,000,000 บาท และให้
หลักประกันการกูย้ มื ดังกล่าว เพื่อนาเงินจากการกูย้ มื ดังกล่าวไปใช้ลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และใช้
เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น
ในการกู้ยมื เงินครัง้ นี้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นควรขอให้ผถู้ อื หน่วยทรัสต์อนุ มตั ใิ ห้กองทรัสต์ WHAIR มี
อานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบัน
การเงินอื่นใด หรือผูใ้ ห้กทู้ เ่ี ป็ นสถาบันอื่นใดทีส่ ามารถให้สนิ เชื่อแก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ ใน
จ านวนไม่ เ กิน 850,000,000 บาท เพื่อ ลงทุ น ในทรัพ ย์ส ิน ที่จ ะลงทุ น เพิ่ม เติม และใช้เ ป็ น ค่ า ใช้จ่ า ย ตาม
รายละเอียดทีน่ าเสนอข้างต้น และอาจให้หลักประกันการกูย้ มื เงินดังกล่าว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทรัสต์ WHAIR มีภาระหนี้เงินกูท้ งั ้ สิน้ 3,750,000,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 31.86 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ WHAIR เมื่อรวมเงินกู้ดงั กล่าวกับการกู้ยมื เงินเพิม่ เติมตามที่
เสนอในวาระที่ 6 นี้ ระดับหนี้สนิ ของกองทรัสต์ WHAIR จะยังคงเป็ นไปตามเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องซึ่งระบุไว้ว่า
กองทรัสต์สามารถกู้ยมื เงินได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ หรือไม่เกินร้อยละ 60
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์สาหรับกองทรัสต์ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
(Investment Grade) จากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดโดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน ซึ่งกองทรัสต์ WHAIR ได้รบั การจัด
อัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment Grade) ในระดับ BBB+ เมื่อ วัน ที่ 30
สิงหาคม 2564
ส่วนหลักประกันในการกู้ยืม เงินที่เ กี่ยวข้องมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุ ม ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ หน้า 24-25 ดังนี้ (1) การโอนสิทธิการเช่าเป็ นประกัน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันภัยและสลักหลังให้ผใู้ ห้กู้เป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์และผูเ้ อาประกันภัยร่วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไข
ในสัญญาเช่าและสัญญาบริการของผู้เช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ
กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นหลักประกันภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ หรือ (5) หลักประกันการกูย้ มื
อื่น ๆ ตามทีผ่ กู้ ู้ และผูใ้ ห้กอู้ าจตกลงร่วมกันกาหนดเพิม่ เติมในสัญญาเงินกู้
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยมื การให้
หลักประกัน ตลอดจนการทาธุรกรรม และการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการกู้ยมื และการให้หลักประกัน
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ดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHAIR และผูถ้ อื หน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ยมื เงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้าทา ลงนาม จั ดส่งเอกสารใด ๆ
เกี่ยวกับการกู้ยมื เงิน และการให้หลักประกัน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการกู้ยืมในครัง้ นี้ ผู้จดั การกองทรัสต์ขอให้ผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์อนุ มตั ิมอบอานาจให้ผู้จดั การกองทรัสต์ และ/หรือทรัสตี เป็ นผู้มอี านาจในการดาเนินการต่าง ๆ
รายละเอียดตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 25 ดังนี้
1)

2)

กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จานวนเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ยมื เงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามัน่ การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของ
กองทรัส ต์ WHAIR ตามที่ ต กลงกับ ผู้ ใ ห้ กู้ รายละเอี ย ดหลัก ประกัน ที่ ม ติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ไม่ได้กาหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น และ
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญากู้ยมื เงิน สัญญาหลักประกันหรือสัญญา

และข้อผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHAIR จัดส่งเอกสารใด ๆ
เกีย่ วกับการกูย้ มื เงิน และการให้หลักประกัน และทาธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกูย้ มื เงิน
และการให้หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ WHAIR และผู้ถือ
หน่ วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้รบั มอบอานาจช่วงในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
ทัง้ นี้ ผู้ถือหน่ วยทรัสต์สามารถพิจารณาความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ท่เี กี่ยวข้องกับวาระนี้ ตาม
รายละเอียดทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ หน้า 25
คุณรัศมี ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ WHAIR ได้สรุปความเห็นของทรัสตีในวาระนี้ ดังนี้
ทรัสตีเห็นว่าการกู้ยมื เงินที่เสนอขอให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี้ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติม และใช้เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงการให้หลักประกันที่
เกี่ยวข้องกับการกู้ยมื เงินดังกล่าว สามารถกระทาได้และมิได้เป็ น การขัดต่อสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เนื่องจากมูลค่าการกูย้ มื เงินเพิม่ เติมทีเ่ สนอขอผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ลงมติในครัง้ นี้ เมื่อรวมกับการกูย้ มื เงิน
ของกองทรัสต์ในปั จจุบนั ทาให้ระดับหนี้สนิ ของกองทรัสต์จะมีจานวนไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของกองทรัสต์ภายหลังการกูย้ มื เงิน ทัง้ นี้ เนื่องจากกองทรัสต์ WHAIR ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 การกู้ยมื เงินดังกล่าวจึงเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องทีก่ องทรัสต์สามารถกู้ยมื เงินได้ไม่เ กินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวม ในกรณีทก่ี องทรัสต์
WHAIR มีอัน ดับ ความน่ า เชื่อ ถือ อยู่ ใ นอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุ น ได้ (Investment grade) ซึ่ง เป็ น อัน ดับ ความ
น่ าเชื่อถือครัง้ ล่าสุดที่ได้รบั การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
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สานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยมื เงิน เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ ข้อ 10 เรื่อง การกู้ยมื เงินและก่อ
ภาระผูกพันของกองทรัสต์ รวมทัง้ เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
พิธกี รสอบถามทีป่ ระชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์สอบถามในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหน่ วยทรัสต์พจิ ารณาอนุ มตั ิการกู้ยมื เงินและการให้หลักประกันการกู้ยมื เงิน
เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมรายละเอียดตามทีค่ ุณจารุชานาเสนอ
พิธกี รชี้แจงเพิม่ เติมว่าการลงมติในวาระที่ 6 นี้ต้องได้รบั อนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียง
ข้างมาก ซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้างมากซึ่งคิดเป็ นจานวน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่ วยทรัสต์ทงั ้ หมดของผู้ถือหน่ วยทรัสต์ท่เี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
-

เห็นด้วย

-

ไม่เห็นด้วย

-

งดออกเสียง

452,924,351 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.6755

1,442,100 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.3173

32,286

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 0.0071

ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ทเ่ี ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมว่ามีขอ้ ซักถามใด ๆ หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หน่วยทรัสต์ซกั ถามในวาระนี้
เมื่อไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและ
ผูถ้ อื หน่วยทรัสต์ และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 11:30 น.

(คุณจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานทีป่ ระชุม
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