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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสตค์ร้ังที่ 1/2563 
ของ 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์หมราช  

 

ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์  
เลขที่ 349 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

การแนะน าก่อนการประชุม 

 พิธีกรที่ประชมุไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และแนะน าคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบรษัิท ดบับลวิเอชเอ 
อินดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (“ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์หมราช (“กองทรัสต ์HREIT”) ที่ปรึกษากฎหมายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ทรสัตีของกองทรสัต ์
HREIT ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ที่ปรกึษากฎหมายของกองทรสัต  ์HREIT และตวัแทนจากบริษัท 
ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ที่เขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบรษัิทของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) คณุจรพีร  จารุกรสกลุ ประธานกรรมการ 

(2) คณุไกรลกัขณ ์ อศัวฉตัรโรจน ์ กรรมการ 

(3) คณุพรเทพ  รตันตรยัภพ กรรมการอิสระ 

2. ผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) คณุจารุชา  สติมานนท ์ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

3. ที่ปรกึษากฎหมายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่จะท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารที่ประชมุ  

(1) คณุเกษมส ี สกลุชยัสริวิิช 

4. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต ์HREIT   

(1) คณุทิพาพรรณ  ภทัรวิกรม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

5. ที่ปรกึษาทางการเงินส าหรบัการเพิ่มทนุครัง้ที่สองของกองทรสัต ์HREIT จากธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

(1) คณุภานพ  องัศสุงิห ์ ผูบ้รหิารสายงานวาณิชธนกิจ  

(2) คณุรวีรตัน ์ สจัจวโรดม  ผูบ้รหิารงานวาณิชธนกิจ 
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6. ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ จากบรษัิท เบเคอร ์ทิลลี ่คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี ่เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

(1) คณุกรองกาญจน ์ นพวรรณ   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

7. ที่ปรึกษากฎหมายส าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สองของกองทรัสต์ HREIT จากบริษัท แชนด์เล่อร์  
เอ็มเอชเอ็ม จ ากดั  

(1) คณุธนนนัท ์ ธรรมเกียรติ   Partner 

(2) คณุนมิตา ตัง้พิทกัษ์ไพบลูย ์  Senior Associate 

8. ตวัแทนจากบริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผูส้นบัสนนุ
กองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

(1) คณุเดวิด รชิารด์     นารโ์ดน   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารธุรกิจนิคมอตุสาหกรรมและ 
ตา่งประเทศ  

(2) คณุศิญาภสัร ์         จนัทไชยโรจน ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดองคก์ร 

หลงัจากการแนะน าบคุคลต่าง ๆ แลว้พิธีกรไดเ้ชิญผูถื้อหน่วยทรสัตอ์าสาสมคัรมาเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการ
นับคะแนนของการประชุม และเชิญคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการของผูจ้ัดการกองทรสัต ์ซึ่งท าหนา้ที่เป็น
ประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ 

 ประธานฯไดก้ลา่วสวสัดีและตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และขอใหค้ณุเกษมส ีสกลุชยัสริวิิช ซึง่ท าหนา้ที่เป็น
เลขานกุารที่ประชมุ (“เลขานุการฯ”) ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ การลงมติ และการนบัคะแนน 

เลขานุการฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่มีการแพรร่ะบาดอยา่งรุนแรง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดมาตรการและขอ้ปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบั

การประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตป์ฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั รายละเอียดเป็นไปตามสิ่งที่ส่งไปพรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชมุล าดบัท่ี 15  

จากนัน้ เลขานกุารฯ ไดชี้แ้จงขัน้ตอนการประชมุ การลงมติ และการนบัคะแนน ดงันี ้

(ก) เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมจึงจะ
ด าเนินไปอยา่งกระชบั โดยเริม่การน าเสนอวาระ การถาม-ตอบ และการลงมติ 

(ข) เมื่อน าเสนอวาระเรียบรอ้ยแลว้ จึงเป็นช่วงการถามตอบ หากผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอให้
ท่านผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัไวใ้ห ้และชูมือขึน้ จะมีเจา้หนา้ที่ไปรบัค าถาม โดยผูถื้อหน่วยทรสัต์
สามารถสง่ค าถามลว่งหนา้ไดต้ัง้แตต่น้วาระ เจา้หนา้ที่ที่รบัค าถามจะน าค าถามมาสง่ใหท้ีมงาน และสง่ต่อใหเ้ลขานกุารฯ 
อา่นค าถาม และประธานฯ จะมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบตอบค าถามดงักลา่ว  
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(ค) เมื่อการถาม-ตอบเสร็จสิน้ จึงท าการลงมติ โดยผูถื้อหนว่ยทรสัตท์า่นที่ไมเ่ห็นชอบ หรืองดออกเสยีงในการ
ลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ ด าเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือ
หนว่ยทรสัตท์า่นท่ีไมเ่ห็นชอบ หรอืงดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ 

(ง) ส าหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ไม่ยกมือ และไม่สง่บตัรลงคะแนนการไมเ่ห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติ
ของแต่ละวาระ จะขอถือว่าผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านนัน้ลงมติเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ โดยขอใหท้่านผูถื้อหน่วยทรสัตด์งักลา่ว
โปรดสง่คืนใบลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ท่ีบรเิวณทางออกเมื่อประชมุแลว้เสรจ็ 

(จ) ในการนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหน่วยทรสัต ์ซึ่งผูจ้ัดการ
กองทรัสต์จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนัน้ ๆ 

(ฉ) ในกรณีที่ไมม่ีผูใ้ดไมเ่ห็นชอบและงดออกเสยีงในวาระใด ๆ ใหถื้อวา่ที่ประชมุมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

(ช) การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นบัรวมคะแนนเสียง
ของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งที่ขอมติ ทัง้นี ้รายละเอียดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เป็นผูม้ีสว่นได้
เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ขอมติ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้ะบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามสิ่งที่สง่ไปพรอ้ม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 14 

เลขานกุารฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยทรสัตท์่านใดคดัคา้นขัน้ตอนการประชุมหรือวิธีการนบัคะแนน
ดงักลา่วหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตค์ดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนที่ระบุ
ขา้งตน้ จึงถือวา่ที่ประชมุเห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชมุและกระบวนการนบัคะแนนดงักลา่ว 

เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่มีผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะ ณ เวลาเริม่ประชมุ
ทัง้หมด 263 คน ถือหน่วยทรสัตร์วมทัง้สิน้ 368,124,007 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 52.3920 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด คือ 702,634,116 หน่วย ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานฯ จึงไดก้ลา่วเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาลง
มติในเรือ่งตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจ าปี 2562 

วาระที่ 2  พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ของกองทรสัต ์HREIT 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT ครัง้ที่สองโดยการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรสัตใ์หม ่

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHAID 
และ/หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทนุครัง้ที่สอง และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

วาระที่ 5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุ
ครัง้ที่สอง และการน าหนว่ยทรสัตใ์หมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในกรณีที่
มีการเสนอขายหนว่ยทรสัตบ์างสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHAID และ/หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID 

วาระที่ 5.2 แบบที่ 2: วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุ
ครัง้ที่สอง และการน าหนว่ยทรสัตใ์หมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในกรณีที่
ไมม่ีการเสนอขายหนว่ยทรสัตบ์างสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHAID และ/หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงินเพื่อลงทุนในทรพัยส์ินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม และเพื่อใชเ้ป็นคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการช าระหนีเ้ดิม และ/หรือค่าใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการกูย้ืม
เงินเพื่อช าระหนีเ้ดิม รวมทัง้ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงินหรือการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการใหห้ลกัประกนัการกูย้ืม
เงินหรอืการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่วเพื่อน ามาช าระหนีเ้ดิม และคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 

วาระที่ 8  พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

ทัง้นี ้วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิในที่ประชุม เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งและ
เป็นเง่ือนไขของกนัและกนั หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่
ประชมุ ใหถื้อวา่วาระท่ีไดร้บัการอนมุตัิโดยที่ประชมุไปก่อนหนา้นัน้ (ไมร่วมวาระท่ี 1) ไดถ้กูยกเลกิ และจะไมม่ีการน าเสนอ
วาระอื่นดงักลา่วเพื่อใหท้ี่ประชมุพิจารณาตอ่ไป  

นอกจากนัน้ วาระท่ี 4 วาระท่ี 5.1 และวาระท่ี 5.2 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิในที่ประชมุเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งและ
เป็นเง่ือนไขของกันและกัน หากวาระที่ 4 ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุม ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะน าเสนอวาระที่ 5.1 ใหท้ี่
ประชมุพิจารณา โดยจะไมม่ีการน าเสนอวาระท่ี 5.2 เพื่อใหท้ี่ประชมุพิจารณาอีกตอ่ไป 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2562 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุจารุชาน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณจารุชา ไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2562 ของ
กองทรสัต ์HREIT ที่จดัขึน้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2562 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วไดจ้ดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และไดส้ง่ใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัต ์รายละเอียดปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 1 แลว้ 

คุณทิพาพรรณในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์HREIT ไดส้รุปความเห็นของทรสัตีในวาระนีว้่าทรสัตีไดพ้ิจารณา
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจ าปี 2562 ของกองทรสัต ์HREIT เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 แลว้ ไมม่ีขอ้
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ทกัทว้งหรอืขอ้สงัเกตใดในรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตป์ระจ าปี 2562 ของกองทรสัต ์HREIT ดงักลา่ว และ
การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ประธานฯ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณารบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดตามที่
คณุจารุชาน าเสนอขา้งตน้ 

จากนัน้ พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ 

ไมม่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตซ์กัถามในวาระนี ้ 

เลขานุการฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการลงมติในวาระที่ 1 ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหนว่ยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหนว่ยทรสัต์
รายใดเป็นบคุคลที่มีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2562 ของกองทรสัต ์HREIT เมื่อวนัท่ี 
23 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 -  เห็นดว้ย  361,601,132 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 98.2253 

 -  ไมเ่ห็นดว้ย  0   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 -  งดออกเสยีง  6,533,200 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 1.7747 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังที่ 3 ของกองทรัสต ์HREIT 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุจารุชาน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณจารุชาไดชี้แ้จงเก่ียวกับวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่  3 ของ
กองทรสัต ์HREIT นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์ิจารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์พิจารณาอนมุตัิใหก้องทรสัต ์HREIT 
ลงทนุในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติมครัง้ที่สาม โดยการเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ ส านกังาน และ
สิ่งปลกูสรา้งอื่น ๆ ที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ พรอ้มสว่นควบของที่ดินและอาคารดงักลา่วเป็นระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัเริ่มตน้
ระยะเวลาการเช่า และสิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าทรพัยส์ินอีก 30 ปี และซือ้สงัหาริมทรพัยซ์ึ่งใชใ้นการด าเนินกิจการ
ภายในทรพัยส์ินที่เช่า ("ทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") และพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล  
ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายหลงัจากการลงทนุในทรพัยส์นิดงักลา่ว 

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมประกอบด้วยอสังหาริมทรัพยใ์น 5 โครงการ จาก 3 บริษัท (“บริษัทเจ้าของ
ทรัพยส์ิน”) รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ส าหรบับางสว่นของโครงการนิคม

อตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี1 (WHA CIE 1) 
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2) บริษัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั ส าหรบัโครงการนิคมอตุสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ 1 (WHA ESIE 1) และ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกสพ์ารค์ 2  

(WHA LP 2) 

3) บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล บิวดิง้ จ ากดั ส าหรบับางสว่นของโครงการนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิ

เอชเอ ชลบรุ ี1 (WHA CIE 1) โครงการดบับลวิเอชเอ โลจิสติกสพ์ารค์ 4 (WHA LP 4) และโครงการเขต

ประกอบการอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ สระบรุ ี(WHA SIL) 

ทัง้นี ้รายละเอียดของทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม ทัง้ 5 โครงการนี ้ปรากฏตามสิ่งที่สง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุล าดบัท่ี 2 ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้

รายละเอียดทรัพยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน และสทิธิการเช่าที่ดินและอาคารคลงัสนิคา้ ดงันี ้

1. สทิธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน ดงันี ้

1.1 อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพื ้นที่ที่ดินประมาณ 35 ไร่  
3 งาน 7.72 ตารางวา พืน้ท่ีอาคารประมาณ 26,680 ตารางเมตร  

1.2 อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมีพืน้ที่ที่ดินประมาณ 7 ไร ่2 งาน 
89.25 ตารางวา และพืน้ท่ีอาคารประมาณ 13,206 ตารางเมตร  

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงานรวมมีพืน้ที่ที่ดินทัง้หมดประมาณ 43 ไร ่1 งาน 
96.97 ตารางวา พืน้ท่ีอาคารโรงงานทัง้หมดประมาณ 39,886 ตารางเมตร 

2. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลงัสนิคา้ โดยมีพืน้ท่ีที่ดินประมาณ 5 ไร ่1 งาน 83.27 
ตารางวา พืน้ท่ีอาคารประมาณ 8,901 ตารางเมตร 

หมายเหตุ: 

1. การลงทนุเพิ่มเติมในทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมนี ้กองทรสัต ์HREIT จะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงัตอ่ไปนี ้

1.1. สญัญาเช่าท่ีดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งกบับรษัิทเจา้ของทรพัยส์นิ (ซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพรอ้มสิง่ปลกู
สรา้ง)  

1.2. สญัญาซือ้ขายสงัหารมิทรพัยก์บับรษัิทเจา้ของทรพัยส์นิ ซึง่เป็นเจา้ของทรพัยส์นิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว  

1.3. สญัญาจ านอง (เพื่อรบัจ านองทรพัยส์นิ) และ 

1.4. สญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เช่น สญัญาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาตกลงกระท าการ เป็นตน้ 

ทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมมีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

เนือ้ที่ดินรวมตามที่ระบใุนโฉนดที่ดิน  48 ไร ่3 งาน 80.24 ตารางวา 
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(สว่นท่ีกองทรสัต ์HREIT จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 48,787 ตารางเมตร 

กองทรสัต ์HREIT จะลงทนุประมาณ 

รายละเอียดปรากฏตาม ตารางสรุปขอ้มลูทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 
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ตารางสรุปข้อมูลทรัพยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม/1   

ประเภททรัพยส์นิ 
รวมทรัพยส์ินประเภทโรงงานแบบ 

Detached Building 
รวมทรัพยส์ินประเภทโรงงานแบบ 

Attached Building 
รวมทรัพยส์ินประเภทคลงัสินค้า 

ลักษณะการได้มาซ่ึง
ทรัพยส์ินของ

กองทรัสต ์HREIT 
(ภาพรวม) 

สทิธิการเชา่ที่ดิน และสทิธิการเชา่อาคาร 30 ปีนบัจากวนัเริม่ตน้ระยะเวลาเช่า และสทิธิในการตอ่สญัญาอีก 30 ปี 

ที่ดิน 
เนือ้ที่รวมประมาณ 

35-3-7.72 ไร ่
ที่ดิน 

เนือ้ที่รวมประมาณ 
7-2-89.25 ไร ่

ที่ดิน 
เนือ้ที่รวมประมาณ 

5-1-83.27 ไร ่

สิง่ปลกูสรา้ง 
7 ยนูิต พืน้ท่ีอาคารประมาณ 

26,680 ตร.ม. 
สิง่ปลกูสรา้ง 

7 ยนูิต พืน้ท่ีอาคารประมาณ 
13,206 ตร.ม. 

สิง่ปลกูสรา้ง 
2 ยนูิต พืน้ท่ีอาคารประมาณ 

8,901 ตร.ม. 

ลักษณะการได้มาซ่ึง
ทรัพยส์ินของ

กองทรัสต ์HREIT 
จ าแนกตามโครงการ / 
นิคมอุตสาหกรรม 

โครงการนิคม
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 
ชลบรุ ี1 

จ านวน 1 ยนูิต พืน้ท่ีรวม
ประมาณ 3,360 ตร.ม./3 

โครงการนิคม
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 
ชลบรุ ี1 

จ านวน 5 ยนูิตพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 3,504 ตร.ม. 

โครงการ
ดบับลวิเอชเอ 
โลจิสติกส์
พารค์ 2 

จ านวน 1 ยนูิตพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 5,124 ตร.ม./3 

ยงัไมม่ีผูเ้ช่า/4 มีผูเ้ช่าทัง้หมด ยงัไมม่ีผูเ้ช่า  

โครงการนิคม
อตุสาหกรรม

ดบับลวิเอชเอ อีส
เทิรน์ซีบอรด์ 1 

จ านวน 6 ยนูิต พืน้ท่ีรวม
ประมาณ 23,320 ตร.ม. 

โครงการเขต
ประกอบการ
อตุสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ 

สระบรุ ี

จ านวน 2 ยนูิตพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 9,702 ตร.ม. 

โครงการ
ดบับลวิเอชเอ 
โลจิสติกส์
พารค์ 4 

จ านวน 1 ยนูิตพืน้ท่ีรวม
ประมาณ 3,777 ตร.ม. 

มีผูเ้ช่า 5 ยนูิต มีผูเ้ช่าทัง้หมด มีผูเ้ช่าทัง้หมด 

อายุอาคารเฉลี่ย/2 ประมาณ 7.4 ปี ประมาณ 6.9 ปี ประมาณ 4.0 ปี  
หมายเหต ุ  
 /1ขอ้มูล ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 
/2 อายอุาคารเฉลีย่ ณ วนัทีก่องทรสัต ์HREIT คาดว่าจะเขา้ลงทนุวนัที ่1 มกราคม 2564 
/3 อาคารอยูใ่นระหวา่งการก่อสรา้ง ซ่ึงจะด าเนนิการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ก่อนวนัทีก่องทรสัต ์HREIT จะเขา้ลงทนุ โดยคาดวา่จะเขา้ลงทนุวนัที ่1 มกราคม 2564 
/4 บรษิัทเจา้ของทรพัยส์นิไดร้บัหนงัสอืแสดงความจ านงจากผูส้นใจจะเช่าอาคารดงักล่าวซ่ึงอยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 



 

9 

 

นอกจากนี ้กองทรัสต์ HREIT จะขอให้บริษัทเจ้าของทรัพย์สินช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ HREIT ส าหรับ
ทรพัยส์ินที่เช่าที่ไมม่ีผูเ้ช่า และค่าเช่าสว่นขาดจากอตัราคา่เช่าขัน้ต ่าเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรสัต ์HREIT เขา้
ลงทนุ หรอืจนกวา่จะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

อาคารโรงงานแบบ  
Attached Building 

อาคารโรงงานแบบ  
Detached Building 

อาคารคลังสนิค้า 
 

164 บาท ตอ่ ตร.ม. 189 บาท ตอ่ ตร.ม. 150 บาท ตอ่ ตร.ม. 

 
ทัง้นี ้การช าระค่าเช่าสว่นขาดจากอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าจะใชเ้ฉพาะกบัสญัญาที่ท าขึน้หลงัจากที่กองทรสัต ์HREIT 

เขา้ลงทนุ สว่นเง่ือนไขอื่น ๆ เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต์ HREIT จะเขา้ท ากบับริษัทเจา้ของทรพัยส์ิน
ตอ่ไป 

ผู้จัดการกองทรัสตม์ีความประสงคท์ี่จะแต่งตัง้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) (“WHAID”) ซึง่เป็นผูถื้อหนว่ยทรสัตร์ายใหญ่รายหนึง่ของกองทรสัต ์HREIT รวมทัง้เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ใหก้ับทรพัยส์ินซึ่งกองทรสัต ์HREIT ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ใหเ้ป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยส์  าหรบัทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้นี ้เนื่องจาก WHAID มีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการทรพัยส์ินท่ีกองทรสัต์ HREIT 
จะลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถดแูลและใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่าเดิม รวมทัง้บริหารจดัการทรพัยส์ินใหก้บักองทรสัต ์HREIT ได้
อยา่งตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพตอ่ไป 

ส าหรบัในเรือ่งราคาของทรพัยส์นิท่ีกองทรสัต ์HREIT จะลงทนุเพิ่มเติมนัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ผีูป้ระเมนิ
ราคาอิสระจ านวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรพัยส์ิน จ ากดั และบริษัท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
ซึ่งไดป้ระเมินมูลค่าทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม มูลค่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งคาดว่าเป็นวนัที่
กองทรสัต ์HREIT จะเขา้ลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยรายละเอียดการประเมินราคานัน้ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อ
หนว่ยทรสัตพ์รอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 3 แลว้ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้
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ทรพัยส์นิ 

ราคาประเมิน (บาท) 

บรษัิท กรุงสยามประเมิน

คา่ทรพัยส์นิ จ ากดั 

บรษัิท แกรนด ์แอสเซท 

แอดไวเซอรี ่จ ากดั 

มลูคา่ทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิภายใตส้ทิธิการเชา่

ตามเง่ือนไขกองทรสัตป์ระมาณ 

1,348,910,000 1,292,000,000 

มลูคา่ของทรพัยส์นิท่ีกองทรสัต ์HREIT จะเขา้ลงทนุไม่

เกิน 
1,356,600,000 

สงูกวา่ราคาประเมินต ่าสดุ (รอ้ยละ) 

 

 

5 

กองทรสัต ์HREIT จะลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมรวม 5 โครงการ ในราคาไม่เกิน 1,356,600,000 บาท 
(ช าระในวนัท่ีกองทรสัต ์HREIT ลงทนุในทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม) ซึง่ประกอบไปดว้ยคา่เช่าที่ดินและอาคาร และคา่ซือ้
สงัหารมิทรพัยต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องซึง่ใชใ้นการด าเนินกิจการภายในทรพัยส์นิท่ีเช่า (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมการ
จดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่กองทรสัต ์HREIT จะเป็น
ผูร้บัผิดชอบ) และกองทรสัต ์HREIT จะมีสิทธิต่อสญัญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายอุีก
จ านวน 80,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งที่กองทรสัต ์HREIT จะเป็นผูร้บัผิดชอบ) 

ทัง้นี ้เงินทนุที่กองทรสัต ์HREIT จะใชใ้นการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมนัน้จะมาจาก (1) เงินจากการ
เพิ่มทนุของกองทรสัต ์HREIT โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรสัตเ์พิ่มเติม หรอื (2) เงินกูร้ะยะยาวจากการกูย้ืมเงิน สว่น
ใดส่วนหนึ่ง หรือทัง้สองส่วนประกอบกัน โดยโครงสรา้งเงินทุนที่จะใชใ้นการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทรสัต ์HREIT นัน้ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอตัราสว่นหนีส้ิน และเงินทนุของกองทรสัต ์HREIT สภาวะของ
ตลาดทนุ และตลาดตราสารหนีใ้นปัจจบุนั 

การที่กองทรสัต ์HREIT ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจากบริษัทเจา้ของทรพัยส์ิน เป็นการท า
ธุรกรรมระหว่างกองทรสัต ์HREIT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้นบสารสนเทศ
การไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องกองทรสัต ์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งกองทรสัตก์บับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์ปรากฏตามสิง่ที่สง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 4 

ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตย์งัไดแ้ต่งตัง้ บริษัท เบเคอร ์ทิลลี่ คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) 
จ ากดั ใหท้ าหนา้ที่เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลของราคาและเง่ือนไขการเขา้
ลงทนุต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์HREIT เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการ ปรากฏรายละเอียดตาม
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รายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามสิ่งที่สง่ไป
พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 8 

นอกจากนี ้คณุจารุชาไดชี้แ้จงถึงเง่ือนไขของการลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์HREIT วา่การลงทนุของกองทรสัต ์
HREIT ในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุผู้
ถือหนว่ยทรสัต ์หนา้ 7 ดงันี ้

(1) บริษัทเจา้ของทรพัยส์ินไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 
(ถา้จ าเป็น) ใหเ้ช่าและขายทรพัยส์ิน (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่กองทรสัต ์HREIT และไดด้  าเนินการใด ๆ 
เพื่อใหท้รพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วพรอ้มส าหรบัการลงทนุโดยกองทรสัต ์HREIT แลว้  

(2) ไม่มีประเด็นที่ยงัคงคา้งจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมีประเด็นทางกฎหมายคงคา้ง 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์)ในกรณีที่กองทรสัต ์HREIT ด าเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิ่มเติม (และด าเนินการตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(3) ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมไดร้บัการปลดจ านอง (ถา้มี) หรือหากไม่สามารถด าเนินการได้ ผูจ้ัดการ
กองทรสัตจ์ะเปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์ )ใน
กรณีที่กองทรสัต ์HREIT ด าเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม ( และ
ด าเนินการตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(4) ไดร้บัการเห็นชอบจากทรสัตีวา่การไดม้าซึง่ทรพัยส์ินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ  

(5) กองทรสัต ์HREIT ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม 

นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ผู้จัดการกองทรสัต์ขอใหผู้ถื้อ
หน่วยทรัสต์อนุมัติมอบอ านาจใหผู้้จัดการกองทรัสต ์และ/หรือทรัสตี เป็นผู้มีอ  านาจในการด าเนินการต่าง  ๆ  โดยมี
รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์หนา้ 8 – 9 ดงันี ้ 

(1) ก าหนดรูปแบบการเขา้ลงทนุของกองทรสัต ์HREIT รายละเอียดทรพัยส์นิ วิธีการประเมินราคาทรพัยส์นิ 
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการแต่งตัง้  WHAID 
เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์  าหรบัทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

(2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไขสญัญาหรือขอ้ผูกพนัที่แสดงถึงสิทธิที่จะเขา้ลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์สญัญาเช่าทรพัยส์นิ สญัญาซือ้ขายทรพัยส์นิ สญัญาตกลงกระท าการ สญัญาจ านอง
ทรพัยส์ิน (โดยกองทรสัต ์HREIT เป็นผูร้บัจ านองจากบริษัทเจา้ของทรพัยส์นิ) และสญัญาและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เมื่อกองทรสัต ์HREIT ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตใ์หล้งทุนในทรพัยส์ินที่จะ
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ลงทุนเพิ่มเติม รวมทั้งด าเนินการติดต่อกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการหรอืองคก์รของ
รฐั หรอืบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็นตน้ 

(3) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ผูกพนัที่เก่ียวขอ้งกับการแต่งตัง้ผูบ้ริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้ลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์HREIT 

(4) ใชดุ้ลพินิจในการที่จะเขา้ลงทุนหรือไม่เขา้ลงทุนบางโครงการหรือลงทุนหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์ิน
บางสว่นหรือทัง้หมดของทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือก าหนด เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ
เง่ือนไขต่าง ๆ ในการเขา้ลงทุน หากเห็นว่าเง่ือนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกับบริษัทเจ้าของ
ทรพัยส์ิน และ/หรือผูม้ีสิทธิเหนือทรพัยส์ินที่กองทรสัต ์HREIT จะเขา้ลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบ
สถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเขา้ลงทุนของกองทรัสต์ HREIT ในทรัพยส์ินดังกล่าวไม่
ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมแก่กองทรสัต์ HREIT และ/หรือผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรืออาจก่อภาระผูกพนั
ใหแ้ก่กองทรสัต ์HREIT เกินสมควร ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์HREIT และผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ป็น
ส าคญั นอกจากนี ้ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรือทรสัตี มีดลุพินิจที่จะพิจารณาใหก้องทรสัต ์HREIT 
ลงทนุหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์ินบางโครงการ หรือลงทนุหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยส์ินบางสว่นหรือ
ทัง้หมดของทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจัยในการลงทุนต่าง ๆ 
อาทิ มลูคา่การประเมินของทรพัยส์นิแตล่ะแหง่ ประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนตอ่หน่วย และ
เงินคืนทุนต่อหน่วย (Distribution Per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัหลงัจากที่
ลงทนุในทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม หรอืจ านวนเงินเพิ่มทนุท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหนว่ยทรสัต์
เพิ่มเติม และเงินกูย้ืม เป็นตน้ และ 

(5) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

หลงัจากนัน้ คณุทิพาพรรณในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์HREIT ไดส้รุปความเห็นของทรสัตีในวาระนี ้ดงันี ้

เรื่องที่ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตล์งมติในวาระที่ 2 นี ้แมว้่าทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมจะมีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 30 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์HREIT แตเ่นื่องจากการด าเนินการขา้งตน้เป็นการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต ์HREIT 
กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งมีมลูค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป หรือเกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทรสัต ์HREIT ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ HREIT การลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม
ตามวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัมติของที่ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในกา รเขา้ท า
ธุรกรรมจะไม่มีสิทธิออกเสียงและลงมติในวาระนี ้อย่างไรก็ดี ทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมมีลกัษณะเป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน เป็นประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และไดผ้่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน โดยบริษัทประเมินมลูค่า
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ทรพัยส์นิท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ านวน 2 รายแลว้ นอกจากนี ้
ในการขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ไดม้ีการจัดท ารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการ
ไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์ตามสิ่งที่สง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม
ล าดบัท่ี 8 เพื่อประกอบการพิจารณา  

ส าหรบัวาระนี ้ทรสัตีมีความเห็นว่าการลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ของกองทรสัต ์HREIT 
ดงักลา่ว ไมข่ดักบัสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์HREIT และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแตอ่ยา่งใด 

หลงัจากนัน้ คุณกรองกาญจน ์นพวรรณ ตวัแทนจากบริษัท เบเคอร ์ทิลลี่ คอรป์อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรว์ิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์ินและการท ารายการ
เก่ียวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ความสมเหตุสมผลของราคาและเง่ือนไขการเขา้ท ารายการต่อผูถื้อหน่วยทรสัตข์อง
กองทรสัต ์HREIT เพื่อประกอบการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการดงัตอ่ไปนี ้

คุณกรองกาญจนไ์ดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด
อิสระ ซึง่เป็นวิธีที่สะทอ้นความสามารถในการสรา้งกระเงินสดในอนาคตภายใตส้มมตุิฐานที่ก าหนดขึน้ โดยอา้งอิงสญัญา
เช่าปัจจบุนั รวมถึงขอ้มลูผลการด าเนินงาน พรอ้มทัง้การสมัภาษณผ์ูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยสามารถสรุปมลูคา่
ปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทนุ (NPV) ไดต้ามรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

รายละเอียด มูลค่า (ล้านบาท) 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระ (PV) 1,542.25 
คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ (Set Up Cost)/1 (72.38) 
มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดอิสระหลงัหกัคา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 1,469.87 
ราคาสงูสดุในการเขา้ท ารายการซือ้ทรพัยส์นิ (1,356.60) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสดอิสระจากการลงทุนในทรัพยส์ิน (NPV) 113.27 
หมายเหต ุ/1 ประมาณการค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงทรพัยส์นิ (Set Up Cost) ประกอบไปดว้ยค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีน
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ ค่าทีป่รึกษาทีเ่กี่ยวขอ้ง ค่าธรรมเนยีมค าขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรสัต์และการยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลเสนอขายหนว่ยทรสัต ์ค่าธรรมเนยีมการจดัหาเงนิกูย้มื และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหนว่ยทรสัต ์เป็นตน้ 

โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรพัยส์ิน (NPV) เท่ากับ 113.27 ลา้นบาท ซึ่ง 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเขา้ท ารายการที่ไม่เกิน 1,356.60 ลา้นบาทของกองทรสัต ์HREIT มี
ความเหมาะสม 

ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินไดว้ิเคราะหข์อ้ดีของการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งันี ้

1. เป็นการเพิ่มความสามารถในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต ์HREIT ภายในระยะเวลาอนัสัน้ 

2. เป็นการเพิ่มอายเุฉลีย่ของสทิธิการเช่าที่ดินและอาคาร จาก 56.25 ปี เป็น 56.68 ปี 



 

14 

 

3. ทรพัยส์นิท่ีไดม้ามีสภาพดี มีคา่ใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิต ่า 

4. ท าใหเ้กิดการประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) 

5. ไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรอื EEC)  

6. สามารถลดและกระจายความเสีย่งของรายได ้

นอกจากนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงขอ้ดีของการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัตด์งันี ้

1. เง่ือนไขในร่างสญัญาตกลงกระท าการและร่างสญัญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นผลดีต่อกองทรสัต ์HREIT 
เนื่องจากบรษัิทเจา้ของทรพัยส์นิตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง ซอ่มแซม และ/หรอืเปลีย่น
ทรพัยส์นิท่ีกองทรสัต ์HREIT ลงทนุในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั เป็นระยะเวลา 5 ปี 

2. บริษัทเจา้ของทรพัยส์ินตกลงชดเชยรายไดค้า่เช่าและคา่บริการใหก้บักองทรสัต ์HREIT จากทรพัยส์ินท่ีไม่
มีผูเ้ช่าและชดเชยส่วนขาดกรณีอตัราค่าเช่าต ่ากว่าอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าตามสญัญาตกลงกระท าการ เป็น
ระยะเวลา 3 ปี 

3. การบรหิารจดัการทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีเ้ป็นไปอยา่งตอ่เนื่องและมีประสทิธิภาพ 

4. การเขา้ท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันในครัง้นีจ้ะใชเ้วลาและทรพัยากรในการสอบทานไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ขอ้ดอ้ยของการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์อนัไดแ้ก่ ภาระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จากการกูย้ืมประมาณ 13.11 – 15.77 ลา้นบาท
ตอ่ปีจากการกูเ้งินในการท ารายการครัง้นี ้โดยคิดจากเงินกูย้ืมไมเ่กิน 650 ลา้นบาท และส าหรบัขอ้ดอ้ยของการท ารายการ
กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์คือการเกิดขอ้สงสยัจากการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์

ในสว่นของความเสีย่งของการท ารายการ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาวา่มีความเสีย่งดงันี  ้

1. ความเสีย่งจากผลด าเนินงานของทรพัยส์นิท่ีเขา้ลงทนุเพิ่มเติมไมเ่ป็นไปตามคาด 

2. ความเสีย่งจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญา 

3. ความเสีย่งในการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ อาจสง่ผลใหผู้เ้ช่าพืน้ท่ีมีจ านวนลดลง 

4. ความเสีย่งที่ทรพัยส์นิเสยีหายจากภยัธรรมชาติ 

5. ความเสีย่งจากภาวะโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

6. ความเสีย่งทั่วไปท่ีเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์
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ส าหรบัการจดัสรรหน่วยทรสัตร์ะหวา่งกองทรสัต์ HREIT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ลกัษณะ
รายการและการก าหนดราคาแบบที่ 1 ในกรณีมีการจัดสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ WHAID หรือกลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับ 
WHAID ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขายเพิ่มทุนในครัง้นี ้ ซึ่งการก าหนดราคาเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์ช้หลกัเกณฑเ์ดียวกับที่ใช้ก าหนดราคาเสนอขายผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมและต่อประชาชนทั่วไป ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่ไมท่ าใหก้องทรสัต ์HREIT เสยีประโยชน ์

ส าหรบัลกัษณะรายการและการก าหนดราคาแบบที่ 2 ในกรณีไม่มีการจัดสรรหน่วยทรสัตร์ะหว่างกองทรสัต์ 
HREIT และบุคคลที่เก่ียวโยงกับผู้จัดการกองทรัสต์ให้แก่ WHAID หรือกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องกับ WHAID จะมีการ
ก าหนดใหผู้ถื้อหนว่ยเดิมไดร้บัหนว่ยลงทนุไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของหนว่ยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขายเพิ่มทนุในครัง้
นี ้และสว่นที่สองจะมีการเสนอขายในบคุคลในวงจ ากดั โดยการก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรสัตข์า้งตน้ ใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบัที่ใชก้ าหนดราคาเสนอขายผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมและตอ่ประชาชนทั่วไป ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่ไมท่ า
ใหก้องทรสัต ์HREIT เสยีประโยชนเ์ช่นเดียวกนั 

ทัง้นี ้ขอ้ดีของการท ารายการมีดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นการสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหแ้ก่กองทรสัต ์HREIT 

2. กองทรสัต ์HREIT จะไดร้บัเงินจากการจดัสรรหนว่ยทรสัตเ์พิ่มเติมในสว่นนีแ้นน่อน 

ในสว่นของขอ้ดอ้ยของการท ารายการนัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่อาจเกิดขอ้สงสยัจากการท า
รายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาลกัษณะการท ารายการขา้งตน้แลว้ เห็นวา่การก าหนดราคาเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่ก าหนดราคาเสนอขายต่อผู้หน่วยทรัสต์เดิมและต่อประชาชนทั่วไป ไม่ท าให้
กองทรสัต ์HREIT เสียประโยชน ์ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรอนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องกองทรัสต ์
HREIT การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และการจดัสรรหนว่ยทรสัตใ์หแ้ก่บคุคล
ที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามใด ๆ หรือไม่ มีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้ซกัถาม โดยสรุปค าถามและค าตอบ
ไดด้งันี ้

1. คณุศิรพิร ขตัตพงษ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์มีขอ้สอบถามดงันี ้

1.1 การท่ีกองทรสัต ์HREIT ขาดทนุทางบญัชี 852 ลา้นบาท เมื่อประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิใหมแ่ลว้ 
เป็นอยา่งไร 

คุณจารุชาชีแ้จงว่าผลขาดทุนทางบญัชีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบนัทึกตามมาตรฐานทางบญัชี
จากความแตกตา่งมลูค่าของการลงทนุในทรพัยส์ินและราคาประเมินแต่ละปี แมว้่าราคาประเมินทรพัยส์ินของกองทรสัต ์
HREIT ที่ผา่นมาจะเพิ่มสงูขึน้ในทกุ ๆ ปีก็ตาม ซึง่ผลขาดทนุดงักลา่วไมใ่ช่ผลจากการด าเนินงานของกองทรสัต ์HREIT แต่
อยา่งใด ทัง้นี ้ปัจจบุนักองทรสัต ์HREIT ไมไ่ดม้ีผลจากการขาดทนุในสว่นนีแ้ลว้ อยา่งไรก็ตาม ราคาประเมินแตล่ะปีขึน้อยู่
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กบัสมมติฐานของทางผูป้ระเมินทรพัยส์ิน เช่น อตัราการเช่า อตัราค่าเช่าในปัจจุบนัและอนาคต ทัง้นี ้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
มุง่มั่นท่ีจะจ่ายผลตอบแทนใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตอ์ยา่งสม ่าเสมอ ซึง่การท่ีจะจ่ายเป็นรูปแบบของเงินปันผลหรอืเงินคืนทนุเป็น
เพียงรูปแบบทางกฎหมายและทางบญัชีเทา่นัน้  

1.2 ราคาประเมินของบริษัท กรุงสยามประเมินคา่ทรพัยส์ิน จ ากดัอยู่ที่ 1,348.91 ลา้นบาท และ
บรษัิท แกรนด ์แอสเซท แอดไวเซอรี ่จ ากดัอยูท่ี่ 1,292 ลา้นบาท โดยกองทรสัต ์HREIT ลงทนุ 1,356.6 ลา้นบาท ซึง่สงูกวา่
ราคาประเมินรอ้ยละ 5 และไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ธรรมเนียมจดทะเบียน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนคา่ธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้่ายอื่น ๆ  ซึง่กองทรสัต ์HREIT เป็นผูร้บัผิดชอบ จะมีผลกบัการขาดทนุทางบญัชีหรอืไม ่เพราะจะซือ้ทรพัยส์นิในราคา
สงูกวา่ราคาประเมิน 

คุณจารุชาชีแ้จงว่าผลขาดทุนทางบญัชีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบนัทึกตามมาตรฐานทางบญัชี
จากความแตกต่างมลูคา่ของการลงทนุในทรพัยส์ินและราคาประเมินแต่ละปี ทัง้นี ้การพิจารณาวา่จะลดทนุหรอืไมน่ัน้ จะ
พิจารณาจากก าไรสะสม ณ ขณะนัน้ และราคาประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิจะมีแนวโนม้เช่นใด ขึน้อยูก่บัสมมติฐานของที่ทางผู้
ประเมินทรพัยส์นิใช ้เช่น อตัราการเช่า อตัราคา่เช่าในปัจจบุนัและอนาคต 

คุณไกรลกัขณ์ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าเวลาที่ทางกองทรัสต ์HREIT จะเขา้ลงทุนในสินทรพัย์ จะ
พิจารณาจากมลูค่าประเมินและราคาผลตอบแทนประกอบกนั ตามที่ทางที่ปรกึษาทางการเงินไดศ้ึกษาเก่ียวกบัการจ่าย
ผลตอบแทนใหน้กัลงทนุ ซึง่การจ่ายตอบแทนใหน้กัลงทนุนัน้ จะดจูากกระแสเงินจากการด าเนินงานเป็นหลกั และสามารถ
จ่ายไดค้รบถว้น โดยจ่ายไดใ้น 2 รูปแบบคือเงินปันผล และเงินลดทุน การขาดทุนจากการประเมินนัน้เป็นการขาดทนุที่
ไมไ่ดเ้กิดจากตวักระแสเงินสด ดงันัน้เงินผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหนว่ยทกุทา่นจะครบถว้น 

คณุจารุชาชีแ้จงเพิ่มเติมวา่กรณีการซือ้ทรพัยส์ินในราคาสงูกว่าราคาประเมินจะมีผลต่อการ
ขาดทนุทางบญัชีหรอืไมน่ัน้ ในสว่นของปีแรกจะคิดมลูคา่ทรพัยด์ว้ยมลูคา่ที่เขา้ลงทนุ ในปีตอ่มาเมื่อครบก าหนดหนึง่ปี จะ
มีการประเมินมลูค่าใหม่ ซึ่งผลราคาประเมินมลูค่าใหม่จะขึน้อยู่กับอตัราการเช่า และอตัราค่าเช่าในเวลานัน้ ซึ่งอาจจะ
เกิดขึน้ทัง้ในสว่นของก าไรและขาดทนุทางบญัชีได ้แตท่ัง้นีจ้ะเป็นเรือ่งของการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชี 

2. คณุภาน ุตัง้พลูสนิธนา ผูถื้อหนว่ยมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้

สินทรพัยท์ี่จะเขา้ไปลงทุนมีบางแห่งยงัไม่มีผูเ้ช่า มีเพียงผูส้นใจ ผูบ้ริหารโครงการจะมีความมั่นใจ
หรอืไมว่า่จะมีผูเ้ช่า และการท่ีบรษัิทเจา้ของทรพัยส์นิรบัประกนัรายไดค้า่เช่าใหก้องทรสัต ์HREIT 3 ปี จะมีรายไดจ้ากสว่น
นีปี้ละเท่าใด ถา้กรณีไม่เป็นไปตามแผน จะมีผลต่อการปันผลของหน่วยทรสัตม์ากนอ้ยเพียงใด อีกทัง้การชดเชยรายไดใ้ห้
กองทรสัต ์HREIT เหตใุดจึงใหแ้ค ่3 ปี สามารถชดเชยไดน้านกวา่นีห้รอืไม่ 

คณุเดวิดชีแ้จงว่าส าหรบัอาคารที่ยงัไม่ไดม้ีการเช่า 2 อาคาร อาคารหลงัหนึ่งอยู่ในเขต Free Zone ซึ่ง
ไดร้บัความสนใจจากผูเ้ช่าและอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง คาดว่าจะแลว้เสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 ส่วนอีกอาคารเป็น
อาคารแบบ detached ซึง่มีขนาดใหญ่ อีกทัง้ไดม้ีการปรบัปรุงอาคารเพิ่มเติม และคาดวา่จะสามารถดงึดดูความสนใจของ
ผูเ้ช่าไดเ้ป็นอย่างดี ในสว่นของบริษัทเจา้ของทรพัยส์ินจะมีการรบัประกนัค่าเช่าใน 3 ปีแรก จะท าใหก้องทรสัต ์HREIT มี
อตัราการเช่า (Occupancy Rate) ท่ีรอ้ยละ 100 
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คณุจารุชาชีแ้จงเพิ่มเติมว่าส าหรบัหอ้งว่างปัจจุบนัมีอาคาร D46 เป็นอาคารประเภท detached ซึ่งมี
อตัราการชดเชยรายไดข้ัน้ต ่า 189 บาท/ตร.ม./เดือน และอาคาร B10 เป็นคลงัสนิคา้ที่อยูใ่นเขต Free Zone ซึง่มีอตัราการ
ชดเชยรายไดข้ัน้ต ่า 150 บาท/ตร.ม./เดือน อย่างไรก็ดี ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ช่ือมั่นว่ามีผูเ้ช่าใหค้วามสนใจที่จะเขา้ลงทนุ 
เนื่องจากอาคารท่ีอยูใ่นเขต Free Zone จะไดร้บัสทิธิประโยชนท์างภาษี  

3. คณุนชุรา วยากรณว์จิิตร ผูถื้อหนว่ยมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้

3.1 ปัจจบุนัอตุสาหกรรมยานยนตค์อ่นขา้งตกต ่า เนื่องจากเศรษฐกิจถดถอย อตัราสว่นผูเ้ช่าที่อยู่
ในอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตม์ีเท่าใด และมีการลดคา่เช่าใหผู้เ้ช่าหรอืไม ่เพราะเกรงวา่เงินปันผลจะลดลงเพราะไปลด
คา่เช่าใหผู้ผ้ลติชิน้สว่นยานยนต ์ซึง่มีประมาณรอ้ยละ 26 

คณุเดวิดชีแ้จงว่าปัจจุบนัอตุสาหกรรมยานยนตไ์ดร้บัผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าใหม้ีการหยดุการผลติไปช่วงหนึง่ แตผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์องภาพของอตุสาหกรรมยานยนตว์่า
จะกลบัมาฟ้ืนตวัอีกครัง้ เนื่องจากเรื่องของตลาดการสง่ออก ยกตวัอยา่งเช่น บริษัท เจนเนอรลั มอเตอรส์ จ ากดั ซึ่งมีการ
ลดก าลงัการผลติลง และหยดุการผลติ แตก็่ไดม้ีบรษัิท เกรท วอล มอเตอรส์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยานยนต์ขนาดใหญ่เขา้มา
แทนทีแ่ละจะน ากลุม่ Supply Chain ตามมาดว้ย นอกจากนีย้งัมีอตุสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีความโดดเดน่ท่ีจะเขา้มาใหมไ่ดแ้ก่ 
อิเลก็ทรอนิกส ์และโลจิสติกส ์ซึง่จะท าใหเ้กิดกระจายตวัของกลุม่อตุสาหกรรมมากขึน้ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ปัจจบุนัไมม่ีการลดคา่เช่าใหผู้เ้ช่าแมแ้ตร่ายเดียว มีเพียงการเลือ่น
ระยะเวลาการช าระคา่เช่าออกไป ซึง่ในสว่นนีไ้มไ่ดม้ีผลกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลของกองทรสัต ์HREIT 

3.2 เงินปันผลที่คาดวา่จะจ่ายตอ่เงินคืนทนุตอ่หนว่ย (Distribution Per Unit หรอื DPU) หลงัจาก
เพิ่มทนุ จะเทา่กบัเทา่ใดตอ่ปี 

คุณจารุชาชีแ้จงว่าประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนและเงินคืนทุนที่คาดว่าจะจ่าย
ภายหลงัการเพิ่มทนุอา้งอิงจากประมาณการจากรายงานผูต้รวจสอบบญัชีอยูท่ี่ 0.69 บาทตอ่หนว่ยทรสัต ์

3.3 พืน้ที่เช่าที่ยงัว่างอยู่ ทราบดีว่ามีการรบัประกนัรายได้โดยบริษัทเจา้ของทรพัยส์ิน แต่ถา้มีผู้
เช่าแลว้ จะมีราคาจะสงูกวา่ที่รบัประกนัใช่หรอืไม ่เป็นผลใหก้ารปันผลอาจสงูขึน้ในอนาคตใช่หรอืไม่ 

คุณจารุชาชีแ้จงว่าพืน้ที่เช่าที่ยังว่างอยู่ หากมีผู้เช่าที่เช่าในอัตราค่าเช่าที่สูงกว่าอัตราที่
รบัประกนั จะสง่ผลใหก้ารปันผลสงูขึน้ในอนาคต 

3.4 อตัราการเติบโตของคา่เช่าในปี 2563 เทียบกบัปี 2562 ติดลบหรอืไม ่

คณุจารุชาชีแ้จงวา่ปัจจบุนัอตัราการเติบโตของคา่เช่าอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 2-3 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิการลงทนุ

ในทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 3 ของกองทรสัต ์HREIT รายละเอียดตามที่คณุจารุชาน าเสนอ 
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เลขานุการฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการนบัคะแนนจะไม่นบัรวมผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยการลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนหนว่ยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของ 
ผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 -  เห็นดว้ย  264,186,769 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.7387 

 -  ไมเ่ห็นดว้ย  11,200  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0042 

 -  งดออกเสยีง  680,855  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.2570 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  (โดยไม่นบัรวม
คะแนนเสยีงของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในมติดงักลา่ว) 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ HREIT คร้ังที่สองโดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์หม่ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุจารุชาน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณจารุชาไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนักองทรสัต ์HREIT มีหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนจ านวน 
702,634,116 หน่วย มูลค่าที่ตราไวห้น่วยละ 8.8572 บาท รวม 6,223,370,892.24 บาท ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นควรให้
กองทรสัต ์HREIT เพิ่มทนุครัง้ที่สอง โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมในจ านวนไมเ่กิน 137,500,000 หนว่ย 
เพื่อน าเงินจากการเพิ่มทนุดงักลา่วไป (1) ใชล้งทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายที่ เก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทนุดงักลา่ว ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ขา้งตน้ (2) ใชเ้ป็นคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการช าระหนีเ้ดิมของกองทรสัต ์
HREIT และคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการกูย้ืมเงินหรอืออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระหนีเ้ดิมดงักลา่ว รายละเอียดการ
กูย้ืมเงินเพื่อน าเงินมาช าระหนีเ้ดิม ตามรายละเอียดที่จะน าเสนอต่อไปในวาระที่ 7 และ (3) ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของ
กองทรสัต ์HREIT  

วิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์HREIT ในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
และ/หรือผูจ้ัดจ าหน่าย ส าหรบัราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนดโดยอา้งอิงจากราคาประเมินของ
ทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติมที่จัดท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรพัย์สินอิสระที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ 12 ดงันี ้ 
(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัต ์(2) อตัราผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นกัลงทนุจะ
ไดร้บั (3) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยส์ิน (4) อตัราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่
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จะไดจ้ากการลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจ
ความตอ้งการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) 

เมื่อรวมหน่วยทรสัตจ์ากการเพิ่มทุนครัง้ที่สองของกองทรสัต ์HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิ่มเติมจ านวนไมเ่กิน 137,500,000 หน่วย กบัหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์HREIT ในปัจจบุนัจ านวน 702,634,116 หนว่ย 
จะท าใหก้องทรสัต ์HREIT มีหนว่ยทรสัตจ์ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 840,134,116 หนว่ย 

ทัง้นี ้การเพิ่มทนุของกองทรสัต ์HREIT ครัง้ที่สอง จะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญ
ประชมุ หนา้ 12 ดงันี ้ 

1) ทรสัตีไดร้บัรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์HREIT เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมถึง

กฎหมาย กฎ และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

2) กองทรสัต ์HREIT ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์และส านกังาน ก.ล.ต .ใหด้  าเนินการเพิ่ม

ทุนของกองทรสัต ์HREIT และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งเพื่อลงทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ดงักลา่วเป็นส าเรจ็ 

นอกจากนี ้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการเพิ่มทุนเงินในครัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์ขอให้ผู้ถือ
หนว่ยทรสัตอ์นมุตัิมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอืทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้

1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม 
รวมถึงก าหนดจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย เพื่อมาใช้
เป็นเงินทนุในการลงทนุในทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2) ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต .ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ องคก์รของ
รฐั หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์HREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม และ 

3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

คณุทิพาพรรณ ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์HREIT กลา่วสรุปความเห็นของทรสัตีส  าหรบัวาระนีด้งันี ้

ทรสัตีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การเพิ่มทนุของกองทรสัต ์HREIT ครัง้ที่สอง โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรสัต์
ใหม่ เพื่อ (1) ใช้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ตาม
รายละเอียดในวาระที่ 2 ขา้งตน้ (2) ใช้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการช าระหนีเ้ดิมของกองทรัสต ์HREIT และ
ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการกูย้ืมเงินหรือออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อน าเงินมาช าระหนีเ้ดิมตามรายละเอียดที่จะ
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น าเสนอต่อไปในวาระที่ 7 และ (3) ใชเ้ป็นเงินทนุหมุนเวียนของกองทรสัต ์HREIT มิไดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ของกองทรสัต ์HREIT และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรสัต์ HREIT ใหเ้ป็นไปตาม
มติที่อนุมัติโดยที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตั้งทรสัต ์และหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเพิ่มทุนของ
กองทรสัต ์HREIT ตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามใด ๆ หรือไม่ มีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้ซกัถาม โดยสรุปค าถามและค าตอบ
ไดด้งันี ้

1. คณุนชุรา วยากรณว์จิิตร ผูถื้อหนว่ยมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้

การเพิ่มทนุจะเกิดขึน้ในเดือนอะไร และจะมีการเพิ่มทนุใช่หรือไม่ ราคาที่จะเสนอขายประมาณเท่าไร 
และมีการลดจากราคาตลาดหรอืไม ่

คุณจารุชาชีแ้จงว่าหลงัจากที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ลว้ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะด าเนินการ
เพื่อขออนุมตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ 4-5 เดือน โดยราคาที่จะเสนอขายขึน้อยู่กับหลาย
ปัจจยัดว้ยกนั โดยพิจารณาจากตลาดทนุ ณ ขณะนัน้ รวมถึงอตัราผลตอบแทนของการลงทนุในทรพัยส์นิประเภทเดียวกนั 
ซึง่อาจยงัตอบไมไ่ดใ้นขณะนี ้

เมื่อไมม่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตม์ีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ

ของกองทรสัต ์HREIT ครัง้ที่สองโดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรสัตใ์หม ่รายละเอียดตามที่คณุจารุชาน าเสนอ 

เลขานกุารฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน

หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด

เป็นบคุคลที่มีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผู้
ถือหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 -  เห็นดว้ย  371,442,277 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.8140 

 -  ไมเ่ห็นดว้ย  11,200  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0030 

 -  งดออกเสยีง  680,855  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.1830 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิวธีิการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID 
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุจารุชาน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณจารุชาไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 4 นีเ้ป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 3 โดยจะเป็นเรื่องการเสนอขาย
หนว่ยทรสัตใ์นการเพิ่มทนุครัง้นี ้เป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก ่WHAID และ/หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID จ านวนไม่
เกินรอ้ยละ 20 ของหนว่ยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขาย 

ผูถื้อหน่วยทรสัตค์วรพิจารณาอนุมตัิการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHAID 
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID เนื่องจากการเสนอขายหน่วยทรสัตใ์นส่วนนีเ้ป็นการสรา้งความมั่นใจในการ
ลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตอ์ื่น ตลอดจนเพื่อรกัษาสดัสว่นการถือหน่วยทรสัตข์อง WHAID และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
ของ WHAID ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่อาจจะก าหนดในสญัญากูย้ืมเงินกบัธนาคาร และ/หรอืสญัญาตกลงกระท าการ 

ส าหรบัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สองใน
ส่วนที่เหลือ และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะ
เป็นไปตามที่จะไดเ้สนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาในวาระท่ี 5 ตอ่ไป  

คณุทพิาพรรณ ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์HREIT ไดส้รุปความเห็นของทรสัตีในวาระนี ้ดงันี ้

ทรสัตีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่  WHAID และ/หรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID มิไดเ้ป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์HREIT และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

เนื่องจากวาระท่ี 4 นี ้เป็นการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรสัต ์HREIT กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์
จึงมีการจัดท ารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกนั 
โดยไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตพ์รอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 8 เพื่อประกอบการพิจารณา 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามใด ๆ หรอืไม ่ไมม่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตส์อบถามในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจง

ใหแ้ก่ WHAID และ/หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID รายละเอียดตามที่คณุจารุชาน าเสนอ  

เลขานุการฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการนบัคะแนนจะไม่นบัรวมผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุครบั โดยการลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 

ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสียง

คดัคา้นรวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น

การเพิ่มทนุ 

มติที่ประชุม 
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ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

 -  เห็นดว้ย  263,334,469 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.4170 

 -  ไมเ่ห็นดว้ย  863,500  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.3260 

 -  งดออกเสยีง  680,855 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.2570 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสียง
คดัคา้นรวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น
การเพิ่มทนุ (โดยไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในมติดงักลา่ว) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติวธีิการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิ่มเตมิ
ในการเพิ่มทุนคร้ังทีส่อง และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วาระที่ 5.1  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนคร้ังที่สอง และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID  

 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่เนื่องจากวาระที่ 4 ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงน าเสนอวาระที่ 5.1 ให้
ที่ประชุมพิจารณา โดยจะเป็นเรื่องพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง และการน าหนว่ยทรสัตใ์หมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย โดยไดม้อบหมายใหค้ณุจารุชาน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุจารุชาไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องจากวาระที่ 5.1 เป็นวาระสบืเนื่องจากวาระท่ี 4 โดยผูจ้ดัการกองทรสัตข์อ

เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่

สองและการน าหนว่ยทรสัตใ์หมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมีการเสนอ

ขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID โดยผูจ้ัดการ

กองทรสัตพ์ิจารณาแบง่ออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมี

การออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อ

หน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถือหน่วยทรสัต ์แต่จะไม่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่อาจสง่ผลเป็นการกระท าที่ขดัต่อ

กฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลใหก้องทรสัต ์HREIT ตอ้งมีภาระหนา้ที่ในการด าเนินการ 

ใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่ จะซือ้



 

23 

 

หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บั

การจดัสรร หรอืสละสทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได  ้

โดยสญัชาติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะน ามาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขาย

หน่วยทรสัตใ์หต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ มีรายช่ือเบือ้งตน้คือ สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น องักฤษ สิงคโปร ์มาเลเซีย 

สวิส อินเดีย ฝรั่งเศส ซึง่เป็นสญัชาติของผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ดิมที่ไมใ่ชส่ญัชาติไทย ณ วนัก าหนดสทิธิ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 

อยา่งไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศรายช่ือสญัชาติของผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ไดร้บัการเสนอขายหนว่ยทรสัตผ์่าน

เว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก่อนวนัจองซือ้หนว่ยทรสัต ์

ทั้งนี ้ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร  

ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัต์

เกินกวา่สทิธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรสัตส์ว่นท่ี 3 หรอืไมก็่ได ้และในกรณี

การจดัสรรสทิธิตามอตัราสว่นท่ีก าหนดท าใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตเ์ดิมที่มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรสัตไ์ดร้บัสิทธิจองซือ้หนว่ยทรสัต์

ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหนว่ยทรสัตท์ี่ไมส่ามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวน

เต็มหนว่ยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 

ส่วนที่ 2 จดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ WHAID และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID โดยจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่

จดัสรรใหแ้ก่ WHAID และ/หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID เมื่อรวมกบัสว่นท่ี 1 แลว้จะมีจ านวนไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของ

หนว่ยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ส่วนที่ 3 จดัสรรหนว่ยทรสัตส์ว่นท่ีเหลอืจากการเสนอขายใน

สว่นที่ 1 และสว่นที่ 2 ใหแ้ก่ (1) บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งรวมถึงผูล้งทนุสถาบนัและผูจ้องซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

ของกองทรสัต์ HREIT ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับเจ้าของอสงัหาริมทรพัยต์าม

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ (2) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป ตามที่

เห็นสมควร ตามประกาศ ทธ.27/2559 และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรสัตเ์หลือจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด และ/หรือใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปแลว้  

ผูจ้ัดการกองทรสัตส์งวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ใน

สว่นท่ี 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรสัตเ์กินกว่าสทิธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรอืภายหลงัจากการ

จดัสรรสว่นท่ี 3 แลว้หรอืไมก็่ได ้

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ข้างต้นจะไม่ท าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้ถือ

หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์HREIT เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทรัสต์ 

HREIT และผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับ

หน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรสัต ์HREIT เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45 วนันบัแต่วนัปิดการ

เสนอขายหนว่ยทรสัต ์
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นอกจากการก าหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรสัตต์ามที่กลา่วขา้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อใหผู้้

ถือหนว่ยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอืทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ 

ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตห์นา้ที่ 17 – 18 ดงันี ้ 

1) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และ/หรอืวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยทรสัต ์เพื่อ
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่ผู้
ถือหนว่ยทรสัตเ์ดิม 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรสัต ์ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดั
เพียงจ านวนหนว่ยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสดุทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ 
วิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต ์วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใชส้ิทธิจองซื ้อ สดัสว่นการเสนอขาย ราคา
เสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขาย 
และการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมของกองทรสัต ์
HREIT และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ดิมจองซือ้หนว่ยทรสัตเ์กินกวา่สทิธิที่ไดร้บัการจดัสรร 
รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัตใ์นสว่นที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปใหแ้ก่
นกัลงทนุอื่น ตลอดจนมีสิทธิใชด้ลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่
เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตห์รอืผูล้งทนุรายใด หากเป็นผลใหก้ารเสนอขายหรอืการจดัสรรหนว่ยทรสัตท์ี่
เพิ่มดงักลา่วเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการเสนอขายและการจดัสรร
หน่วยทรสัต ์ทัง้ของประเทศไทยหรอืของประเทศของสญัชาติของผูถื้อหน่วยทรสัตน์ัน้ ๆ หรือก่อใหเ้กิด
ภาระและคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการเกินสมควร  

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการ
ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4) เจรจาตอ่รอง เขา้ท า จดัเตรยีม แกไ้ขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญาและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอ
ขาย และการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้ผูจ้ัดการการจัด
จ าหนา่ย และผูจ้ดัจ าหนา่ยเพื่อด าเนินการดงักลา่ว 

5) จดัเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรบัความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหน่วยทรสัต ์การจัดสรรหน่วยทรสัต ์และการน าหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและ
เสนอขายเพิ่มเติมเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และกระท าการอื่นใดที่จ  าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดงักลา่วขา้งตน้ส าเรจ็ครบถว้น และ 

6) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวขา้งต้นทุกประการ เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ
ดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

คณุทิพาพรรณ ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์HREIT ไดส้รุปความเห็นของทรสัตีในวาระนี ้ดงันี ้
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ทรสัตีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การเสนอขายและวิธีการจดัสรรหนว่ยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่สอง และการน าหน่วยทรสัตใ์หมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มิได้
เป็นการขดัตอ่สญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์HREIT และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

เนื่องจากวาระที่ 5.1 นี ้เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ HREIT กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรสัต ์จึงมีการจดัท ารายงานความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัโดยไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตพ์รอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุล าดบัท่ี 8 เพื่อประกอบการพิจารณา 

นอกจากนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามมติที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของ
กองทรสัต ์HREIT และหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์HREIT ตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามใด ๆ หรือไม่ มีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้ซกัถาม โดยสรุปค าถามและค าตอบ
ไดด้งันี ้

1. คณุภาน ุตัง้พลูสนิธนา ผูถื้อหนว่ยมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้

การเสนอขายหนว่ยทรสัตใ์หผู้ถื้อหนว่ยทรสัตเ์ดมิ ถา้หากขายใหจ้ านวนรอ้ยละ 50 ของหนว่ยทรสัตใ์หม่
ที่ออกขาย จะท าใหเ้กิด Dilution effect เท่าใด และโดยปกติทางผูบ้ริหารคาดว่าจะเสนอขายผูถื้อหน่วยเดิมประมาณรอ้ย
ละเทา่ใด 

คณุรวีรตันชี์แ้จงวา่ในมมุของการเสนอขายหน่วยทรสัตต์ามที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้จง้ไว ้เนื่องจากจะ
มีการขออนมุตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ในอีก 4-5 เดือนขา้งหนา้ หลงัจากนัน้เมื่อส านกังาน ก.ล.ต.อนมุตัิแลว้ จึงจะเริม่การ
เสนอขาย ดงันัน้ในการก าหนดสดัสว่นระหวา่งผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ดิมหรอืหากมีผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์พิ่ม สดัสว่นดงักลา่วจะตอ้ง
พิจารณาภาวะตลาดและปัจจยัต่าง ๆ ในช่วงนัน้อีกครัง้ โดยหลกัปกติจะพิจารณาใหผู้ถื้อหน่วยเดิมเป็นผูม้ีสิทธิก่อนตาม
สัดส่วน โดยจ านวนหน่วยที่ก าหนดนั้น จะพิจารณาประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินคืนทุนต่อหน่วย 
(Distribution Per Unit หรอื DPU) ใหไ้มด่อ้ยลงจากประมาณการในกรณีที่ไมม่ีการเพิ่มทนุ ประกอบดว้ย  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัต์มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิวาระที่ 5.1 วิธีการ

เสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่สอง และการน าหน่วยทรสัตใ์หม่

จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างสว่น

เป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHAID และ/หรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHAID รายละเอียดตามที่คณุจารุชาน าเสนอ 

เลขานกุารฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่การนบัคะแนนจะไมน่บัรวมผูถื้อหน่วยทรสัตซ์ึง่เป็นบคุคลที่มีสว่นไดเ้สียที่ ไมม่ีสทิธิ

ออกเสียงลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมครบั โดยการลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
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จะตอ้งไม่มีเสียงคดัคา้นเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง

คดัคา้นการเพิ่มทนุ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

 -  เห็นดว้ย  263,305,469 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.4060 

 -  ไมเ่ห็นดว้ย  892,500  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.3369 

 -  งดออกเสยีง  680,855 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.2570 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสียง
คดัคา้นรวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้น
การเพิ่มทนุ (โดยไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในมติดงักลา่ว) 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพยส์ินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการช าระหนี้เดิม และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการกู้ยมืเงนิเพื่อช าระหนี้เดิม รวมทั้งใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุจารุชาน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณจารุชาแถลงต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 6 นี ้ผูจ้ัดกองทรสัตเ์ห็นควรขอมติผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมัติใหผู้จ้ัดการ

กองทรสัต ์และ/หรือทรสัตี มีอ  านาจด าเนินการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ่งหรือ

หลายแห่ง โดยเป็นการกูย้ืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 650,000,000 บาท และใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมดงักลา่ว เพื่อน า

เงินจากการกูย้ืมดงักล่าวไป (1) ใชล้งทุนในทรพัยส์ินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุน

ดงักลา่ว ตามรายละเอียดในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ (2) ใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนียมการช าระหนีเ้ดิมของกองทรสัต ์HREIT 

และคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการกูย้ืมเงินหรอืออกและเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระหนีเ้ดิมดงักลา่ว รายละเอียดการกูย้ืมเงิน

หรือออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อน าเงินมาช าระหนีเ้ดิมตามรายละเอียดที่จะน าเสนอต่อไปในวาระที่ 7 และ (3) ใชเ้ป็น

เงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์HREIT 

ในการกู้ยืมเงินครัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นควรขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิใหก้องทรสัต ์HREIT มีอ านาจ

ด าเนินการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแหง่หนึง่หรอืหลายแหง่ และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรอืผูใ้หกู้้

ที่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถใหส้ินเช่ือแก่ทรสัต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้ในจ านวนไม่เกิน 650,000,000 บาท 

เพื่อลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียม ตามรายละเอียดที่น  าเสนอขา้งตน้ และ

อาจใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงินดงักลา่ว 
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ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 กองทรสัต ์HREIT มีภาระหนีเ้งินกูท้ัง้สิน้ 3,320,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 33.48 

ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์HREIT เมื่อรวมเงินกูด้งักลา่วกบัการกูย้ืมเงินเพิ่มเติมตามที่เสนอในวาระท่ี 6 นี ้และ

การกูย้ืมเงินหรอืการเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระคืนเงินกูเ้ดิมของกองทรสัต ์HREIT ตามที่จะเสนอในวาระท่ี 7 ระดบัหนีส้นิของ

กองทรสัต ์HREIT จะยงัคงเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งซึง่ระบไุวว้า่กองทรสัต ์HREIT สามารถกูย้ืมเงินไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 35 

ของมลูค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์หรือไม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัตส์  าหรบักองทรสัต์ที่มี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้( Investment Grade) จากการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ลา่สดุ

โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันกู้ยืมเงิน ซึ่ง

กองทรสัต ์HREIT ไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ในระดบั BBB+ 

เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2562 

ส่วนหลกัประกันในการกูย้ืมเงินที่เก่ียวขอ้งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์

หนา้ 23 ดงันี ้(1) การโอนสิทธิการเช่าเป็นประกนั (2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยัและสลกัหลงัให้

ผูใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกนัภยัรว่ม (3) การโอนสิทธิอยา่งมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้

เช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิเรียกรอ้ง และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักประกันภายใต้

พระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจ หรือ (5) หลกัประกนัการกูย้ืมอื่น ๆ ตามที่ผูกู้ ้และผูใ้หกู้อ้าจตกลงรว่มกนัก าหนด

เพิ่มเติมในสญัญาเงินกู ้

โดยผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธิในการก าหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขใด ๆ ของการกูย้ืม การใหห้ลกัประกนั 

ตลอดจนการท าธุรกรรม และการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมและการใหห้ลกัประกันดงักล่าว โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องกองทรสัต ์HREIT และผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ป็นส าคญั อาทิ จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน 

ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจาเขา้ท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใด  ๆ  เก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน และการใหห้ลกัประกนั รวมถึง

การแตง่ตัง้ และ/หรอืถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบ

ผลส าเรจ็  

นอกจากนี ้เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินการกูย้ืมในครัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตข์อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์

อนมุตัิมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอืทรสัตี เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏ

ในหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์หนา้ 23 – 24 ดงันี ้

1) ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขอื่น  ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จ านวนเงิน อัตราดอกเบีย้ 

ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่น การด ารงสดัสว่นต่าง ๆ ของกองทรสัต ์HREIT 

ตามที่ตกลงกับผูใ้หกู้ ้รายละเอียดหลกัประกันที่มติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ไดก้ าหนดไว ้โดยให้

สอดคลอ้งกบัแนวทางที่ก าหนดไวข้า้งตน้ และ 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แกไ้ขสญัญากูย้ืมเงิน สญัญาหลกัประกนัหรือสญัญา และขอ้

ผกูพนัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์HREIT จดัสง่เอกสารใด ๆ  เก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน 
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และการใหห้ลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนัดงักลา่ว 

โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต ์HREIT และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ 

และ/หรอืถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่ว

ประสบผลส าเรจ็ 

คณุทิพาพรรณ ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์HREIT ไดส้รุปความเห็นของทรสัตีในวาระนี ้ดงันี ้

ทรสัตีเห็นวา่การกูย้ืมเงินท่ีเสนอขอใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตล์งมติในครัง้นี ้ซึง่มีวตัถปุระสงค ์(1) เพื่อลงทนุในทรพัยส์นิ

ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนดงักล่าว ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 (2) เพื่อใชเ้ป็น

ค่าใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการช าระหนีเ้ดิมของกองทรสัต ์HREIT และค่าใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการกูย้ืมเงินหรือออก

และเสนอขายหุน้กูเ้พื่อช าระหนีเ้ดิมดงักล่าว และ (3) เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทรสัต ์HREIT นัน้ เนื่องจาก

กองทรสัต ์HREIT ไดร้บัการจัดอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ในวันที่ 14 

สิงหาคม 2562 การกูย้ืมเงินดงักลา่วจึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งที่กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 60 ของ

มูลค่าทรพัยส์ินรวม ในกรณีที่กองทรสัต ์HREIT มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Investment 

grade) ซึ่งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ลา่สดุที่ไดร้บัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไมเ่กิน 1 ปีก่อนวนักูย้ืมเงิน เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้ 10 เรือ่ง การกูย้ืมเงินและก่อ

ภาระผกูพนัของกองทรสัต ์รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

พิธีกรสอบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามใด ๆ หรอืไม ่ไมม่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตส์อบถามในวาระนี ้ 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิการกูย้ืมเงินและการใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงินเพื่อลงทนุใน

ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการช าระหนีเ้ดิม และ/หรือค่าใช้จ่ายและ

คา่ธรรมเนียมการกูย้ืมเงินเพื่อช าระหนีเ้ดิม รวมทัง้ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน รายละเอียดตามที่คณุจารุชาน าเสนอ 

เลขานกุารฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการลงมติในวาระที่ 6 นีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้ง

มาก ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่ง

หนึง่ของหนว่ยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

 -  เห็นดว้ย  371,442,277 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.8140 

 -  ไมเ่ห็นดว้ย  11,200  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0030 

 -  งดออกเสยีง  680,855  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.1830 
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ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกู้ยมืเงนิหรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการใหห้ลักประกนัการกู้ยมื
เงนิหรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพือ่น ามาช าระหนี้เดิม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
และใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุจารุชาน าเสนอรายละเอียดของวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุจารุชาแถลงต่อที่ประชุมว่าส าหรบัวาระที่ 7 นี ้เพื่อเป็นขอ้มลูใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์ขอเรียนชีแ้จงว่าตามที่

กองทรสัต ์HREIT ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยทรสัตค์รัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 ใหกู้ย้ืมเงิน 

(รวมถึงการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้กู)้ วงเงินไม่เกิน 3,400,000,000 บาท โดย

อาจมีหรือไม่มีการใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงิน หรือการออกหุน้กูด้งักล่าว เพื่อช าระเงินกูย้ืมทัง้หมดของ

กองทรสัต ์HREIT (Refinance) นัน้  

เนื่องจากผูจ้ดักองทรสัตม์ีแนวทางที่จะใหก้องทรสัต ์HREIT กูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืการออกและ

เสนอขายหุน้กู้ เพื่อช าระหนีเ้ดิม (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาจากความ

เหมาะสมดา้นตน้ทุนทางการเงินของกองทรสัต ์HREIT และโอกาสในการขยายระยะเวลาในการช าระคืนวงเงินกูเ้ดิม  

ผูจ้ดักองทรสัตจ์ึงเห็นสมควรใหก้องทรสัต ์HREIT กูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย ์และ/หรอืการออกและเสนอขายหุน้กู ้(ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 82/2558 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้กูท้ี่ออกใหม่

ของกองทรสัต ์(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข)) เพื่อน าเงินมาช าระหนีต้ามสญัญากูย้ืมเงินหรอืหนีใ้ด ๆ (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น) 

รวมถึงคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และคา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ในวงเงินไม่

เกิน 3,400,000,000 บาท 

ทัง้นี ้หลกัประกนัในการกูย้ืมเงินที่เก่ียวขอ้งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์

หนา้ 25 ดงันี ้(1) การโอนสิทธิการเช่าเป็นประกนั (2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยัและสลกัหลงัให้

ผูใ้หกู้เ้ป็นผูร้บัผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกนัภยัรว่ม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการของผู้

เช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิเรียกรอ้ง และ/หรือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลักประกันภายใต้

พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกิจ หรอื (5) หลกัประกนัการกูย้ืมอื่น ๆ  ตามที่ผูกู้ ้ผูใ้หกู้อ้าจตกลงรว่มกนัก าหนดเพิ่มเตมิ

ในสญัญากูย้ืมเงิน หรอืขอ้ก าหนดสทิธิของหุน้กู ้

อยา่งไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑห์รอืเง่ือนไขใด ๆ ของการกูย้ืมและการออก

หุน้กู้ การใหห้ลกัประกัน ตลอดจนการท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกู้ยืมและการออกหุน้กู้ดังกล่าวและการให้

หลกัประกันดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัต์ HREIT และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั อาทิ จ านวนเงิน 

อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจาเขา้ท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการ

กูย้ืมเงิน การออกหุน้กู ้และการใหห้ลกัประกนั รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจในการด าเนินการ

ดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
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นอกจากนี ้เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินการกูย้ืมในครัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตข์อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์

อนมุตัิมอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอืทรสัตี เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏ

ในหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์หนา้ 25 – 26 ดงันี ้

1) ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขอื่น  ๆ ในการกู้ยืมเงิน อาทิ จ านวนเงิน อัตราดอกเบีย้ 

ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่น การด ารงสดัสว่นต่าง ๆ ของกองทรสัต ์HREIT 

ตามที่ตกลงกบัผูใ้หกู้ ้การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย

หุน้กู้ เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู้ จ านวนหุน้กู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว 

ประเภทหุน้กู ้หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด 

อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

รายละเอียดหลกัประกนัท่ีมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ไดก้ าหนดไว ้โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่

ก าหนดไวข้า้งตน้  

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอืแกไ้ขสญัญากูย้ืมเงิน สญัญาหลกัประกนั หรือสญัญา หรือขอ้

ผูกพนัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกูย้ืมเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นีข้องกองทรสัต ์

HREIT จัดส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกู้ยืมเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุน้กู้ และการให้

หลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงิน และ/หรอืการออกและเสนอขายหุน้กู ้และ

การใหห้ลกัประกันดงักล่าว รวมถึงการจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อส านกังาน  ก.ล.ต. 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การน าหุน้กูด้งักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือตลาดรองอื่น ๆ และการด าเนินการใด ๆ 

อนัจ าเป็น เก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้นัน้ ๆ ใหส้  าเร็จลลุ่วงและเป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด และ 

3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวขา้งต้นทุกประการ เพื่อใหก้ารด าเนินการ

ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจในการด าเนินการ

ดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 

คณุทิพาพรรณ ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์HREIT ไดส้รุปความเห็นของทรสัตี ในวาระนี ้ดงันี ้

ทรสัตีไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย ์และการใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงิน และ/หรอืการ

ออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่วของกองทรสัต ์HREIT ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อช าระหนีต้ามสญัญากูย้ืมเงินหรือหนีใ้ด ๆ ที่

กองทรสัต ์HREIT มีอยู่เดิม (ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน) และเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งรวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน  

ตามที่เสนอใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตล์งมติในวาระนี ้เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้ 10 เรือ่ง การกูย้ืมเงินและก่อภาระผกูพนั

ของกองทรสัต ์รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อการกูย้ืมเงิน และ/หรือออกหุน้กูข้องกองทรสัต ์

HREIT ใหเ้ป็นไปตามมติที่อนุมตัิโดยที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และ/หรือหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีการในการออกหุน้กูข้องกองทรสัต ์ตามที่กฎหมายก าหนดตอ่ไป 

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามใด ๆ หรือไม่ มีผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีขอ้ซกัถาม โดยสรุปค าถามและค าตอบ
ไดด้งันี ้

1. คณุนชุรา วยากรณว์จิิตร ผูถื้อหนว่ยมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้

ถ้าหุน้กู้ที่ออกใหม่ เพื่อน ามาช าระหนีเ้ดิมซึ่งมีดอกเบีย้สูงกว่า กองทรสัต ์HREIT จะลดค่าใช้จ่าย

ดอกเบีย้ของเก่าไดบ้างสว่นใช่หรอืไม ่อตัราดอกเบีย้เฉลีย่เก่าเทา่กบัเทา่ใด ดอกเบีย้ของหุน้กูอ้อกใหมน่า่จะเป็นเทา่ใด  

คุณจารุชาชีแ้จงว่าอัตราดอกเบีย้เฉลี่ยตามประมาณการของเดิมอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 3.4 หาก

กองทรสัต ์HREIT จะมีการออกหุน้กู ้ตอ้งพิจารณาสถานการณว์่าหากหุน้กูต้น้ทุนสงู ก็อาจจะไม่ไดอ้อกหุน้กูใ้นช่วงนัน้ 

และจะพิจารณาขอ้เสนอทางการเงินอีกครัง้วา่จะออกตอ่เมื่อเป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์HREIT แตใ่นสว่นของเงินกูท้ี่ไดร้บั

ขอ้เสนอมา อตัราดอกเบีย้อยูท่ี่รอ้ยละ 3.1  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตใ์ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพ์ิจารณาอนมุตัิการกูย้ืม

เงินหรอืการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงินหรอืการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่วเพื่อน ามา

ช าระหนีเ้ดิม และคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 

เลขานกุารฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการลงมติในวาระที่ 7 นีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้ง
มาก ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ามติเสียงขา้งมากซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกวา่กึ่ง

หนึง่ของหนว่ยทรสัตท์ัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

 -  เห็นดว้ย  371,112,807 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9942 

 -  ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 -  งดออกเสยีง  21,525  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0058 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามใด ๆ หรอืไม ่โดยผูถื้อหนว่ยทรสัตส์อบถามดงันี ้

1. คณุภาน ุตัง้พลูสนิธนา ผูถื้อหนว่ยมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้

1.1 ถา้ดจูากราคาหนว่ยทรสัต ์จะเห็นวา่ราคาจะอยูท่ี่ประมาณ 8 บาทกว่า ๆ  (ใกลเ้คียงมลูคา่ตอ่

หนว่ย) อยากใหฝ่้ายจดัการวิเคราะหว์า่สาเหตทุี่ราคาไมค่อ่ยปรบัขึน้ เป็นไปไดห้รอืไมว่า่โครงสรา้งหรอืโมเดลของกองทรสัต ์

HREIT มีขอ้บกพรอ่งบางจดุหรอืไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าโดยปกติกองทรสัตจ์ะตอ้งด าเนินการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของก าไร

สทุธิ ราคาจึงคอ่นขา้งคงที่ แตค่ิดวา่ไมไ่ดม้ีปัญหาในเรือ่งโครงสรา้งของกองทรสัตแ์ตอ่ยา่งใด  

1.2 อตัราการเช่าของทรพัยส์นิของกองทรสัต ์HREIT ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นอยา่งไร 

คณุจารุชาชีแ้จงวา่ไตรมาส 1 ที่ผา่นมา อตัราการเช่าอยูท่ี่รอ้ยละ 95.33 

2. คณุมรกต ฉายทองค า ผูถื้อหนว่ยมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้

2.1 หลงัจากการเพิ่มทนุแลว้ขนาดของทรพัยส์นิของกองทรสัต ์HREIT จะเป็นเทา่ใด 

คณุจารุชาชีแ้จงว่าหลงัจากการเพิ่มทนุแลว้คาดว่าขนาดของทรพัยส์ินจะอยู่ที่ประมาณ 11,000 ลา้น

บาท จากเดิมประมาณ 9,915 ลา้นบาท รวมกบัสนิทรพัยใ์หมอ่ีกประมาณ 1,356.6 ลา้นบาท 

2.2 การควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล  เข้ากับ

กองทรสัต ์HREIT มีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง และคาดวา่จะแลว้เสรจ็เมื่อใด 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่การควบรวมยงัอยูใ่นขัน้ตอนของการศกึษารายละเอียดเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งและผูถื้อ

หนว่ยทรสัต ์และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

(คณุจรพีร จารุกรสกลุ) 

ประธานท่ีประชมุ 


