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รายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ครัง้ท่ี 1/2565 
ของ 

ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยด์บับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล 

 
ประชุมเมื่อวนัที ่28 มถิุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

การแนะน าก่อนการประชุม 

 พธิกีรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรบัผู้ถือหน่วยทรสัต์ และ ชี้แจงการปฏบิตัิตามพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยทางบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรี
ยล รที แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั (“บริษทัฯ หรอื “ผู้จดัการกองทรสัต์”) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อ
การลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ( “กองทรสัต์ WHAIR”) ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัส าหรบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและการรกัษาความปลอดภยัส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลซึ่งท่าน
ได้ให้แก่บรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึจดัให้มปีระกาศนโยบายความเป็นส่วนตวั เพื่อท่านได้รบัทราบถึงนโยบายความ
เป็นส่วนตวัของบรษิทัฯ เกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล โดยประกาศนโยบายความเป็นสว่นตวันี้จะแจง้ใหท่้านทราบถงึวธิกีารที่
บรษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน สทิธขิองท่าน และวธิกีารทีท่่านสามารถตดิต่อ
บรษิทัหรอืขอใชส้ทิธติามกฎหมายได ้ตามทีป่รากฎบนเวบ็ไซต์ www.wha-industrialestate.com หลงัจากนัน้ 
พธิกีรไดแ้นะน าคณะกรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต์ ทีป่รกึษากฎหมายของผูจ้ดัการกองทรสัต์ 
ทรัสตีของกองทรัสต์ WHAIR ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมายของ
กองทรสัต์ WHAIR และตวัแทนจากบรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีลดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ทีเ่ขา้
ร่วมประชุมในวนันี้ ดงันี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(1) คุณจรพีร  จารุกรสกุล  ประธานกรรมการ 

(2) คุณไกรลกัขณ์  อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการ 

(3) คุณพรเทพ  รตันตรยัภพ  กรรมการอสิระ 

2. ผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

คุณจารุชา  สตมิานนท ์   กรรมการผูจ้ดัการ 

3. ทีป่รกึษากฎหมายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่จะท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชุม  

คุณเกษมส ี สกุลชยัสริวิชิ 

4. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต์ WHAIR   

http://www.wha-industrialestate.com/
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คุณรศัม ี พลสุขเจรญิ  Director 

5. ทีป่รกึษาทางการเงนิส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สามของกองทรสัต์ WHAIR จากธนาคารกสกิร
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

คุณสาวติร  ศรศีรนัยพงศ ์  ผูบ้รหิารกลุ่มธุรกจิวาณิชธนกจิ  

6. ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ จากบรษิทั เบเคอร์ ทลิลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

คุณกรองกาญจน์  นพวรรณ ผูอ้ านวยการ 

7. ที่ปรึกษากฎหมายส าหรบัการเพิม่ทุนครัง้ที่สามของกองทรสัต์ WHAIR จากบริษัท แชนด์
เล่อร ์เอม็เอชเอม็ จ ากดั  

(1) คุณธนนันท ์ ธรรมเกยีรต ิ Partner 

(2) คุณนมติา  ตัง้พทิกัษ์ไพบูลย ์ Senior Associate 

8. ตวัแทนจากบริษทั ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ
ผูส้นับสนุนกองทรสัตแ์ละผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ของกองทรสัต ์WHAIR 

(1) คุณเดวดิ รชิารด์  นารโ์ดน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารธุรกจินิคมอุตสาหกรรมและการ 
     ลงทุนในต่างประเทศ  
(2) คุณณฐัพรรษ  ตนับุญเอก ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

หลงัจากการแนะน าบุคคลต่าง ๆ แลว้พธิกีรได้เรยีนเชญิคุณจรพีร จารุกรสกุล ประธานกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม 

เร่ิมการประชุม 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวสวสัดแีละต้อนรบัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ และแถลงต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหน่วยทรสัต์เขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะ ณ เวลาเริม่ประชุมทัง้หมด 193 ราย แบ่งเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่เขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 10 ราย และ โดยการรบัมอบฉันทะ 183 ราย ถือหน่วยทรสัต์รวมทัง้สิน้ 451,564,293 
หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 53.749 ของหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดคอื 840,134,116 หน่วย ครบเป็น
องค์ประชุมและขอให้คุณเกษมส ีสกุลชยัสริวิชิ ซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ชี้แจง
ขัน้ตอนการประชุม การลงมต ิและการนับคะแนน ดงันี้ 

(ก) ส าหรบัการประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ในครัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์ได้ใช้
ระบบ “Inventech Connect” ของ บรษิทั อนิเวนท์เทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบ
จดัการประชุม ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ของส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
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โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม สามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ชมการถ่ายทอดสด สง่ค าถาม ลงคะแนน และ
ทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผ่านระบบการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ตามวธิปีฏบิตัใินการเขา้
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ที่ได้น าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์ 

(ข) ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะด าเนินการประชุมโดยเรยีงตามระเบยีบวาระทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม 
เวน้แต่วาระใดเป็นวาระทีเ่กีย่วเนื่องกบัวาระอื่น จะน าเสนอไปพรอ้มกนั 

(ค) ในการนับคะแนนเสยีง ผู้ถือหน่วยทรสัต์ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหน่วยทรสัต์ ซึ่ง
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ชอบและงดออกเสยีงดงักล่าวนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ชอบในวาระนัน้ ๆ 

(ง) การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะด าเนินการผ่านระบบ e-Voting  

(จ) ขอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ทีเ่ขา้ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เลอืกกดปุ่ มเพื่อ
ลงคะแนน คอื (1) เหน็ดว้ย (สเีขยีว) (2) ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง) หรอื (3) งดออกเสยีง (สสีม้) เพยีงปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง
ในแต่ละวาระ โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอส าหรบัการลงคะแนน โดยท่านสามารถแกไ้ข
การลงคะแนนเสยีงได้ตราบเท่าที่วาระนัน้ยงัไม่แจ้งปิดการลงคะแนนโดยการเลอืกปุ่ ม (4) ยกเลิกออกเสยีง
ลงคะแนนล่าสุด (สฟ้ีา) ทัง้นี้ ส าหรบัผู้ถือหน่วยทรสัต์หรอืผู้รบัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุม แต่ไม่เลอืกกดปุ่ ม
ลงคะแนนเสยีงใด ๆ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะถอืว่าเป็นการออกเสยีงลงคะแนน “เหน็ดว้ย” 

(ฉ) กรณีผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มอบฉันทะและระบุความประสงค์ออกเสยีงลงคะแนนไว้อย่างชดัแจง้ใน
หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องท่านไวใ้นระบบ โดยผูร้บัมอบฉนัทะไม่จ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงขณะประชุมอกี 

(ช) ในกรณีทีไ่ม่มผีูใ้ดไม่เหน็ชอบ และงดออกเสยีงในวาระใดๆ ใหถ้อืว่าทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเป็น
เอกฉนัท ์

(ซ) จ านวนผูถ้อืหน่วยทรสัต์และคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากผู้ถอืหน่วยทรสัต์
และผูร้บัมอบฉนัทะอาจเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบหรอืออกจากการประชุมก่อนการประชุมเสรจ็สิน้ 

(ฌ) อนึ่ง ก่อนการลงมตใินแต่ละวาระ ประธานฯ หรอืบุคคลทีป่ระธานฯ มอบหมาย จะเปิดโอกาสใหผู้้
ถือหน่วยทรสัต์หรอืผู้รบัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เขา้ร่วมประชุมที่ต้องการสอบถาม โปรดพมิพค์ าถามผ่านขอ้ความ โดยเลอืกเมนู
การถามค าถาม จากนัน้เลอืกวาระทีต่อ้งการถามค าถาม และท าการพมิพข์อ้ซกัถาม หรอื ความคดิเหน็ของท่าน 
แลว้กดส่งค าถาม โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์จะตอบค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมในทีป่ระชุม อย่างไรกด็ ี
หากมคี าถามจ านวนมาก ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม 

(ญ) การนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะกระท าทนัท ี
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(ฎ) อนึ่ง การนับคะแนนเสยีงของผูท้ีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดดงักล่าว ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่นับรวม
คะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องที่ขอมติ ทัง้นี้ รายละเอยีดของผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ทีเ่ป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องทีข่อมต ิผูจ้ดัการกองทรสัต์ ไดร้ะบุไวใ้น
หนังสอืเชญิประชุมแลว้ 

เลขานุการฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามผีู้ถือหน่วยทรสัต์ท่านใดคดัค้านขัน้ตอนการประชุมหรอืวธิกีาร
นับคะแนนดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขัน้ตอนการประชุมและ
กระบวนการนับคะแนนที่ระบุขา้งต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกบัขัน้ตอนการประชุมและกระบวนการนับ
คะแนนดงักล่าว 

ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมว่าวาระในการประชุมครัง้นี้มทีัง้หมด 7 วาระ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2565 

วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 ของกองทรสัต ์ 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรสัต์ครัง้ที่สามโดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัตใ์หม่ 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมตัิวธิกีารเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ 
WHAID และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมตัิวธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วาระที ่5.1  แบบที ่1: วธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ
ในการเพิม่ทุนครัง้ทีส่าม และ การน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหน่วยทรสัต์
บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ 
WHAID 

วาระที ่5.2  แบบที ่2: วธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ
ในการเพิม่ทุนครัง้ทีส่าม และ การน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ ไม่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัของ WHAID 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
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วาระท่ี 7 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมตัิในที่ประชุม เป็นเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกนัและกนั หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระที ่2 วาระที ่3 วาระที ่5 และ วาระที ่6 
ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม ใหถ้อืว่าวาระทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดยทีป่ระชุมไปก่อนหน้านัน้ (ไม่รวมวาระที ่1) 
ไดถู้กยกเลกิ และจะไม่มกีารน าเสนอวาระอื่นดงักล่าวเพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาต่อไป  

นอกจากนัน้ วาระที่ 4 วาระที่ 5.1 และวาระที่ 5.2 ที่จะน าเสนอเพื่อขออนุมตัิในที่ประชุมเป็นเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งและเป็นเงื่อนไขของกนัและกนั หากวาระที่ 4 ได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุม ผู้จดัการกองทรสัต์จะ
น าเสนอวาระที ่5.1 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา โดยจะไม่มกีารน าเสนอวาระที ่5.2 เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอกีต่อไป 

อย่างไรกด็ ีหากวาระที ่4 ไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่มกีารน าเสนอวาระ
ที ่5.1 เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณา แต่จะน าเสนอวาระที ่5.2 ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาต่อไป 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2565 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณจารุชาน าเสนอรายละเอยีดของวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

คุณจารุชา ไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหน่วยทรสัต์ประจ าปี 2565 
ของกองทรสัต์ WHAIR ทีจ่ดัขึน้เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2565 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งให้
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของกองทรสัต์ WHAIR และได้ส่งให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมล าดบัที ่1 แลว้ 

คุณรัศมีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ WHAIR ได้สรุปความเห็นของทรัสตีในวาระนี้ ว่าทรัสตีได้
พิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2565 ของกองทรัสต์ WHAIR เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2565 แล้ว ไม่มีข้อทกัท้วงหรือข้อสงัเกตใดในรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหน่วยทรสัต์ประจ าปี 
2565 ของกองทรสัต ์WHAIR ดงักล่าว และการด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประธานฯ จึงเสนอขอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่า ว โดยมี
รายละเอยีดตามทีคุ่ณจารุชาน าเสนอขา้งตน้ 

จากนัน้ พธิกีรไดส้อบถามทีป่ระชุมว่ามขีอ้ซกัถามหรอืไม่  

ไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัตซ์กัถามในวาระนี้  

เลขานุการฯ ชี้แจงเพิม่เติมว่าการลงมติในวาระที่ 1 ต้องได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยทรสัต์ที่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี้ 
ไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัตร์ายใดเป็นบุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม 

ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2565 ของกองทรสัต์ WHAIR 
เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2565 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 -  เหน็ดว้ย  450,966,192 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.7892 

 -  ไม่เหน็ดว้ย       752,300 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.1664 

 -  งดออกเสยีง      200,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0442 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 4 ของกองทรสัต์  

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณจารุชาน าเสนอรายละเอยีดของวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

คุณจารุชาไดช้ี้แจงเกี่ยวกบัวาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่ 4 
ของกองทรสัต์ WHAIR นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์พจิารณาเหน็สมควรเสนอให้ผูถ้ือหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัิให้
กองทรสัต ์WHAIR ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่เตมิครัง้ที่ 4 โดยการเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งอาคารโรงงาน 
คลงัสนิค้า ส านักงาน และสิง่ปลูกสรา้งอื่น ๆ ที่ตัง้อยู่บนที่ดนินัน้ พร้อมส่วนควบของที่ดนิและอาคารดงักล่าว
เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่า และสทิธใินการต่ออายุสญัญาเช่าทรพัย์สนิอกี 30 ปี 
และซื้อสงัหารมิทรพัย์ซึ่งใชใ้นการด าเนินกจิการภายในทรพัยส์นิทีเ่ช่า ("ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม") และ
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“WHAID”) ใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยภ์ายหลงัจากการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว 

ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมประกอบด้วยอสงัหารมิทรพัย์ใน 14 หลงั ใน 7 โครงการ จาก 3 บรษิทั 
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จ ากัด (ส าหรับ 1 หลัง ใน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อสีเทริ์นซบีอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และ 3 หลงั ใน

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 2 (WHA LP 2)) 

2) บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล บวิดิง้ จ ากดั (ส าหรบั 1 หลงั ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม

อสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) (ESIE), 1 หลงั ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบุร ี1 

(WHA CIE 1), 1 หลงั ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN), 2 หลงั ใน

โครงการดบับลวิเอชเอ โลจสิตกิสพ์าร์ค 1 (WHA LP 1) และ 2 หลงั ในโครงการดบับลวิเอช

เอ โลจสิตกิสพ์ารค์ 4 (WHA LP 4)) 

3) บรษิทั อสีเทริ์น ซีบอร์ด อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั (ส าหรบั 3 หลงั ในโครงการ

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) (ESIE)) 
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รวมเรยีกว่า “บริษทัเจ้าของทรพัยสิ์น” 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมทัง้ 7 โครงการนี้ ปรากฏตามสิง่ที่ส่งไปพร้อมกบั
หนังสอืเชญิประชุมล าดบัที ่2 ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายละเอียดทรพัย์สินท่ี
จะลงทุนเพ่ิมเติม 

สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารโรงงาน และสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารคลงัสนิค้า 
ดงันี้ 

1. สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารโรงงาน ดงันี้ 

1.1 อาคารโรงงานแบบ Detached Building โดยมีพื้นที่ที่ดินประมาณ 13 
ไร่ 2 งาน 81.50 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารประมาณ 11,168 ตารางเมตร  

1.2 อาคารโรงงานแบบ Attached Building โดยมพีื้นที่ที่ดนิประมาณ 2 ไร่ 
3 งาน 28.75 ตารางวา และพืน้ทีอ่าคารประมาณ 5,124 ตารางเมตร  

สทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคารโรงงานรวมมพีืน้ทีท่ีด่นิทัง้หมดประมาณ 16 ไร่ 
2 งาน 10.25 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารโรงงานทัง้หมดประมาณ 16,292 ตาราง
เมตร 

2. สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารคลังสินค้า โดยมีพื้นที่ที่ดินประมาณ 19 ไร่  
1 งาน 59.00 ตารางวา พืน้ทีอ่าคารประมาณ 31,894 ตารางเมตร 

3. กรรมสิทธิใ์นเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกีย่วขอ้ง เกีย่วเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชน์ของทีด่นิ อาคารโรงงาน
และอาคารคลงัสนิคา้ 

หมายเหต:ุ 

1. การลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมินี้ กองทรสัต ์WHAIR จะเขา้ลงทุนโดยการเขา้ท าสญัญา
ดงัต่อไปนี้ 

1.1. สญัญาเช่าที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างกบับรษิทัเจ้าของทรพัย์สนิ (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นที่ดนิ
พรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง)  

1.2. สญัญาซื้อขายสงัหารมิทรพัยก์บับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิ ซึง่เป็นเจา้ของทรพัยส์นิอื่น ๆ ในโครงการ
ดงักล่าว  

1.3. สญัญาจ านอง (เพื่อรบัจ านองทรพัยส์นิ) และ 

1.4. สญัญาอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์สญัญาตกลงกระท าการ เป็น
ตน้ 
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ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิมรีายละเอยีดพืน้ทีโ่ดยสรุปดงัต่อไปนี้ 

เนื้อทีด่นิรวมตามทีร่ะบุในโฉนดทีด่นิ  35 ไร่ 3 งาน 69.25 ตารางวา 

(สว่นทีก่องทรสัต ์WHAIR จะลงทุน)  

พืน้ทีเ่ช่าอาคารทัง้หมดในสว่นที ่ 48,186 ตารางเมตร 

กองทรสัต ์WHAIR จะลงทุนประมาณ 

รายละเอยีดปรากฏตามตารางสรุปขอ้มลูทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 
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ตารางสรปุข้อมูลทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม/1   

ประเภททรพัยสิ์น 
รวมทรพัย์สินประเภทโรงงานแบบDetached 
Building 

รวมทรัพย์ สินประ เภทโรงงานแบบAttached 
Building 

รวมทรพัยสิ์นประเภทคลงัสินค้า 

ลั ก ษณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซ่ึ ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์  
WHAIR(ภาพรวม) 

สทิธกิารเช่าทีด่นิและสทิธกิารเช่าอาคาร 30 ปีนับจากวนัเริม่ตน้ระยะเวลาเช่า และสทิธใินการต่อสญัญาอกี 30 ปี 

ทีด่นิ 
เน้ือทีร่วมประมาณ 
13-2-81.50 ไร ่

ทีด่นิ 
เน้ือทีร่วมประมาณ 
2-3-28.75 ไร ่

ทีด่นิ 
เน้ือทีร่วมประมาณ 
19-1-59.00 ไร ่

สิง่ปลูกสรา้ง 
3 ยูนิต พื้นที่อาคารประมาณ 
11,168 ตร.ม. 

สิง่ปลูกสรา้ง 
4 ยูนิต พืน้ทีอ่าคารประมาณ 
5,124 ตร.ม. 

สิง่ปลูกสรา้ง 
7 ยูนิต พื้นที่อาคารประมาณ 
31,894 ตร.ม. 

ลั ก ษณ ะ ก า ร ไ ด้ ม า ซ่ึ ง
ทรัพย์สินของกองทรัสต์  
WHAIR จ า แ น ก ต า ม
โ ค ร ง ก า ร  /  
นิคมอตุสาหกรรม 

โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
อีสเทิร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) 

จ านวน  2 ยูนิต  พื้นที่ รวม
ประมาณ 7,408 ตร.ม. 

โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม
อุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ ชลบุร ี1 

จ านวน  1 ยูนิต พื้นที่รวม
ประมาณ 660 ตร.ม. 

โครงการดบับลวิ
เอชเอ โลจสิตกิส์
พารค์ 1 

จ านวน 2 ยูนิต  พื้นที่ รวม
ประมาณ 8,844 ตร.ม. 

มผีูเ้ช่าทัง้หมด มผีูเ้ช่าทัง้หมด มผีูเ้ช่าทัง้หมด 

โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ดบับลิวเอชเอ อีส
เทริน์ซบีอรด์ 1 

จ านวน  1 ยูนิต  พื้นที่ รวม
ประมาณ 3,760 ตร.ม. 

โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
อี ส เ ทิ ร์ น ซี บ อ ร์ ด 
(ระยอง) 

จ านวน  2 ยูนิต พื้นที่รวม
ประมาณ 3,312 ตร.ม. 

โครงการดบับลวิ
เอชเอ โลจสิตกิส์
พารค์ 2 

จ านวน 3 ยูนิต  พื้นที่ รวม
ประมาณ 12,623 ตร.ม. 

มผีูเ้ช่าทัง้หมด มผีูเ้ช่าทัง้หมด 

ยงัไม่มผีูเ้ช่า 
โ ค ร ง ก า ร นิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค 
กบนิทร ์

จ านวน  1 ยูนิต พื้นที่รวม
ประมาณ 1,152 ตร.ม. 

โครงการดบับลวิ
เอชเอ โลจสิตกิส์
พารค์ 4 

จ านวน 2 ยูนิ ต  พื้นที่ ร วม
ประมาณ 10,427 ตร.ม. 

มผีูเ้ช่าทัง้หมด มผีูเ้ช่าทัง้หมด 

อายุอาคารเฉล่ีย/2 ประมาณ 12.38 ปี ประมาณ 9.12 ปี ประมาณ 6.56 ปี  

หมายเหต ุ  
 /1ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 
/2 อายุอาคารเฉลีย่ ณ วนัทีก่องทรสัต ์WHAIR คาดว่าจะเขา้ลงทุนวนัที ่1 มกราคม 2566 
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นอกจากนี้ กองทรสัต์ WHAIR จะขอให้บรษิทัเจ้าของทรพัย์สนิช าระค่าเช่าให้แก่กองทรสัต์ WHAIR 
ส าหรบัทรพัย์สนิที่เช่าที่ไม่มีผู้เช่า และค่าเช่าส่วนขาดจากอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าเป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัที่
กองทรสัต ์WHAIR เขา้ลงทุน หรอืจนกว่าจะมผีูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

อาคารโรงงานแบบ  
Attached Building 

อาคารโรงงานแบบ  
Detached Building 

อาคารคลงัสินค้า 

168 บาท ต่อ ตร.ม. 185 บาท ต่อ ตร.ม. 169 บาท ต่อ ตร.ม. 

 
ทัง้นี้ การช าระค่าเช่าสว่นขาดจากอตัราค่าเช่าขัน้ต ่า จะใชเ้ฉพาะกบัสญัญาทีท่ าขึน้หลงัจากทีก่องทรสัต ์

WHAIR เข้าลงทุน นอกจากนี้ บริษัทเจ้าของทรพัย์สนิตกลงจะเป็นผู้รบัผิดชอบในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ปรบัปรุง ซ่อมแซม และ/หรอื เปลีย่นทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ WHAIR ลงทุนในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั รายละเอยีด
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต์ WHAIR จะเขา้ท ากบับรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิต่อไป 

ในส่วนของสัญญาตกลงกระท าการกับ WHAID นัน้ WHAID ตกลงจะด ารงสัดส่วนการถือครอง
หน่วยทรสัต์ตลอดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วนัเริม่ต้นระยะเวลาการเช่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ WHAIR จะเขา้ลงทุน
ภายใตส้ญัญาเช่าทรพัยส์นิ ทัง้นี้ รายละเอยีดเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการทีก่องทรสัต์ WHAIR จะเขา้ท า
กบั WHAID ต่อไป 

อนึ่ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์มคีวามประสงค์ทีจ่ะแต่งตัง้ WHAID ซึ่งเป็นผูถ้อืหน่วยทรสัต์รายใหญ่รายหนึ่ง
ของกองทรสัต์ WHAIR รวมทัง้เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บัทรพัยส์นิซึ่งกองทรสัต์ WHAIR ลงทุนอยู่ใน
ปัจจุบนั ให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรพัย์ส าหรบัทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมในครัง้นี้ เนื่องจาก WHAID มี
ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ WHAIR จะลงทุนเพิม่เติม ซึ่งจะ
สามารถดูแลและให้บริการแก่ผู้เช่าเดิม รวมทัง้บริหารจัดการทรพัย์สินให้กับกองทรสัต์ WHAIR ได้อย่าง
ต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพต่อไป 

ส าหรบัในเรื่องราคาของทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ WHAIR จะลงทุนเพิม่เตมินัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ได้จดั
ใหม้ผีูป้ระเมนิราคาอสิระจ านวน 2 ราย คอื บรษิทั เอเชีย่น เอน็จเินียริง่ แวลูเอชัน่ จ ากดั และบรษิทั กราฟฟิค 
เอ แอพไพรซอล จ ากดั ซึ่งไดป้ระเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ WHAIR จะลงทุนเพิม่เตมิ มูลค่า ณ วนัที ่1 
มกราคม 2566 ซึ่งคาดว่าเป็นวันที่กองทรัสต์ WHAIR จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดย
รายละเอยีดการประเมนิราคานัน้ไดจ้ดัส่งให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมล าดบัที่ 3 แล้ว ซึ่ง
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ทรพัยสิ์น 
ราคาประเมิน (บาท) 

บริษทั เอเช่ียน เอน็จิ
เนียร่ิง แวลูเอชัน่ จ ากดั 

บริษทั กราฟฟิค เอ      
แอพไพรซอล จ ากดั 

มูลค่าทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติมภายใต้สิทธิการ
เช่าตามเงื่อนไขกองทรสัต์ประมาณ 

1,281,800,000 1,308,900,000 
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ทรพัยสิ์น 
ราคาประเมิน (บาท) 

บริษทั เอเช่ียน เอน็จิ
เนียร่ิง แวลูเอชัน่ จ ากดั 

บริษทั กราฟฟิค เอ      
แอพไพรซอล จ ากดั 

มูลค่าของทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต์ จะเข้าลงทุน 
ไม่เกิน 

1,345,890,000  

สูงกว่าราคาประเมินต า่สุด (ร้อยละ) 5.00 
 

กองทรัสต์ WHAIR จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมรวม 7 โครงการในราคาไม่เกิน 
1,345,890,000 บาท (ช าระในวนัที่กองทรสัต์ WHAIR ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม) ซึ่งประกอบไป
ด้วยค่าเช่าที่ดินและอาคาร และค่าซื้อสงัหาริมทรพัย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งใช้ในการด าเนินกิจการภายใน
ทรพัย์สนิที่เช่า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทีก่องทรสัต์ WHAIR จะเป็นผูร้บัผดิชอบ) และกองทรสัต์ WHAIR 
จะมสีทิธติ่อสญัญาเช่าอกี 30 ปี ซึ่งมค่ีาเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าทีต่่ออายุอกีจ านวน 80,000,000 บาท (ซึ่ง
จะช าระเมื่อมกีารต่อสญัญาเช่า โดยไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน และภาษีธุรกจิเฉพาะ 
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีก่องทรสัต ์WHAIR จะเป็นผูร้บัผดิชอบ) 

ทัง้นี้ เงนิทุนที่กองทรสัต์ WHAIR จะใช้ในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมนัน้จะมาจาก (1) 
เงนิจากการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ WHAIR โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ และ (2) เงนิกู้ระยะ
ยาวจากการกู้ยมืเงนิ โดยโครงสร้างเงนิทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมของกองทรสัต์  
WHAIR นัน้จะพจิารณาจากความเหมาะสมของอตัราสว่นหนี้สนิ และเงนิทุนของกองทรสัต ์สภาวะของตลาดทนุ 
และตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบนั 

การที่กองทรสัต์ WHAIR ลงทุนเพิม่เติมในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมจากบรษิทัเจ้าของทรพัย์สนิ 
เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ WHAIR กบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ซึ่งผู้จดัการ
กองทรสัต์ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของกองทรสัต์ และการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ระหว่าง
กองทรสัต์กบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรสัต์ ปรากฏตามสิง่ที่ส่งไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม
ล าดบัที ่4 

ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทรสัต์ยงัได้แต่งตัง้บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ใหท้ าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อให้ความเหน็เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผล
ของราคาและเงือ่นไขการเขา้ลงทุนต่อผูถ้อืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต์ WHAIR เพื่อประกอบการพจิารณาอนุมตัิ
การท ารายการ ปรากฏรายละเอยีดตามรายงานความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามสิง่ทีส่ง่ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมล าดบัที ่8 

นอกจากนี้ คุณจารุชาไดช้ี้แจงถึงเงื่อนไขของการลงทุนเพิม่เติมของกองทรสัต์ WHAIR ว่าการลงทุน
ของกองทรสัต์ WHAIR ในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่
ปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หน้า 8 ดงันี้ 
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(1) บรษิทัเจ้าของทรพัยส์นิไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ที่ประชุมผู้ถือหุน้
ของบริษัท (ถ้าจ าเป็น) ให้เช่าทรพัย์สนิและขายทรพัย์สนิ (แล้วแต่กรณี) ให้แก่กองทรสัต์  
WHAIR และไดด้ าเนินการใด ๆ เพื่อใหท้รพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวพรอ้มส าหรบัการ
ลงทุนโดยกองทรสัต ์WHAIR แลว้  

(2) ไม่มปีระเดน็ทีย่งัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย หากมปีระเดน็ทางกฎหมาย
คงค้าง ผู้จดัการกองทรสัต์จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการ
เสนอขายหน่วยทรสัต ์และด าเนินการตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมได้รบัการปลดจ านอง (ถ้าม)ี หรอืหากไม่สามารถด าเนินการได้ 
ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะเปิดเผยความเสีย่งดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์และด าเนินการตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ได้รบัการเหน็ชอบจากทรสัตีว่าการได้มาซึ่งทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์รวมถงึกฎหมาย กฎ และระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  และ  

(5) กองทรสัต์ WHAIR ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์เพื่อการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะ
ลงทุนเพิม่เตมิ 

นอกจากนี้ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการด าเนินการลงทุนเพิม่เติมในครัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอให้  
ผูถ้อืหน่วยทรสัตอ์นุมตัมิอบอ านาจใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอืทรสัต ีเป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ 
โดยมรีายละเอยีดเป็นไปตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หน้า 9 – 10 ดงันี้  

(1) ก าหนดรูปแบบการเขา้ลงทุนของกองทรสัต์ WHAIR รายละเอยีดทรพัย์สนิ วธิกีารประเมนิ

ราคาทรพัย์สนิ รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมในครัง้นี้ 

และการแต่งตัง้ WHAID เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ 

(2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือขอ้ผูกพนัที่แสดงถึงสทิธทิี่จะเขา้

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ สญัญาเช่าทรพัย์สนิ สญัญาซื้อขายทรพัย์สนิ สญัญาตกลงกระท า

การ สญัญาจ านองทรพัย์สิน (โดยกองทรสัต์ WHAIR เป็นผู้รบัจ านองจากบริษัทเจ้าของ

ทรพัยส์นิ) และสญัญา และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เมื่อกองทรสัต ์WHAIR ไดร้บัอนุมตัจิาก

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้ ด าเนินการติดต่อกับ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรอืองค์กรของรฐั หรอืบุคคลใด  ๆ เพื่อการ

ดงักล่าว เป็นตน้ 

(3) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรอื แก้ไขสญัญาหรอืขอ้ผูกพนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการแต่งตัง้

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้ลงทุนเพิม่เตมิของกองทรสัต ์WHAIR 
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(4) ใช้ดุลพนิิจในการที่จะเขา้ลงทุนหรอืไม่เขา้ลงทุนบางโครงการหรอืลงทุนหรอืไม่เขา้ลงทุนใน

ทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  และ/หรือ ก าหนด 

เปลีย่นแปลงวธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไขต่าง ๆ ในการเขา้ลงทุน หากเหน็ว่าเงือ่นไขหรอืผลแห่ง

การเจรจาต่อรองกบับรษิทัเจ้าของทรพัย์สนิ และ/หรือ ผู้มีสทิธิเหนือทรพัย์สนิที่กองทรสัต์ 

WHAIR จะเขา้ลงทุน หรอืผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงใหเ้หน็ว่าการเขา้

ลงทุนของกองทรัสต์ WHAIR ในทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่

กองทรสัต์ WHAIR และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรสัต์ หรืออาจก่อภาระผูกพนัให้แก่กองทรัสต์ 

WHAIR เกินสมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทรสัต์ WHAIR และผู้ถือหน่วยทรสัต์เป็น

ส าคญั นอกจากนี้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ทรสัต ีมดีุลพนิิจทีจ่ะพจิารณาให ้กองทรสัต์ 

WHAIR ลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรพัย์สินบางโครงการ หรือลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนใน

ทรพัย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดของทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย

ค านึงถงึปัจจยัในการลงทุนต่าง ๆ อาท ิมูลค่าการประเมนิของทรพัยส์นิแต่ละแห่ง ประมาณ

การเงนิจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย และเงนิลดทุนต่อหน่วย (Distribution and Capital 

Reduction Per Unit) ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยทรสัต์จะได้รบัหลังจากที่ลงทุนในทรพัย์สินที่จะ

ลงทุนเพิม่เติม หรอืจ านวนเงนิเพิม่ทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ่มเติม 

และ เงนิกูย้มื เป็นตน้ และ 

(5) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผู้รบัมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดงักล่าว ขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถพจิารณาความเหน็ของผู้จดัการกองทรสัต์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ตาม
รายละเอยีดทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หน้า 10-11 

หลงัจากนัน้ คุณรศัมใีนฐานะทรสัตขีองกองทรสัต ์WHAIR ไดส้รุปความเหน็ของทรสัตใีนวาระนี้ ดงันี้ 

เรื่องทีข่อใหผู้้ถือหน่วยทรสัต์ลงมตใินวาระที ่2 นี้ แมว้่าทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิจะมมีูลค่าไม่เกนิ
ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรพัยส์นิของกองทรสัต์ WHAIR แต่เนื่องจากการด าเนินการขา้งต้นเป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างกองทรสัต์ WHAIR กบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ซึ่งมมีูลค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป 
หรอืเกนิรอ้ยละ 3 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทรสัต์ WHAIR ดงันัน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 
WHAIR การลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิตามวาระนี้จะต้องไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัตด์ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในการเขา้ท าธุรกรรมจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงและลงมตใิน
วาระนี้ อย่างไรก็ด ีทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมมลีกัษณะเป็นไปตามนโยบายการลงทุน เป็นประเภทตามที่
ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และไดผ่้านการประเมนิมูลค่าอย่างเตม็รูปแบบทีม่กีารตรวจสอบเอกสารสทิธ ิ
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และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน โดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 2 รายแลว้ นอกจากนี้ ใน
การขอมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ ได้มกีารจดัท ารายงานความเหน็ของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบั
รายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยแ์ละรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยได้จดัส่งให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ตามสิง่ที่ส่งไปพร้อมกบั
หนังสอืเชญิประชุมล าดบัที ่8 เพื่อประกอบการพจิารณา  

ส าหรบัวาระนี้ ทรสัตีมคีวามเหน็ว่าการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมครัง้ที่ 4 ของกองทรสัต์ 
WHAIR  ดงักล่าว ไม่ขดักบัสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์WHAIR และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแต่อย่างใด ทัง้นี้
ผู้ถือหน่วยทรสัต์ควรท าความเขา้ใจลกัษณะกองทรสัต์ WHAIR เงื่อนไขการเขา้ลงทุน ผลตอบแทนจากอตัรา
การเช่าและอตัราการเติบโตของค่าเช่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนัที่เศรษฐกจิของประเทศยงัไดร้บัผลกระทบ
จาก COVID-19 รวมถึงศึกษาข้อมูลสมมุติฐานและความเห็นต่าง ๆ ได้จากรายงา นประเมินมูลค่า
อสงัหาริมทรพัย์ที่จดัท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรพัย์สนิและรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระ
เกีย่วกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิและรายการทีเ่กีย่วโยงก่อนตดัสนิใจลงทุน 

หลงัจากนัน้ คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ ตวัแทนจากบรษิทั เบเคอร์ ทลิลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการได้มาซึ่ง
ทรพัยส์นิและการท ารายการเกี่ยวโยงกนักบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเขา้
ท ารายการต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการท ารายการ
ดงัต่อไปนี้  

 คุณกรองกาญจน์ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าในการพจิารณาความเหมาะสมของราคาดว้ยวธิคีดิลดกระแส
เงนิสดอสิระ โดยอ้างองิสญัญาเช่า และสญัญาบรกิารกบัผูเ้ช่าปัจจุบนั ผลการด าเนินงานในอดตี และแผนการ
ด าเนินงานของกองทรสัต์ WHAIR โดยสามารถสรุปมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดอสิระจากการลงทุน 
(NPV) ไดต้ามรายละเอยีดต่อไปนี้ 
รายละเอียด    มูลค่า (ล้านบาท) 
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดอสิระ (PV) 1,663.50 
ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ (Set Up Cost)/1 (64.48) 
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดอสิระหลงัหกัค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ 1,599.01 
ราคาสงูสุดในการเขา้ท ารายการซื้อทรพัยส์นิ (1,345.89) 
มูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสดอิสระจากการลงทุนในทรพัยสิ์น (NPV) 253.12 
หมายเหตุ /1 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ทรพัย์สนิ (Set Up Cost) ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย์ ค่าทีป่รกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์และการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื และค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์ เป็นตน้  

นอกจากนี้ การลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 จะท าใหผู้ถ้อืหน่วยของกองทรสัต ์WHAIR 
มอีตัราผลตอบแทนภายในเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 6.69 เป็นรอ้ยละ 6.84   
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เนื่องจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดอสิระจากการลงทุนในทรพัยส์นิเพิม่เตมิครัง้นี้มมีลูค่าเป็นบวกที ่
253.12 ลา้นบาท และมผีลตอบแทนภายในทีเ่พิม่ขึน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่า ราคาในการ
เขา้ท ารายการทีม่ลูค่าไม่เกนิ 1,345.89 ลา้นบาทของกองทรสัต ์WHAIR มคีวามเหมาะสม  

 
ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดว้เิคราะหข์อ้ดขีองการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งันี้ 

1. เป็นการเพิม่ความสามารถในการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กองทรสัต์ WHAIR ภายในระยะเวลาอนั
สัน้ 

2. เป็นการเพิม่อายุเฉลีย่ของสทิธกิารเช่าทีด่นิและอาคาร จาก 54.65 ปี เป็น 55.25 ปี 
3. ทรพัยส์นิทีไ่ดม้ามสีภาพด ีท าใหม้ค่ีาใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิต ่า  
4. ท าใหเ้กดิการประหยดัจากขนาด ท าใหค่้าใชจ้่ายคงทีล่ดลง (Economies of Scale) 
5. ทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่ 4 จะได้รบัประโยชน์จากโครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาค

ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor หรอื EEC)  
6. สามารถลดและกระจายความเสีย่งของรายได้ เนื่องจากผูเ้ช่าประกอบธุรกจิจากหลากหลาย

อุตสาหกรรม 
 
ขอ้ด้อยของการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ ได้แก่ ภาระดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นจากการกู้ยมื ในส่วนของขอ้ด้อยของ

การท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์คอืการเกดิขอ้สงสยัจากการท ารายการกบับุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการกองทรสัต์ อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนในทรพัย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4
กองทรสัต์ WHAIR ได้มกีารสอบทานขอ้มูลโดยที่ปรกึษาต่าง ๆ และมกีารตรวจสอบโดยคณะกรรมการอิสระ 
ก่อนการเขา้ท ารายการ  

 

ในสว่นของความเสีย่งของการท ารายการ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาว่ามคีวามเสีย่งดงันี้  
1. ความเสีย่งจากผลด าเนินงานของทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 ไม่เป็นไปตามคาด  
2. ความเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญา  
3. ความเสีย่งในการแขง่ขนัทีส่งูขึน้อาจสง่ผลใหผู้เ้ช่าพืน้ทีม่จี านวนลดลงหรอืยา้ยออกไป 

4. ความเสีย่งทีท่รพัยส์นิเสยีหายจากภยัธรรมชาต ิ 
5. ความเสีย่งจากการระบาดของโรคโควดิ -19  
6. ความเสีย่งทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์  

 
นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาถงึขอ้ดขีองการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบั

ผูจ้ดัการกองทรสัตด์งันี้ 
1. เงือ่นไขในร่างสญัญาตกลงกระท าการและร่างสญัญาเช่าทีด่นิและอาคารเป็นผลดตี่อกองทรสัต์ 

WHAIR เนื่องจากบริษัทเจ้าของทรพัย์สนิตกลงเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง
ซ่อมแซม และ/หรอืเปลีย่นทรพัยส์นิทีก่องทรสัต์ WHAIR ลงทุนในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญั เป็น
ระยะเวลา 5 ปี  
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2. บรษิทัเจา้ของทรพัยส์นิตกลงรบัประกนัการมผีูเ้ช่าโดยชดเชยรายไดค่้าเช่ากองทรสัต ์WHAIR
ส าหรบัทรพัย์สนิที่ไม่มผีู้เช่าและชดเชยส่วนขาดกรณีอตัราค่าเช่าต ่ากว่าอตัราค่าเช่าขัน้ต ่า
ตามสญัญาตกลงกระท าการ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัทีก่องทรสัต ์WHAIR เขา้ลงทุน  

3. การบริหารจัดการทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี้ เ ป็นไปอย่างต่อเนื่ องและมี
ประสทิธภิาพ  

4. การเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี้จะใช้เวลาและทรพัยากรในการสอบทาน
ทรพัยส์นิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
ในส่วนของขอ้ด้อยของการท ารายการนัน้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าอาจเกดิขอ้สงสยั

จากการท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์  อย่างไรกต็าม ก่อนการลงทุนในทรพัยส์นิที่
จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 ทางกองทรสัต์ WHAIR ได้มีการสอบทานข้อมูลโดยที่ปรึกษาต่าง ๆ และมีการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการอสิระก่อนการเขา้ท ารายการ 

 
ส าหรับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์  WHAIR กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จ ัดการ

กองทรสัต์ ลกัษณะรายการและการก าหนดราคาแบบที ่1 ในกรณีมกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ WHAID หรอื
กลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั WHAID ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขายเพิม่ทุนในครัง้
นี้ จะก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรสัต ์โดยอา้งองิจากราคาประเมนิของทรพัยส์นิ ทีจ่ดัท าโดยผูป้ระเมนิมูลค่า
ทรพัย์สินอิสระที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก .ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ การก าหนดราคาเสนอขายหน่วยทรสัต์ที่ใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกบัที่ก าหนดราคาเสนอขายต่อผู้
หน่วยทรสัตเ์ดมิและต่อประชาชนทัว่ไปไม่ท าใหก้องทรสัต์ WHAIR เสยีประโยชน์   

 
ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดว้เิคราะห์และชีแ้จงต่อทีป่ระชุมถงึขอ้ดขีองการท ารายการดงันี้  
1. เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่กองทรสัต ์WHAIR  
2. กองทรสัต ์WHAIR จะไดร้บัเงนิจากการจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิในสว่นนี้แน่นอน  
 
ในส่วนของขอ้ด้อยของการท ารายการนัน้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าอาจเกดิขอ้สงสยั

จากการท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์   

ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงนิให้ความเหน็โดยสรุปว่า ผู้ถือหน่วยทรสัต์ควรอนุมตัิการเขา้ท ารายการ
ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของกองทรสัต์ WHAIR การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนักบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของผู้จดัการ
กองทรสัต ์และการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์  

พธิกีรสอบถามทีป่ระชุมว่ามขีอ้ซกัถามใด ๆ หรอืไม่ มผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มขีอ้ซกัถาม โดยสรุปค าถาม
และค าตอบไดด้งันี้  
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คุณสากล สุขวาณิชวชิยั ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า ในการลงทุนของกองทรสัต์ WHAIR ไดค้ านึงถงึ
ต้นทุนของดอกเบี้ยของเงนิกู้ที่มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้จากการปรบัอตัราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยใน
เดอืนสงิหาคมนี้หรอืไม่ และ มแีผนในการรบัมอืเรื่องนี้อย่างไรบา้ง 

ทีป่รกึษาทางการเงนิชี้แจงว่า ในส่วนของต้นทุนดอกเบี้ยทีม่แีนวโน้มทีจ่ะสูงขึน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิ
และผู้จัดการกองทรสัต์ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่อง และกองทรสัต์ WHAIR ได้น าข้อมูลไป
ประกอบการพจิารณาการระดมทุนและการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิ ซึ่งในส่วนของดอกเบีย้จากการระดม
ทุนโดยการกู้ยมืจะมอีตัราต้นทุนที่ต ่ากว่าการเสนอขายหน่วยทรสัต์ และเป็นประโยชน์แก่กองทรสัต์ WHAIR 
กองทรสัต ์WHAIR จะตดิตามและน าเรื่องดงักล่าวมาพจิารณาในแผนการระดมทุนเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์

คุณสากลสอบถามเพิม่เตมิว่า การพจิารณาโครงสรา้งการลงทุนเพิม่เตมิสอดคลอ้งกบัสดัส่วนหนี้ของ
กองทรสัต์ WHAIR หากสถานการณ์ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงปรบัตวัสูงขึ้นจะกระทบต่อการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิม่เตมิหรอืไม่ และ มแีผนในการรบัมอืเรื่องนี้อย่างไรบา้ง 

ทีป่รกึษาทางการเงนิชี้แจงว่า ค าตอบจะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัค าถามขอ้ทีแ่ลว้ คอื การกู้ยมืเงนิของ
กองทรสัต์ WHAIR จะท าให้เกดิประโยชน์แก่กองทรสัต์ WHAIR เนื่องจากการกู้ยมืเงนิเป็นการระดมทุนดว้ย
ต้นทุนที่ต ่ากว่า อย่างไรก็ตาม กองทรสัต์ WHAIR จะติดตามสถานการณ์ของตลาดที่ดอกเบี้ยมกีารปรบัตวั
สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดแล้วจะน ามาประกอบการพิจารณาโครงสร้างการระดมทุนที่จะก่อให้เกิด สูงสุดแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์

คุณสากลสอบถามว่า การประเมนิค่าเช่าขัน้ต ่าของคลงัสนิคา้ทีไ่ดช้ี้แจงมา ได้รวมเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ไว้
หรอืไม่ 

คุณจารุชาชี้แจงว่า ในการประเมินค่าเช่าขัน้ต ่า ทัง้ส่วนของคลงัสนิค้าและโรงงาน ทางกองทรสัต์ 
WHAIR ไดค้ านวณจากการถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของค่าเช่าทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที ่4 ซึง่เป็นอตัรา
ทีส่ะทอ้นถงึค่าเช่าในตลาดและรวมภาวะเหล่านี้แลว้ 

คุณสุรชยั อศัวปรชีา ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามเกีย่วกบักรอบระยะเวลาของขัน้ตอนการเพิม่ทุน 

คุณจารุชาแจ้งว่า กองทรสัต์ WHAIR คาดว่าจะลงทุนในทรพัย์สนิเพิม่เติมครัง้ที่ 4 และเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิภายในปีนี้ 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัต์มขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานฯ จงึขอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัิ
การลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิครัง้ที่ 4 ของกองทรสัต ์WHAIR รายละเอยีดตามทีคุ่ณจารุชาน าเสนอ 

พธิกีรฯ ชี้แจงเพิม่เติมว่าการนับคะแนนจะไม่นับรวมผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มสี่วนได้เสยีที่ไม่มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุม โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  ดงันี้ 

 -  เหน็ดว้ย  320,324,461  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.4930 

 -  ไม่เหน็ดว้ย     1,632,100 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.5069 

 -  งดออกเสยีง               0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ที่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (โดยไม่
นับรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในมตดิงักล่าว) 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนของกองทรสัต์ครัง้ท่ีสามโดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ใหม่ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณจารุชาน าเสนอรายละเอยีดของวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

คุณจารุชาไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ปัจจุบนักองทรสัต ์WHAIR มหีน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
จ านวน 840,134,116 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 8.86 บาท รวม 7,441,235,892.24 บาท ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์เหน็ควรให้กองทรสัต์ WHAIR เพิม่ทุนครัง้ที่สาม โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิม่เติมใน
จ านวนไม่เกิน 119,500,000 หน่วย เพื่อน าเงินจากการเพิ่มทุนดงักล่าวไปใช้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุน
เพิม่เตมิ และใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว ตามรายละเอยีดในวาระที ่2 ขา้งต้น หากมเีงนิ
จากการเพิม่ทุนเหลอืจากการลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เติม กองทรสัต์ WHAIR จะน าไปใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนของกองทรสัตต์่อไป  

วธิกีารเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHAIR ในครัง้นี้ จะเป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่าย และ/หรอืผูจ้ดัจ าหน่าย ส าหรบัราคาหน่วยทรสัต์ทีจ่ะเสนอขายในครัง้นี้จะก าหนดโดยอ้างองิจากราคา
ประเมนิของทรพัยส์นิที่จะลงทุนเพิม่เตมิทีจ่ดัท าโดยผู้ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิอสิระที่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งตามรายละเอยีดที่ปรากฏในหนังสอื
เชิญประชุมหน้า 13 ดังนี้  (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดบัที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รบั (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรพัย์สนิ (4) อัตรา
ดอกเบี้ยทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนทีจ่ะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตรา
สารทุน ตราสารหนี้ รวมถงึการลงทุนทางเลอืกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบนั 
(Bookbuilding) 

เมื่อรวมหน่วยทรสัต์จากการเพิ่มทุนครัง้ที่สามของกองทรสัต์ WHAIR โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์เพิม่เติมจ านวนไม่เกิน 119,500,000 หน่วย กบัหน่วยทรสัต์ของกองทรสัต์ WHAIR ในปัจจุบนั
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จ านวน 840,134,116 หน่วย จะท าให้กองทรสัต์ WHAIR มีหน่วยทรสัต์จ านวนทัง้สิ้นไม่เกิน 959,634,116 
หน่วย 

ทัง้นี้ การเพิม่ทุนของกองทรสัต์ WHAIR ครัง้ทีส่าม จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามรายละเอยีดทีป่รากฏใน
หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หน้า 13 ดงันี้  

1) ทรสัตไีดร้บัรองว่ากระบวนการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ WHAIR เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ 

รวมถงึกฎหมาย กฎ และระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ 

2) กองทรสัต์ WHAIR ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัต์ และส านักงาน ก.ล.ต. ให้

ด าเนินการเพิ่มทุนของกองทรสัต์ WHAIR และด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทุนใน

ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นส าเรจ็ 

นอกจากนี้ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการด าเนินการเพิม่ทุนเงนิในครัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอให้ผู้
ถอืหน่วยทรสัต์อนุมตัมิอบอ านาจให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอืทรสัตเีป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ 
ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หน้า 13-14 ดงันี้ 

1) ก าหนดรูปแบบการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ WHAIR โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
เพิม่เตมิ รวมถงึก าหนดจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ะออกเสนอขาย และราคาหน่วยทรสัตท์ีจ่ะเสนอ
ขาย เพื่อมาใช้เป็นเงนิทุนในการลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติมโดยให้สอดคล้องกบั
แนวทางทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 

2) ด าเนินการตดิต่อกบัส านักงาน ก .ล .ต .ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
องค์กรของรฐั หรอืบุคคลใด ๆ เพื่อการเพิม่ทุนของกองทรสัต ์WHAIR โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิ และ 

3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดงักล่าวข้างต้นทุกประการ  เพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้ และ /หรอืถอดถอนผู้รบัมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถพจิารณาความเหน็ของผู้จดัการกองทรสัต์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ตาม
รายละเอยีดทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หน้า 14 

คุณรศัม ีในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต ์WHAIR กล่าวสรุปความเหน็ของทรสัตสี าหรบัวาระนี้ดงันี้ 

ทรสัตไีดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการเพิม่ทุนของกองทรสัต์ WHAIR ครัง้ทีส่าม โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรสัต์ใหม่ เพื่อใช้ลงทุนในทรพัย์สนิที่จะลงทุนเพิม่เติม และใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน
ดงักล่าว ตามรายละเอยีดในวาระที ่2 ขา้งต้น และ หากมเีงนิจากการเพิม่ทุนเหลอืจากการลงทุนในทรพัยส์นิที่
จะลงทุนเพิม่เตมิ กองทรสัต์จะน าไปใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของกองทรสัต์ต่อไปนัน้ มไิดเ้ป็นการขดัต่อสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์WHAIR และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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นอกจากนี้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อการเพิม่ทุนของกองทรสัต ์WHAIR ให้
เป็นไปตามมตทิีอ่นุมตัโิดยทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารใน
การเพิม่ทุนของกองทรสัต ์WHAIR ตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไป 

พธิกีรสอบถามทีป่ระชุมว่ามขีอ้ซกัถามใด ๆ หรอืไม่  

ไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัตซ์กัถามในวาระนี้  

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 -  เหน็ดว้ย  452,755,337 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.6383 

 -  ไม่เหน็ดว้ย     1,643,400 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.3616 

 -  งดออกเสยีง               0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ 
WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณจารุชาน าเสนอรายละเอยีดของวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

คุณจารุชาไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่าวาระที ่4 นี้เป็นวาระสบืเนื่องจากวาระที ่3 โดยจะเป็นเรื่องการเสนอ
ขายหน่วยทรสัต์ในการเพิม่ทุนครัง้นี้เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ 
WHAID จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขาย 

ผู้ถือหน่วยทรสัต์ควรพจิารณาอนุมตัิการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ 
WHAID และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID เนื่องจากการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในส่วนนี้เป็นการสรา้ง
ความมัน่ใจในการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์อื่น ตลอดจนเพื่อรกัษาสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ของ WHAID 
และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีอ่าจจะก าหนดในสญัญากู้ยมืเงนิกบัธนาคาร 
และ/หรอืสญัญาตกลงกระท าการ 

ส าหรบัวธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้ที่
สามในส่วนทีเ่หลอื และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยจะเป็นไปตามทีจ่ะไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตพ์จิารณาในวาระที ่5 ต่อไป  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถพจิารณาความเหน็ของผู้จดัการกองทรสัต์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ตาม
รายละเอยีดทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หน้า 15 
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คุณรศัม ีในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต ์WHAIR ไดส้รุปความเหน็ของทรสัตใีนวาระนี้ ดงันี้ 

ทรสัตไีดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่  WHAID 
และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID มไิด้เป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัต์ WHAIR และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

เนื่องจากวาระที่ 4 นี้  เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ WHAIR กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผู้จ ัดการกองทรสัต์ จึงมีการจัดท ารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัตพ์รอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมล าดบัที ่8 เพื่อ
ประกอบการพจิารณา 

พธิกีรสอบถามทีป่ระชุมว่ามขีอ้ซกัถามใด ๆ หรอืไม่  

ไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัตส์อบถามในวาระนี้ 

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHAID และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID รายละเอยีดตามทีคุ่ณจารุชาน าเสนอ  

คุณเกษมสชีี้แจงเพิม่เตมิว่าการนับคะแนนจะไม่นับรวมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุม โดยการลงมตใินวาระนี้ต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน และไม่มเีสยีงคดัคา้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการจดัสรรหน่วยทรสัต ์ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

 -  เหน็ดว้ย  310,497,861 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ 96.4409 

 -  ไม่เหน็ดว้ย     1,845,000 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.5730 

 -  งดออกเสยีง           9,613,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  2.9860 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และไม่มี
เสยีงคดัคา้นรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงคดัคา้นการจดัสรรหน่วยทรสัต ์(โดยไม่นับรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในมตดิงักล่าว) 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขาย
เพ่ิมเติมในการเพ่ิมทุนครัง้ ท่ีสาม  และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

วาระท่ี 5.1  วิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ท่ีออกและเสนอขายเพ่ิมเติมในการ
เพ่ิมทุนครัง้ท่ีสาม และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหน่วยทรสัต์บางส่วน
เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID  

ประธานฯ ชีแ้จงว่าเนื่องจากวาระที ่4 ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์งึน าเสนอวาระ
ที่ 5.1 ให้ที่ประชุมพจิารณา โดยจะเป็นเรื่องพจิารณาอนุมตัิวธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่
ออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิม่ทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดม้อบหมายใหคุ้ณจารุชาน าเสนอรายละเอยีดของวาระนี้ต่อ
ทีป่ระชุม 

คุณจารุชาได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ 5.1 เป็นวาระสบืเนื่องจากวาระที่ 4 โดยผู้จดัการ
กองทรสัต์ขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาวธิีการเสนอขายและวิธกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขาย
เพิม่เติมในการเพิม่ทุนครัง้ที่สามและการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมกีารเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHAID และ/
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID โดยผูจ้ดัการกองทรสัตพ์จิารณาแบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 จดัสรรหน่วยทรสัตท์ีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัต์
ทีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้ เพื่อเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีม่รีายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยทรสัต์ ตามสดัส่วนการถอืหน่วยทรสัต์ โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีจ่ะท าให้
กองทรสัต์มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิอาจแสดงความจ านงทีจ่ะซื้อหน่วยทรสัต์
ทีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้ตามสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอื น้อยกว่าสทิธทิีไ่ดร้บั
การจดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิในครัง้นี้กไ็ด้ 

โดยสญัชาติผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่ผู้จดัการกองทรสัต์จะน ามาพจิารณาว่าจะไม่
เสนอขายหน่วยทรสัตใ์หต้ามหลกัเกณฑข์า้งตน้ มรีายชื่อเบือ้งตน้คอื สญัชาตอิเมรกิา สญัชาตแิคนาดา สญัชาติ
อินเดีย สญัชาติญี่ปุ่ น สญัชาติจนี สญัชาติสงิคโปร์ สญัชาติองักฤษ สญัชาติสวีเดน สญัชาติสวสิเซอร์แลนด์  
สญัชาติฝรัง่เศส สญัชาติอสิราเอล สญัชาติแอฟรกิาใต้ สญัชาติเนเธอร์แลนด์ สญัชาติอติาล ีสญัชาติมาเลเซยี 
(อ้างองิจากรายชื่อสญัชาตขิองผู้ถอืหน่วยทรสัต์จากการก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ครัง้ล่าสุด  เมื่อวนัที ่5 
พฤษภาคม 2565) อย่างไรกด็ ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะประกาศรายชื่อสญัชาตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิทีไ่ม่ไดร้บั
การเสนอขายหน่วยทรสัตผ่์านเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก่อนวนัจองซื้อหน่วยทรสัต์ 
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ทัง้นี้ ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิตามสทิธิที่ได้รบั
จดัสรร ผูจ้ดัการกองทรสัต์จะจดัสรรหน่วยทรสัต์เพิม่เตมิทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิทีแ่สดงความจ านงที่
จะซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิี่ไดร้บัจดัสรรตามทีเ่หน็สมควร พรอ้มกบัหรอืหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์
ส่วนที่ 3 (ที่จะกล่าวต่อไป) หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัตเ์ดมิทีม่สีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัตไ์ดร้บัสทิธจิองซื้อหน่วยทรสัตท์ีเ่สนอขายเพิม่เตมิเป็นจ านวนทีม่เีศษ
หน่วยทรสัตท์ีไ่ม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็หน่วยไดใ้หปั้ดเศษลงเป็นจ านวนเตม็หน่วยทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 

ส่วนท่ี 2 จดัสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่ WHAID และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHAID โดยจ านวน
หน่วยทรสัต์ที่จดัสรรให้แก่ WHAID และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID เมื่อรวมกบัส่วนที่ 1 แล้วจะมี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของหน่วยทรสัตท์ีจ่ะมกีารออกและเสนอขายในการเพิม่ทุนครัง้นี้  

ส่วนท่ี 3 จดัสรรหน่วยทรสัตส์ว่นทีเ่หลอืจากการเสนอขายในสว่นที ่1 และสว่นที ่2 ใหแ้ก่ (1) บุคคลใน
วงจ ากดั และ/หรอื (2) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ตามที่เหน็สมควรตามประกาศ ทธ.27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งในราคาเสนอขายเดยีวกนักบั
ราคาเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิม่เตมิสว่นที ่1 และ สว่นที ่2 

ทัง้นี้ หากมหีน่วยทรสัต์เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/หรอืใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป
แลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหน่วยทรสัต์ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทีม่ี
สทิธิจองซื้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซื้อหน่วยทรสัต์เกินกว่าสทิธทิี่ได้รบัจดัสรรตามที่เหน็สมควร 
พรอ้มกบัหรอืภายหลงัจากการจดัสรรสว่นที ่3 แลว้หรอืไม่กไ็ด ้

อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ขา้งต้นจะไม่ท าใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์รายใด หรอืกลุ่มบุคคลใด เป็นผู้
ถอืหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHAIR เกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทรสัต์ WHAIR และผู้จดัการกองทรสัต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ขอใหพ้จิารณารบัหน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เตมิของกองทรสัต์ WHAIR เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ภายใน 45 วนั นับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

นอกจากการก าหนดวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัต์ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้จ ัดการ
กองทรสัต์ขอให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ และ/หรอืทรสัตเีป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตห์น้าที ่19 – 20 ดงันี้  

1) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์ และ/หรือ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ เพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรสัต์เดมิที่มสีทิธจิองซื้อหน่วยทรสัต์ที่จะเสนอ
ขาย โดยวธิกีารเสนอขายแก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ดมิ 

2) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ เกี่ยวกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรสัต์ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากดัเพยีงจ านวนหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสุดท้าย 
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ระยะเวลาการจองซื้อ วธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ วธิกีารเสนอขาย อตัราส่วนการใชส้ทิธจิอง
ซื้อ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื้อ รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอยีดอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ีจ่ะออกและเสนอขาย
เพิม่เติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรสัต์เดิมของกองทรสัต์ WHAIR และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์เดมิจองซื้อหน่วยทรสัต์เกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและ
จดัสรรหน่วยทรสัต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นักลงทุนอื่น 
ตลอดจนมสีทิธใิชดุ้ลพนิิจในการพจิารณาปฏเิสธไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรรหน่วยทรสัต์ทีเ่พิม่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยทรสัตห์รอืผูล้งทุนรายใด หากการเสนอขายหรอืการจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่เพิม่
ดงักล่าวเป็นผลใหก้องทรสัต์มภีาระและหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรอืเป็นผลใหเ้ป็น
การกระท าอนัขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑร์ะเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี้  และ
ด าเนินการในการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารบั
หน่วยทรสัต์ที่ออกและเสนอขายเพิม่เติมเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

4) เจรจาต่อรอง เขา้ท า จดัเตรยีม แกไ้ขเพิม่เตมิ และลงนามในสญัญาและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีจ่ะออกและเสนอขายเพิม่เตมิ รวมถงึการแต่งตัง้
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายเพื่อด าเนินการดงักล่าว 

5) จดัเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรบัความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการน า
หน่วยทรสัตท์ีจ่ะออกและเสนอขายเพิม่เตมิเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และกระท าการอื่นใดที่จ าเป็น
และเหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ส าเรจ็ครบถว้น และ 

6) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผู้รบัมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้น เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถพจิารณาความเหน็ของผู้จดัการกองทรสัต์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ตาม
รายละเอยีดทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หน้า 20  

คุณรศัม ีในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต ์WHAIR ไดส้รุปความเหน็ของทรสัตใีนวาระนี้ ดงันี้ 

ทรสัตไีดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิ
ในการเพิม่ทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย มไิดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัตข์องกองทรสัต ์WHAIR และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

เนื่องจากวาระที่ 5.1 นี้ เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรสัต์ WHAIR  กบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบั
ผู้จ ัดการกองทรสัต์ จึงมีการจัดท ารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง
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สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัโดยไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมล าดบัที ่8 เพื่อ
ประกอบการพจิารณา 

นอกจากนี้ ผู้จ ัดการกองทรสัต์ต้องด าเนินกระบวนการใด ๆ เพื่อการเสนอขายและวิธีการจดัสรร
หน่วยทรสัต์ทีอ่อกและเสนอขายเพิม่เตมิในการเพิม่ทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็น
หลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามมติที่อนุมตัิโดยที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต์ สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ของกองทรสัต์ WHAIR และหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการเพิม่ทุนของ
กองทรสัต ์WHAIR ตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไป 

พธิกีรสอบถามทีป่ระชุมว่ามขีอ้ซกัถามใด ๆ หรอืไม่ 

ไมม่ผีูถ้อืหน่วยทรสัต์ซกัถามในวาระนี้  

ประธานฯ จงึขอทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัวิาระที ่5.1 วธิกีารเสนอขายและวธิกีารจดัสรรหน่วยทรสัต์ที่
ออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิม่ทุนครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรสัต์ใหม่จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเ ป็นการ
เฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHAID และ/หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัของ WHAID รายละเอยีดตามทีคุ่ณจารุชาน าเสนอ 

พธิกีรชี้แจงเพิม่เตมิว่าการนับคะแนนจะไม่นับรวมผูถ้อืหน่วยทรสัต์ซึ่งเป็นบุคคลทีม่สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รบัอนุมัติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่เขา้ร่วมประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน และจะต้องไม่มีเสยีงคดัค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงคดัคา้นการจดัสรรหน่วยทรสัต์ 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรสัตท์ัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

 -  เหน็ดว้ย  310,717,861  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 96.5092 

 -  ไม่เหน็ดว้ย     1,625,000  เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.5047 

 -  งดออกเสยีง     9,613,700 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  2.9860 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และไม่มี
เสยีงคดัคา้นรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงคดัคา้นการจดัสรรหน่วยทรสัต ์(โดยไม่นับรวมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในมตดิงักล่าว) 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรพัยสิ์น
ท่ีจะลงทุนเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณจารุชาน าเสนอรายละเอยีดของวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

คุณจารุชาแถลงต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 6 นี้ ผู้จดักองทรสัต์เหน็ควรขอมติผู้ถือหน่วยทรสัต์อนุมตัิให้
ผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอื ทรสัตี มอี านาจด าเนินการกู้ยมืเงนิจากธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิใน
ประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง โดยเป็นการกู้ยืมเงนิระยะยาวในวงเงนิไม่เกิน 850,000,000 บาท และให้
หลกัประกนัการกูย้มืดงักล่าว เพื่อน าเงนิจากการกูย้มืดงักล่าวไปใชล้งทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และใช้
เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว ตามรายละเอยีดในวาระที ่2 ขา้งตน้ 

ในการกู้ยมืเงนิครัง้นี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์เหน็ควรขอใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์อนุมตัใิหก้องทรสัต์ WHAIR มี
อ านาจด าเนินการกู้ยืมเงนิจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนั
การเงนิอื่นใด หรอืผูใ้หกู้ท้ีเ่ป็นสถาบนัอื่นใดทีส่ามารถใหส้นิเชื่อแก่ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้ใน
จ านวนไม่เกิน 850,000,000 บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และใช้เป็นค่าใช้จ่าย ตาม
รายละเอยีดทีน่ าเสนอขา้งตน้ และอาจใหห้ลกัประกนัการกูย้มืเงนิดงักล่าว 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 กองทรสัต ์WHAIR มภีาระหนี้เงนิกูท้ัง้สิน้ 3,750,000,000 บาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 31.86 ของมูลค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต์ WHAIR เมื่อรวมเงนิกู้ดงักล่าวกบัการกู้ยมืเงนิเพิม่เตมิตามที่
เสนอในวาระที่ 6 นี้  ระดบัหนี้สนิของกองทรสัต์ WHAIR จะยงัคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งซึ่งระบุไว้ว่า
กองทรสัต์สามารถกู้ยมืเงนิไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 35 ของมูลค่าทรพัย์สนิรวมของกองทรสัต์ หรอืไม่เกนิร้อยละ 60 
ของมลูค่าทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตส์ าหรบักองทรสัต์ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) จากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือครัง้ล่าสุดโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่
ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนักู้ยืมเงนิ ซึ่งกองทรสัต์ WHAIR ได้รบัการจดั
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ในระดับ BBB+ เมื่อวันที่ 30 
สงิหาคม 2564 

ส่วนหลกัประกนัในการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัต ์หน้า 24-25 ดงันี้ (1) การโอนสทิธกิารเช่าเป็นประกนั (2) การโอนสทิธอิย่างมเีงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกนัภยัและสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้้เป็นผูร้บัผลประโยชน์และผูเ้อาประกนัภยัร่วม (3) การโอนสทิธอิย่างมเีงื่อนไข
ในสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารของผู้เช่า (4) การจดทะเบยีนสทิธกิารเช่า และ/หรอืสทิธเิรยีกร้อง และ/หรอื 
กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นหลกัประกนัภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ หรอื (5) หลกัประกนัการกูย้มื
อื่น ๆ ตามทีผู่กู้ ้และผูใ้หกู้อ้าจตกลงร่วมกนัก าหนดเพิม่เตมิในสญัญาเงนิกู้ 

โดยผูจ้ดัการกองทรสัต์ขอสงวนสทิธใินการก าหนดหลกัเกณฑ์หรอืเงื่อนไขใด ๆ ของการกู้ยมื การให้
หลกัประกนั ตลอดจนการท าธุรกรรม และการด าเนินการใด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกู้ยมืและการให้หลกัประกนั
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ดงักล่าว โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของกองทรสัต ์WHAIR และผูถ้อืหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั อาทเิช่น จ านวนเงนิ 
อตัราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ยมืเงนิ ระยะเวลาการช าระเงนิ การเจรจาเขา้ท า ลงนาม จัดส่งเอกสารใด ๆ 
เกี่ยวกบัการกู้ยมืเงนิ และการใหห้ลกัประกนั รวมถงึการแต่งตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็  

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินการกู้ยืมในครัง้นี้ ผู้จดัการกองทรสัต์ขอให้ผู้ถือ
หน่วยทรสัต์อนุมตัิมอบอ านาจให้ผู้จดัการกองทรสัต์ และ/หรอืทรสัตี เป็นผู้มอี านาจในการด าเนินการต่าง ๆ 
รายละเอยีดตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หน้า 25 ดงันี้ 

1) ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกู้ยืมเงนิ อาทิ จ านวนเงนิ อตัรา

ดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ยมืเงนิ ระยะเวลาการช าระเงนิ ค ามัน่ การด ารงสดัส่วนต่าง ๆ ของ

กองทรัสต์ WHAIR ตามที่ตกลงกับผู้ให้กู้ รายละเอียดหลักประกันที่มติที่ประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตไ์ม่ไดก้ าหนดไว ้โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ และ 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรอื แก้ไขสญัญากู้ยมืเงนิ สญัญาหลกัประกนัหรอืสญัญา 

และข้อผูกพนัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการกู้ยืมเงนิของกองทรสัต์ WHAIR จดัส่งเอกสารใด ๆ 

เกีย่วกบัการกูย้มืเงนิ และการใหห้ลกัประกนั และท าธุรกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูย้มืเงนิ

และการให้หลกัประกนัดงักล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรสัต์  WHAIR  และผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้รบัมอบอ านาจช่วงในการ

ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยทรสัต์สามารถพจิารณาความเหน็ของผู้จดัการกองทรสัต์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ตาม

รายละเอยีดทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหน่วยทรสัต ์หน้า 25  

คุณรศัม ีในฐานะทรสัตขีองกองทรสัต ์WHAIR ไดส้รุปความเหน็ของทรสัตใีนวาระนี้ ดงันี้ 

ทรสัตเีหน็ว่าการกู้ยมืเงนิที่เสนอขอให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์ลงมตใินครัง้นี้ ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อลงทุนใน
ทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิ และใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าว รวมถงึการใหห้ลกัประกนัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการกู้ยมืเงนิดงักล่าว สามารถกระท าไดแ้ละมไิดเ้ป็นการขดัต่อสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง เนื่องจากมลูค่าการกูย้มืเงนิเพิม่เตมิทีเ่สนอขอผูถ้อืหน่วยทรสัตล์งมตใินครัง้นี้ เมื่อรวมกบัการกูย้มืเงนิ
ของกองทรสัตใ์นปัจจุบนั ท าใหร้ะดบัหนี้สนิของกองทรสัตจ์ะมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 35 ของมลูค่าสนิทรพัยร์วม
ของกองทรสัตภ์ายหลงัการกูย้มืเงนิ ทัง้นี้ เนื่องจากกองทรสัต ์WHAIR ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) ในวนัที ่30 สงิหาคม 2564 การกู้ยมืเงนิดงักล่าวจงึเป็นไปตาม
เกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งทีก่องทรสัตส์ามารถกู้ยมืเงนิไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยส์นิรวม ในกรณีทีก่องทรสัต์ 
WHAIR มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) ซึ่งเป็นอันดับความ
น่าเชื่อถือครัง้ล่าสุดที่ได้รบัการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก
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ส านักงาน ก.ล.ต. ไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนักู้ยมืเงนิ เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ ขอ้ 10 เรื่อง การกู้ยมืเงนิและก่อ
ภาระผกูพนัของกองทรสัต ์รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

พธิกีรสอบถามทีป่ระชุมว่ามขีอ้ซกัถามใด ๆ หรอืไม่  

ไม่มผีูถ้อืหน่วยทรสัตส์อบถามในวาระนี้  

ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหน่วยทรสัต์พจิารณาอนุมตัิการกู้ยมืเงนิและการให้หลกัประกนัการกู้ยมืเงนิ
เพื่อลงทุนในทรพัยส์นิทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิรายละเอยีดตามทีคุ่ณจารุชาน าเสนอ 

พธิกีรชี้แจงเพิม่เติมว่าการลงมติในวาระที่ 6 นี้ต้องได้รบัอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ามตเิสยีง
ขา้งมาก ซึ่งคดิเป็นจ านวนเกนิกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัต์ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมได้พจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ามติเสยีงขา้งมากซึ่งคดิเป็นจ านวน
เกนิกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยทรสัต์ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยทรสัต์ที่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้  

 -  เหน็ดว้ย  452,924,351 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.6755 

 -  ไม่เหน็ดว้ย     1,442,100 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.3173 

 -  งดออกเสยีง        32,286 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0071 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยทรสัตท์ีเ่ขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ สอบถามทีป่ระชุมว่ามขีอ้ซกัถามใด ๆ หรอืไม่ 

ไมม่ผีูถ้อืหน่วยทรสัต์ซกัถามในวาระนี้   

เมื่อไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและ
ผูถ้อืหน่วยทรสัต ์และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11:30 น. 

 

 

 

 

(คุณจรพีร จารุกรสกุล) 

ประธานทีป่ระชุม 


