ใบแก้ ไขคำผิดในหนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 1/2560
1.
แก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิข้อเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทาการฉบับ
ปั จจุบนั (บางฉบับ) ให้ สอดคล้ องกับสัญญาตกลงกระทาการสาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ในครัง้ นี ้
ขอแก้ ไขข้ อความในหน้ า 50 และ หน้ า 54 ดังนี ้
หน้ ำที่ขอ
อ้ ำงถึงสัญญำตกลง
ข้ อควำมเดิมในหนังสือเชิญประชุมที่
ข้ อควำมที่แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
แก้ ไข
กระทำกำร ฉบับลงวันที่
คลำดเคลื่อน
50
ฉบั บ ลงวั น ที่ 12 ธั น วาคม (หัวข้ อหน้ าที่ของผู้ให้ สญ
ั ญาเกี่ยวกับพื ้นที่เช่า (หัวข้ อหน้ าที่ของผู้ให้ สญ
ั ญาเกี่ยวกับพืน้ ที่เช่า
ส่ ว น ห ลั ง ค า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร WHA Mega ส่วนหลังคาของโครงการ WHA Mega Logistics
2557
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 5)) Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23))
54

ฉบับ ลงวัน ที่ 29 ธั น วาคม 5. อนึ่ง หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่ามา
2558
เช่าหลังคาดังกล่าวได้ แล้ ว และเกิดกรณีผ้ เู ช่า
ดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถชาระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชาระค่า
เช่าแทนผู้เช่า

5. อนึ่ง หากผู้ให้ สญ
ั ญาสามารถจัดหาผู้เช่ามา
เช่าหลังคาดังกล่าวได้ แล้ ว และเกิ ดกรณี ผ้ ูเช่า
ดังกล่าวผิดนัดหรื อไม่สามารถชาระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าได้ ผู้ให้ สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดชาระค่า
เช่าแทนผู้เช่า
ทั ้ง นี ้ หำกผู้ ให้ สั ญ ญำในฐำนะผู้ บริ ห ำร
อสังหำริ มทรั พย์ เสนอให้ มีกำรเลิก สั ญ ญำ
เช่ ำ ก่ อนครบกำหนดระยะเวลำรั บประกัน
กำรช ำระค่ ำเช่ ำหลั ง คำ (ด้ วยเหตุ ผ ลอื่ น
นอกเหนื อ จำกกรณี ท่ ี มี เ หตุ ผิด นั ด หรื อ ไม่
สำมำรถช ำระค่ ำ เช่ ำ ตำมสั ญ ญำได้ ) และ
ทรั สตีในนำมของกองทรั สต์ ตกลงยินยอม
เลิกสัญญำเช่ ำตำมข้ อเสนอของผู้ให้ สัญญำ
ในฐำนะผู้บริ หำรอสังหำริ มทรั พย์ ในกรณี
เช่ นว่ ำนั น้ ผู้ให้ สัญญำยังมีหน้ ำที่ต้องช ำระ
ค่ ำเช่ ำส ำหรั บพื ้น ที่ เช่ ำดั ง กล่ ำว ให้ แก่
กองทรั สต์ ต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลำ
รับประกันกำรชำระค่ ำเช่ ำหลังคำ

2.
แก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ WHART
เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ ารวมกับกองทรัสต์ WHART
ขอแก้ ไขข้ อความในหน้ า 49 ดังนี ้
ข้ อความเดิม
“(1)

......

(2)

......

(3)

......

(4)

สัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ครัง้ ที่ 3 ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559”

ข้ อความที่แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
“(1)

......

(2)

......

(3)

......

(4)

สัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ ครัง้ ที่ 3 ฉบับลงวันที่ 6 ธันวำคม 2559”

3.
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ร่ างสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรทที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ เข้ าไปรวมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท
ขอแก้ ไขข้ อความในหน้ า 1 ของสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2 หัวข้ อ เหตุในการลดทุนชาระแล้ วของกองทรัสต์ ดังนี ้
ข้ อความเดิม
“กองทรัสต์มีกำไรที่เกิดจากค่าเช่ารับของทรัพย์สนิ จากการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF เข้ ามารวม
กับกองทรัสต์ (Conversion Assets) ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินจากการแปลงสภาพของกองทุนรวม WHAPF
เข้ ามารวมกับกองทรัสต์ (Conversion Assets) และจากกาไรสุทธิที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ และรายได้ อื่น ๆ รวมถึง
การลดทุนเพื่อให้ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนขันต
้ ่าแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง”
1

ข้ อความที่แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
“กองทรัสต์มีเงินสดคงเหลือหรือกระแสเงินสดที่เกิดจากค่าเช่ารับของทรัพย์สินจากการแปลงสภาพของ
กองทุนรวม WHAPF เข้ ามารวมกับกองทรัสต์ (Conversion Assets) ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินจากการแปลง
สภาพของกองทุนรวม WHAPF เข้ ามารวมกับกองทรัสต์ (Conversion Assets) และจากกาไรสุทธิ ที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนใน
หลักทรั พย์ และรายได้ อื่น ๆ รวมถึง การลดทุนเพื่อให้ การจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนขัน้ ต่าแก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์เป็ นไปตาม
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง”

2

