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ที่ REMS032/2562-TH  

   

   วนัท่ี 17 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ของทรัสต์

เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  (“กองทรัสต์ WHART”) ขอแจ้งมติที่ประชุม

วิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 17 มิถนุายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ 

เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุ ณ 

เวลาเปิดประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะทัง้หมด 488 คน นบัจ านวนหนว่ยทรัสต์ได้ 1,753,687,981 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 

77.9953 ของหนว่ยทรัสต์ที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด มติแตล่ะวาระมีรายละเอียดดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

  มติ:  รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2562 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 -  เห็นด้วย  1,838,088,661   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  งดออกเสยีง  669  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

  มติ:  
 
  (1)  อนุมัติให้กองทรัสต์ WHARTลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม  โดยการลงทุนในกรรมสิทธ์ิ  
สทิธิการเช่า และสทิธิการเช่าช่วงในท่ีดินและลงทนุในกรรมสทิธ์ิ และสทิธิการเช่าอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังาน ที่ตัง้
อยูบ่นที่ดินนัน้ รวมถึงลงทนุในทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน โดย
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้(“ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“WHA”), 
บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั (“WHAVH”), บริษัท ดบับลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (“WHA 

Daiwa”) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากัด (“WHA KPN Alliance”)”) (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สิน”) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โ ค ร ง ก า รอ าค า ร โ ร ง ง าน  DTS ตั ้ ง อ ยู่ ที่ นิ ค ม อุตสาหกรรม 
ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

1.1. กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด )โฉนดเลขที่  52853  (เนือ้ที่ตามโฉนดรวม   
6 ไร่ 73 ตารางวา1 

1.2. กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานในโครงการ
อาคารโรงงาน DTS จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
5,431.00 ตารางเมตร  

1.3. กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน 
DTS 

หมายเหตุ: 

                                                           
1 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็ม
จ านวนพืน้ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ
ปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบ
เต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHAVH 
(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี 
หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สัญญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์  WHART จะเข้าท ากับ WHA และ 
WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

(2) การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการอาคารโรงงาน DTS นี ้กองทรัสต์ WHART จะ
เข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1) สัญญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ WHAVH (ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

2)  สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กบั WHAVH (ซึง่เป็น
เจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3) สัญญาตกลงกระท าการ กับ  WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการอาคารโรงงาน 

DTS ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญ

ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่

กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

(2) โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตัง้อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 

2.1. กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 1 โฉนด )โฉนดเลขที่  198090  (เนือ้ที่ตามโฉนดรวม  
12 ไร่ 1งาน 90.9 ตารางวา2 

                                                           
2 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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2.2. กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานในโครงการ
อาคารโรงงาน Roechling จ านวน 1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 9,919.00 ตารางเมตร  

2.3. กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการอาคารโรงงาน 
Roechling 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็ม
จ านวนพืน้ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ
ปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบ
เต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHAVH 
(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี 
หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สัญญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์  WHART จะเข้าท ากับ WHA และ 
WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป  

(2) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการอาคารโรงงาน Roechling นี ้กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสัญญาดังนี  ้รวมถึงสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวข้อง 

1)  สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง กบั WHAVH (ซึง่เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์กับ WHAVH (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3) สัญญาตกลงกระท าการ กับ  WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการอาคารโรงงาน 

Roechling ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญ
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ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ

หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 

WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 
ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

3.1. สิทธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 106329) โดยมีเนือ้
ที่เช่าประมาณ 21 ไร่ 64.80 ตารางวา3 จาก WHA มีก าหนดระยะเวลา
การเช่าสิน้สดุวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 
28 วัน นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม4 
พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอกี 
30 ปี 

3.2. สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) จ านวน 1 
หลงั ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 16,152.44 ตารางเมตร พืน้ที่
เช่าหลงัคาประมาณ 10,000.00 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถ
ประมาณ 2,983.29 ตารางเมตร พร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ 
อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มีก าหนดระยะเวลา
การเช่าสิน้สดุวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2590 หรือประมาณ 27 ปี 10 เดือน 
28 วัน นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม5 
พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART ตอ่อายกุารเช่าอกี 
30 ปี 

3.3. กรรมสทิธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สนิอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ ดินและ
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) 

หมายเหตุ: 

                                                           
3 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
4 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที ่1 มกราคม 2563 
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(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) มีผู้ เช่าครบเต็ม
จ านวนพืน้ที่แล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน
ปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบ
เต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่า
ให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลังสินค้า โรงงาน และ
ส านักงานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป  

(2) ส าหรับพืน้ที่หลังคาของอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ณ 
วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะจัดหา
ผลประโยชน์โดยการให้ WHA เช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคาดงักลา่ว เพื่อใช้ติดตัง้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และระบบผลติไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ เป็น
ระยะเวลา 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนเพิ่มเติม พร้อมทัง้
ค ามัน่ของกองทรัสต์ WHART ที่จะให้เช่าช่วงพืน้ที่หลงัคาดงักลา่วแก่ WHA 
ต่อไปอีก 8 คราว คราวละ 3 ปี ส าหรับคราวที่ 1 ถึงคราวที่ 7 และคราวละ 1 
ปี ส าหรับคราวที่ 8 หาก WHA ไม่ใช้สิทธิตามค ามัน่ในคราวใด WHA ยงัคง
ต้องช าระค่าเช่าส าหรับระยะเวลาการเช่าที่เหลือ ทัง้นี  ้เง่ือนไขเป็นไปตาม
สญัญาเช่าพืน้ท่ีที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

(3) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.3 เฟส 1) นี  ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท า
สญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1)  สญัญาเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน 
พร้อมสิ่งปลกูสร้างอื่น ๆ) กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
อาคาร พร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 

2) สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์กับ WHA (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

3) สญัญาเช่าช่วงพืน้ท่ีหลงัคากบั WHA 
4) สญัญาจ านองกบั WHA (เพื่อรับจ านองทรัพย์สินเป็นประกนัการให้เช่า

ตอ่อีก 30 ปี) และ 
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5) สญัญาตกลงกระท าการ กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
พร้อมสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ  WHA Mega 

Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ

นัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และแบบแสดงรายการ

ข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการ

ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

(4) โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 
ตัง้อยู่ที่ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

4.1. กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด )โฉนดเลขที่  30897 และ 128088  (เนือ้
ที่ตามโฉนดรวม 75 ไร่ 2 งาน 8.80 ตารางวา6 7 

4.2. กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) จ านวน 4 
หลัง )แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลัง )ประกอบด้วย 6 คูหา(  

                                                           
6 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
7 บางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 เป็นภารยทรัพย์ โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ 
ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ของที่ดินโฉนดเลขที่ 30897, 128089 และ 128090 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั 
(ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 
ส าหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่30897 ซ่ึงเป็นทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติมในครั้งนีน้ ัน้ ภายหลงัจากทีก่องทรสัต์ WHART เข้าลงทนุเพ่ิมเติม จะ
ท าให้ทีดิ่นภารยทรพัย์โฉนดเลขที ่128088 และทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่30897 ดงักล่าวตกเป็นของเจ้าของเดียวกนั อย่างไรก็ดี เมือ่ไม่ได้มีการ
เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอมดงักล่าว ย่อมถือได้ว่าภาระจ ายอมยงัคงมีอยู่ส าหรบับคุคลภายนอกผู้ทีร่บัโอนทีดิ่นสามยทรพัย์นัน้ต่อไป  
 
นอกจากนี ้ส าหรบับางส่วนของทีดิ่นโฉนดเลขที ่128088 และ 30897 WHA Daiwa จะมีการด าเนินการจดทะเบียนให้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นภารยทรัพย์ 
โดยตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอมบางส่วน (ไม่มีค่าตอบแทน) เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ของที่ดินโฉนดเลขที่ 143044 ต าบลและอ าเภอเดียวกนั 
(ทีดิ่นสามยทรพัย์) 
 
ส าหรบัทีดิ่นสามยทรพัย์โฉนดเลขที ่128089 128090  และ 143044 ซ่ึงกองทรสัต์ WHART  ไม่ได้ลงทนุ ภายใต้หลกักฎหมายและแนววินิจฉยัของ
ศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง การใช้ภารยทรัพย์โฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 ของเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ดงักล่าวนัน้ ต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต
เท่าที่จ าเป็นและสมควรเท่านัน้ จะใช้สิทธิเกินความจ าเป็นไม่ได้ อีกทัง้ เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ดงักล่าวย่อมจะไม่มีสิทธิด าเนินการใด ๆ เพือ่
เปลี่ยนแปลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 และ 30897 ซ่ึงเป็นที่ดินภารยทรัพย์ โดยท าให้เกิดภาระเพ่ิมข้ึนแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 128088 ดงักล่าว
นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์เพือ่เป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ทางระบายน ้า และสาธารณูปโภคอืน่ ๆ และที่ดินโฉนดเลขที่ 
30897 นอกจากการใช้ประโยชน์ทางเดิน และทางรถยนต์ ตามทีก่ าหนดไว้ในบนัทึกข้อตกลงภาระจ ายอมมิได้ 
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อาคาร B จ านวน 1 หลงั )ประกอบด้วย 6 คูหา  (อาคาร C จ านวน 1 
หลัง  )ประกอบด้วย  2 คูหา ) และอาคาร  D จ านวน  1 หลัง 

)ประกอบด้วย 2 คหูา)) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 73,049.00 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีเช่าหลงัคาประมาณ 61,482.00 ตารางเมตร 

4.3. กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็ม
จ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA Daiwa 
(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า ณ วนัที่กองทรัสต์ 
WHART เ ข้าลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA Daiwa  (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(2) ส าหรับพืน้ที่อาคาร A1, A3 และ A5 ในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง TST Sunrise Service, Ltd. ได้เช่า
พืน้ที่อยู่ในปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่า
ในวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมไปถึงพืน้ที่อาคาร B1, B2, B3 และ B4 
ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง 
LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ที่อยู่ในปัจจบุนั และสญัญาเช่า
ฉบับดังกล่าวจะครบก าหนดอายุการเช่าในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
และพืน้ที่อาคาร B6 ในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหาร
พิจิตร กม.3 เฟส 2) ซึ่ง LF Logistics (Thailand) Limited ได้เช่าพืน้ที่อยู่ใน
ปัจจุบนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่วจะครบก าหนดอายกุารเช่าในวนัที่ 31 
ตลุาคม พ.ศ. 2563 นัน้ หากครบก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่วแล้ว และผู้ เช่า
ไมต่อ่อายสุญัญาเช่า หรืออยูใ่นระหวา่งการเจรจาสญัญาเพื่อตอ่อายกุารเชา่
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แต่ผู้ เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ 
WHA Daiwa ช าระคา่เช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลงัจากครบก าหนดอายกุาร
เช่าดงักลา่ว จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระคา่เช่า (แล้วแตก่รณี) แต่ไมเ่กิน
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท า
การที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA Daiwa  (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(3) ในปัจจุบนั พืน้ที่เช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่เช่าหลงัคายงัคง
ไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ 
WHA ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกวา่
จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลง
กระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA Daiwa 
ตอ่ไป  

ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้

สทิธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคา

ดงักล่าวได้ก่อนบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่

วันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอัตราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่  

WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และ

เท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์  

WHART (ถ้ามี) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิในการเช่าหลังคา”) 

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคา

ตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่า

หลังคาของ WHA ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง ทัง้นี ้

เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า

กับ WHA และ WHA Daiwa ต่อไป และ WHA และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยง

กันกับ WHA มีสิทธิที่จะโอนสิทธิในการเช่าหลงัคาและหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

ให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

(4) การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร 
กม.3 เฟส 2) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี  ้
รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
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1) สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ WHA Daiwa (ซึ่งเป็น
เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง)  

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์กับ WHA Daiwa (ซึ่ง
เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

3) สญัญาตกลงกระท าการ กับ WHA และ WHA Daiwa (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ
นัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุ
ในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

(5) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 
23 เฟส 2) ตั ้งอยู่ ที่ ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ 

5.1. สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 5 โฉนด )โฉนดเลขที่  21941, 21942, 
21943, 21944,และ 21945( และสิทธิการเช่าที่ดิน 1 โฉนด (โฉนด
เลขที่ 22993) โดยมีเนือ้ที่เช่าและเช่าช่วงรวมประมาณ 57 ไร่ 89.25 
ตารางวา8 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าและเช่าช่วงสิน้สุดวันที่ 2 
มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART 
คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม9 

5.2. สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานโครงการ WHA 
KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา .ตราด กม-23 เฟส 2 (
จ านวน 2 หลงั10  ได้แก่ อาคาร)C และ อาคาร H) และสิทธิการเช่า
พืน้ที่บางส่วนในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานโครงการ 
WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา -ตราด กม . 23 เฟส 

                                                           
8 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
9 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563   
10 อาคารจ านวน 1 หลงั (อาคาร H) ในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ยงัอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2562 ก่อนวนัที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 5 (กองทรัสต์ 
WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที ่5 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2563)  
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2( จ านวน 1 หลงั )ได้แก่ อาคาร E) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
50,628 ตารางเมตร และสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่น
ควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่ 2 
มกราคม 2587 หรือประมาณ 24 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART 
คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม11  

5.3. กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นท่ี
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลังสินค้า โรงงาน และส านักงานของโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา -ตราด กม . 23 เฟส 2(  

หมายเหตุ: 
(1) กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN Mega Logistics 

Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ภายใต้เง่ือนไขวา่ บริษัท ท็อปวิว 
บิสซิเนส จ ากดั (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั12 (ในฐานะผู้มีสทิธิการ
เช่าที่ดินดังกล่าวจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด) และ WHA KPN 
Alliance (ในฐานะผู้ มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น 
แลนด์ จ ากดั) ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสญัญาและตกลงโอนสิทธิและ
หน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหว่างบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และ
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) หรือสญัญาเช่าช่วงที่ดินทอดที่หนึ่ง (ระหว่าง
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด และ WHA KPN Alliance) (แล้วแต่กรณี) 
เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี  ้ให้แก่
กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ในกรณีที่
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตามสญัญา
ดงักลา่ว  

(2) บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด  (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ี
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงด าเนินการจดทะเบียน
ให้กองทรัสต์ WHART เป็นผู้ รับประโยชน์ในภาระติดพนัในอสงัหาริมทรัพย์
บนที่ดินบางส่วนซึ่งเป็นทางเข้าออกระหว่างที่ดินที่กองทรัสต์  WHART จะ
ลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23 เฟส 2) สูท่างสาธารณะ เพื่อให้กองทรัสต์ WHART และ /หรือ ผู้ เช่า
พืน้ท่ี ตลอดจนบริวารของบคุคลดงักลา่ว ใช้ประโยชน์ในทางเดิน ทางรถยนต์ 

                                                           
11 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายในวนัที่ 1 มกราคม 2563 
12 เดิมชือ่ บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณปูโภคต่าง ๆ  ตลอดจนติดตัง้
ป้ายช่ือและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ 
ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุในโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไป
ตามบันทึกข้อตกลงที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับบริษัท ท็อปวิว บิส
ซิเนส จ ากดั (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน) ตอ่ไป 

(3) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ 
WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) มีผู้
เช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แล้ว อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART 
เข้าลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้
เช่าไมค่รบเต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ 
WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ส าหรับพืน้ท่ีอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานท่ียงัไมม่ีผู้ เช่า 
เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้
เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า
กบั WHA หรือ WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(4) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้า
ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่า

ช่วงจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั)  
2) สญัญาเช่าที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดนิ

โฉนดเลขที่ 22993) 
3) สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงาน กับ WHA KPN 

Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคาร และสิ่งปลกูสร้างอ่ืน ๆ ใน
โครงการดงักลา่ว)  

4) สัญญาซื อ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ กับ WHA KPN 
Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว) 

5) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้
มีสิทธิการเช่าช่วงและเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน และเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิในสิง่ปลกูสร้างและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ ในโครงการดงักลา่ว) และ 

6) บนัทึกข้อตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงที่ดิน กับ บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส 
จ ากัด (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั 
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(ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่าในที่ดิน) และ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มี
สทิธิการเช่าช่วงในท่ีดินในโครงการดงักลา่ว) 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 เฟส 2) ที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 5 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 5. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

เนือ้ที่ดินรวม 
(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ) 

172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

155,179.44 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

2,983.29 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

71,482.00 ตารางเมตร 

 

 
 การลงทนุของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

1)  บริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  (ถ้าจ าเป็น) ของบริษัท
เจ้าของทรัพย์สิน ให้ขาย เช่า หรือ เช่าช่วงทรัพย์สินดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ให้แก่กองทรัสต์ WHART และได้ด าเนินการใด ๆ 
เพื่อให้ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ WHART แล้ว  

2) ไม่มีประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านอง
เป็นประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน การจดทะเบียนยกเลกิหลกัประกนัทางธุรกิจ และ/หรือ การยกเลกิสญัญา และ/หรือ 
ข้อตกลงใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัภาระผกูพนัในสญัญาเช่าช่วงในสว่นที่เก่ียวข้องกบัที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ หรือ
หากมีประเด็นทางกฎหมายคงค้าง หรือไม่สามารถด าเนินการได้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสี่ยงดงักลา่วไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
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WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 และด าเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งจะต้องไม่ใช่ประเด็นอนัจะท าให้ทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ประสงค์จะเข้าลงทนุมีลกัษณะไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศที่เก่ียวข้อง) 

3) ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ 
และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ 

3)  กองทรัสต์ WHART ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง
เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว ซึง่รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART 
 
  (2)  อนมุตัิให้กองทรัสต์ WHART แต่งตัง้บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้
ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมทัง้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์ 
WHART ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนัให้เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้
 
  (3) อนุมัติมอบอ านาจให้ผู้ จัดการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีเป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดรูปแบบการเข้าลงทนุเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สนิ วิธีการประเมินราคาทรัพย์สนิ รวมถึงราคาที่เหมาะสมใน
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้ และการแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผกูพนัที่แสดงถึงสิทธิที่จะซือ้ เช่า หรือเช่าช่วง และเข้า
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สนิ และ/หรือ สญัญาซือ้ขายทรัพย์สนิ และ/หรือ สญัญาเช่าทรัพย์สนิ และ/
หรือ สญัญาเช่าช่วงทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาจ านอง (เพื่อรับจ านองทรัพย์สิน) และ/หรือ สญัญาเช่าพืน้ที่หลงัคา และ/หรือ 
สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือ สญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้นี ้และทรัพย์สินอื่น
ที่เก่ียวข้อง การจดัหาประโยชน์ส าหรับทรัพย์สินท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ สญัญา และ/หรือ เอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เมื่อ
กองทรัสต์ WHART ได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านกังาน ก.ล.ต. ให้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม รวมทัง้ 
ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด  ๆ  
เพื่อการดงักลา่ว เป็นต้น 

3) เข้าท าสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัใหม ่หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบั
เดิมเพื่อให้สอดคล้องกบัการเข้าลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART 
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4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบ
ผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวตาม 1) 2) และ 3) ข้างต้น 
เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ และ 

5) ใช้ดุลพินิจในการที่จะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางโครงการ หรือลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพย์สิน
บางสว่นของทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ ก าหนด เปลีย่นแปลงวิธีการ และ/หรือ เง่ือนไขตา่ง ๆ ในการเข้าลงทนุ หาก
เห็นว่าเง่ือนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกบัเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ WHARTจะเข้า
ลงทุน หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สิน
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ WHART และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผูกพันให้แก่
กองทรัสต์ WHART เกินสมควร ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี  ้(โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วง หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ ให้เช่าช่วง หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนัในมติดงักลา่ว) 
 

 -  เห็นด้วย  1,481,585,432  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  งดออกเสยีง  669   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่  4 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 426,230,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิ
การเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่
เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 4 

  มติ: 

  (1) อนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 4 โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไมเ่กิน 426,230,000 หน่วย (สี่ร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นหนว่ย) และการน า
เงินประกนัการเช่าและการบริการมาใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในจ านวนประมาณ 50,000,000 
บาท (ห้าสบิล้านบาท)  
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  (2) อนมุตัิวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน
ของทรัพย์สินที่จดัท าโดยผู้ประเมินมลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณา
ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทน
ในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึงการลงทนุทางเลือก
อื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) (ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในหนงัสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เป็นจ านวนเงินทนุ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ที่ 4) 
 
  (3) อนุมัติมอบอ านาจให้ผู้ จัดการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีเป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึงก าหนด
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย และจ านวนเงินประกันการเช่าและการบริการของ
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมเพื่อมาใช้เป็นเงินทนุในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกับแนวทางที่
ก าหนดไว้ข้างต้น 

2) ด าเนินการติดตอ่กบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรือบคุคล
ใดๆ เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม 

3) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบ
ผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการ
ดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้(โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ ให้เช่าช่วง หรือผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนัในมติดงักลา่ว) 
 
 -  เห็นด้วย  1,481,585,432   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  งดออกเสยีง  669   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA 

และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

  มติ:  อนมุตัิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคล
เดียวกนัของ  

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้(โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติ
ดงักลา่ว) 
 
 -  เห็นด้วย  1,442,849,128   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  97.3854 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  38,736,304   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    2.6145 

 -  งดออกเสยีง  669   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีเสยีง

คดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครัง้ที่  4 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

  มติ:  

  (1) อนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน

ครัง้ที่ 4 และการน าหนว่ยทรัสต์ใหมจ่ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในกรณีที่มีการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยแบ่งออกเป็น 3 

สว่น ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้ เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรือเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายช่ือปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือเกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร หรือสละ
สทิธิไมจ่องซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  
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ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร
แล้ว ผู้จดัการกองทรัสต์จะจดัสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์
เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ได้รับ
สทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหนว่ยทรัสต์ที่ไมส่ามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็มหนว่ยได้ให้ปัด
เศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ส่วนที่ 2 จดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่
จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับส่วนที่ 1 แล้วจะมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของ
หนว่ยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้(รายละเอียดตามที่ได้รับอนมุตัิในวาระที่ 4) 

ส่วนที่  3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้แก่ (1) บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทนุสถาบนัและผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  WHART 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับเจ้าของ
อสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ . 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และ/หรือ 
ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว ผู้ จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในสว่นที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่
เห็นสมควร พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 5 เป็นจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะจดัสรร
เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแตล่ะประเภท 

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือกลุ่มบคุคลใด
เป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ 
WHART 

ในการนี ้ผู้จดัการกองทรัสต์จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณา
รับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแต่วนัปิดการ
เสนอขายหนว่ยทรัสต์    
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  (2) อนุมัติมอบอ านาจให้ผู้ จัดการกองทรัสต์และ/หรือ ทรัสตีเป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดมิที่มีสทิธิจองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขาย
แก่เสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น  ๆ  เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสดุท้าย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการ
เสนอขาย อตัราส่วนการใช้สิทธิจองซือ้ สดัส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์
เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 
รวมทัง้การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ในสว่นที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นกัลงทนุอื่น ตลอดจนมี
สิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทนุรายใด 
หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สญัชาติอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุ่ น หรือสญัชาติอื่นใดที่มิใช่สญัชาติไทย หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการเสนอขายและการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ ทัง้ของประเทศไทยหรือของประเทศของสญัชาติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์นัน้  ๆ หรือก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการเกินสมควร 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการยื่นค าขอต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหนว่ยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4) เจรจาต่อรองเข้าท าจดัเตรียมแก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขาย และการ
จดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย และผู้จดัจ าหนา่ยเพื่อด าเนินการ
ดงักลา่ว 

5) จดัเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผอ่นผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จ าเป็น และเก่ียวข้องกบัการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการน าหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตอ่หนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้อง และกระท าการอื่นใดที่จ าเป็นและ
เหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นส าเร็จครบถ้วน และ 

6) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบ
ผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการ
ดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

  ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้(โดยไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มีสว่นได้เสยีในมติดงักลา่ว) 
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 -  เห็นด้วย  1,427,758,336   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  96.3668 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  53,827,096   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  3.6331 

 -  งดออกเสยีง  669   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001 

  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสยีง
คดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทัง้หมดจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ 
ประมาณไม่เกิน 1,670,000,000 บาท เพื่ อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของ
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่ เดิม และเพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ WHART 

  มติ: 

  (1) อนุมตัิให้กองทรัสต์ WHART มีอ านาจด าเนินการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่ง
หนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรือผู้ ให้กู้ที่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัวินาศภยั โดยผู้ให้กู้อาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี
ของกองทรัสต์ WHART ในจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไมเ่กิน 1,670,000,000 บาท เพื่อ
ลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกองทรัสต์ WHART  

  (2) อนุมัติมอบอ านาจให้ผู้ จัดการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีเป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใด ๆ ในการกู้ ยืมเงิน อาทิ จ านวนเงินกู้  อัตราดอกเบีย้ 
ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามัน่ การด ารงสดัสว่นตา่ง ๆ ของกองทรัสต์ WHART ตามที่จะตกลงกบัผู้ให้กู้
ที่มติที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมไ่ด้ก าหนดไว้และเทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัมติของที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ ตามค าสัง่
หรือค าแนะน าจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ หนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใด ๆ 
เพื่อการดงักลา่ว 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงิน หรือสญัญา และข้อผกูพนัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืม
เงินของกองทรัสต์ WHART จดัสง่เอกสารใด ๆ เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินดงักลา่ว 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับ
มอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
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3) การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน และสญัญาอื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการกู้ยืมเงินระหวา่งกองทรัสต์ WHART กบับคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัทรัสตี (ถ้ามี) 

4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบ
ผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจในการด าเนินการดงักลา่ว ตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) 
ข้างต้น เพื่อให้การดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้(โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี
ในมติดงักลา่ว)  

 -  เห็นด้วย  1,743,785,801   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  งดออกเสยีง  669   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสยีง

คดัค้านเกินกวา่ 1 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ 
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 

  มติ: อนุมตัิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง  ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม  

  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี  ้(โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ในมติดงักลา่ว) 

 -  เห็นด้วย  1,481,585,432   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  0    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  งดออกเสยีง  669   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001  
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  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
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