ที่ REMS036/2561-TH

วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
เรื่อง
เรียน

แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 2/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด (“ผู้จัดการกองทรัสต์ ”) ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (“กองทรั สต์ WHART”) ขอแจ้ งมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฟอร์ จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์
เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่ วมประชุม ณ
เวลาเปิ ดประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะทังหมด
้
301 คน นับจานวนหน่วยทรัสต์ได้ 1,423,532,823 หน่วย คิดเป็ นร้ อยละ
72.4821 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
มติแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
มติ:

รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
-

เห็นด้ วย

1,423,532,929 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

-

ไม่เห็นด้ วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่ า และสิทธิการเช่ าช่ วงอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ องของทรัพย์ สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2
กม. 35 เฟส 1) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63) โครงการ WHA KPN Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) และ โครงการ DSG HSIL
มติ:
(1)
อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ WHARTลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม โดยการลงทุนในกรรมสิทธิ์ สิทธิ
การเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและลงทุนในกรรมสิทธิ์ และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงาน ที่ตงอยู
ั้ ่
บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงาน โดย
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ (“ทรั พย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการ
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“WHA”),
บริ ษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จากัด (“Central WHA Alliance”), บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จากัด
(“WHA KPN Alliance”) และบริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ ง้ จ ากัด (“WHAVH”) (รวมเรี ย กว่า “บริ ษั ท เจ้ า ของ
ทรัพย์ สิน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียด
ทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม
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(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)
ตั ้ง อยู่ ที่ ต าบลบางกระเจ้ า อ าเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
1.1

สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขที่ 134435) โดยมี
เนื ้อที่เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา1 จาก WHA มีกาหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติม พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สิทธิ กองทรัสต์ WHART ต่อ
อายุการเช่าอีก 30 ปี

1.2

สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานในโครงการ
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จานวน
1 หลัง ขนาดพืน้ ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 ตารางเมตร
พืน้ ที่เช่าหลังคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และพืน้ ที่เช่าลาน
จอดรถประมาณ 4,858 ตารางเมตร พร้ อมสิ่ ง ปลูก สร้ างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มี

เนือ้ ทีด่ ิ นดังกล่าวเป็ นเนือ้ ทีด่ ิ นบางส่วนของเนือ้ ทีด่ ิ นทัง้ หมดตามทีป่ รากฏในโฉนดทีด่ ิ น ปัจจุบนั ที ด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
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กาหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART
ลงทุนเพิ่มเติม พร้ อมคามัน่ ของ WHA ที่ให้ สทิ ธิกองทรัสต์ WHART
ต่ออายุการเช่าอีก 30 ปี
1.3

กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานของโครงการ WHA
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1)

หมายเหตุ:
(1) ในปั จจุบนั แม้ พื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานของโครงการ
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) มีผ้ เู ช่าครบเต็ม
จ านวนพืน้ ที่ แล้ ว อย่า งไรก็ ดี หาก ณ วัน ที่ ก องทรั สต์ WHART เข้ า ลงทุน
ปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานที่ยงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบ
เต็มจานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่า
ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ WHART ส าหรั บ พื น้ ที่ อ าคารคลัง สิ น ค้ า โรงงาน และ
ส านัก งานที่ ยัง ไม่ มี ผ้ ูเ ช่ า เป็ น ระยะเวลา 3 ปี นับ ตัง้ แต่ วัน ที่ ก องทรั ส ต์
WHART ลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA
ต่อไป
(2) ในปั จจุบนั พื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า ในการนี ้ หากพื ้นที่เช่าหลังคายังคง
ไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะขอให้
WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับตังแต่
้
วัน ที่ ก องทรั ส ต์ WHART ลงทุน หรื อ จนกว่ า จะมี ผ้ ูเ ช่ า ช่ ว งในระยะเวลา
ดัง กล่า ว ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไขเป็ น ไปตามสัญ ญาตกลงกระท าการที่ ก องทรั สต์
WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป ทังนี
้ ้ ในระหว่างการชาระค่าเช่าหลังคา
ดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้ สทิ ธิแก่ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับ WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ กอ่ นบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลา
การเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั รา
ค่าเช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA รับชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์
WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอืน่
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เสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี) แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า (“สิทธิ
ในการเช่ าหลังคา”)
เมื่อ WHA และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA ใช้ สิทธิในการเช่าหลังคา
ตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่การชาระค่าเช่า
หลัง คาของ WHA ภายใต้ สัญ ญาตกลงกระท าการเป็ น อัน สิน้ สุดลง ทัง้ นี ้
เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทา
กับ WHA ต่อไป
(3) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2
กม. 35 เฟส 1) นี ้ กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญา
ดังนี ้ รวมถึงสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
1) สัญญาเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงาน
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างอื่นๆ) กับ WHA (ซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
อาคาร พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง)
2) สัญ ญาซื อ้ ขายงานระบบ เครื่ อ งมือ และอุป กรณ์ กับ WHA (ซึ่งเป็ น
เจ้ าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว) และ
3) สัญญาจานองกับ WHA (เพื่อรับจานองทรัพย์สนิ เป็ นประกันการให้ เช่า
ต่ออีก 30 ปี )
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega
Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ า
ลงทุนนันให้
้ เป็ นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และแบบแสดง
รายการข้ อมูล การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ และหนัง สื อ ชี ช้ วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม
ครัง้ ที่ 4

4

(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63) ตัง้ อยู่ท่ ี
ต าบลบ่ อตาโล่ และต าบลล าตาเสา อ าเภอวั ง น้ อย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา2
2.1
2.2

2.3

กรรมสิทธิ์ ในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ
45497) เนื ้อที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา3
กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้ าและสานักงานในโครงการ Central
WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63) จานวน 1 หลัง ขนาด
พื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าและสานักงานของโครงการ Central
WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย 63)

หมายเหตุ:
การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้ อย
63) นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญาดังนี ้
1) สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง กับ Central WHA Alliance (ซึง่
เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง) และ
2) สัญญาซื ้อขายงานระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์กบั Central WHA Alliance
(ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว)
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ภายใต้การอนุมตั ิ จากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้อง ภายหลังจากวันที ่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เมื ่อCentral
WHA Alliance จะพัฒนาที ่ดิ น ของ Central WHA Alliance ซึ่ งอยู่ ใ นบริ เวณใกล้ เคี ย งกับ ที ่ดิ น ที ่ก องทรัส ต์ WHART จะเข้ า ลงทุน กองทรัส ต์
WHART อาจจะจดทะเบี ยนให้บางส่วนของที ่ดินที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบังคับภาระจายอม (ภารยทรัพย์ ) เพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น
ทางรถยนต์ ทางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติ ดตัง้ ป้ายชื ่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ให้แก่ทีด่ ิ นที ่
Central WHA Alliance เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งอยู่ในบริ เวณใกล้เคี ยงกับที ่ดินที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน (สามยทรัพย์ ) ด้วยค่าใช้จ่าย
ของ Central WHA Alliance อย่ า งไรก็ ต าม หากกองทรัส ต์ WHART ไม่ ได้ รับ อนุมัติ จากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่ ว ยงานราชการอื ่นที ่
เกี ่ยวข้องในการดาเนิ นการจดภาระจายอมดังกล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยิ นยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรื อ บริ ษัทในกลุ่มของ
Central WHA Alliance มี สิทธิ ใช้สอยหรื อใช้ประโยชน์ ในบางส่วนของที ่ดินที ่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน ดังกล่าวเพือ่ ใช้เป็ นทางเดิ น ทาง
รถยนต์ ทางระบายน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติ ดตัง้ ป้ายชื ่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทัง้ นี ้ เงื ่อนไข
เป็ นไปตามสัญญาจะซื ้อจะขายที ด่ ิ นและสิ่ งปลูกสร้างทีก่ องทรัสต์ WHART จะเข้าทากับ Central WHA Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน) ต่อไป
3
ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
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ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับมูลค่าของทรั พย์ สินโครงการ Central WHA
Mega Logistics Center (วังน้ อย 63) ที่กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุนนันให้
้
เป็ นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.
23) ตัง้ อยู่ท่ ตี าบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3.1

3.2

3.3

สิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสิทธิการ
แบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ
21944) เนื ้อที่เช่ารวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน4 มีกาหนดระยะเวลา
การเช่ า ช่ ว งสิ น้ สุด วัน ที่ 2 มกราคม 2587 หรื อ ประมาณ 25 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม5
สิท ธิ ก ารเช่ าในอาคารคลังสิน ค้ าและสานัก งานโครงการ WHA
KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) จานวน
2 หลัง (แบ่งเป็ นอาคาร A จานวน 1 หลัง (ประกอบด้ วย 3 คูหา)
และอาคาร B จานวน 1 หลัง) ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ
39,607 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคาประมาณ 26,112 ตาราง
เมตร และสิ่งปลูกสร้ างและทรั พย์ สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร มีกาหนดระยะเวลาการเช่าสิ ้นสุดวันที่ 2 มกราคม
2587 หรื อประมาณ 25 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่กองทรัสต์ WHART คาด
5
ว่าจะลงทุนเพิ่มเติม
กรรมสิทธิ์ในเครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลัง สิ น ค้ า และส านัก งานของโครงการ WHA KPN
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23)

หมายเหตุ:
(1) กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุนในโครงการ WHA KPN Mega Logistics
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ภายใต้ เงื่อนไขว่า บริ ษัท ท็อปวิว บิส
4
5

ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
กองทรัสต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทุนเพิ่มเติ มภายใน วันที ่ 1 มกราคม 2562
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ซิเนส จากัด (ในฐานะเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่กองทรั สต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี)้ บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด (ในฐานะผู้มีสิทธิการ
เช่ า ที่ ดิ น ดัง กล่า วจากบริ ษั ท ท็ อ ปวิ ว บิ ส ซิ เ นส จ ากัด ) และ WHA KPN
Alliance (ในฐานะผู้มี สิท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น ดัง กล่า วจากบริ ษั ท เคพี เ อ็ น
แลนด์ จากัด) ตกลงโอนสิทธิและหน้ าที่ตามสัญญาเช่าหลัก (ระหว่างบริ ษัท
ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด และบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด) หรื อสัญญาเช่า
ช่วงที่ดิน (ระหว่างบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด และ WHA KPN Alliance)
(แล้ วแต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้
นี ้ ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ใน
กรณีที่บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด หรื อ WHA KPN Alliance ไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามการเจรจากับกองทรัสต์ WHART
บริ ษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จากัด บริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด และ WHA KPN
Alliance ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ องต่อไป
(2) ในปั จ จุ บัน พื น้ ที่ อ าคารคลัง สิ น ค้ า และส านัก งานโครงการ WHA KPN
Mega Logistics Center (ถนนบางนา .ตราด กม-23( ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็ม
จานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรื อ WHA KPN
Alliance (ซึ่งเป็ นเจ้ าของทรั พย์ สิน ) ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรั สต์ WHART
ส าหรั บ พื น้ ที่ อ าคารคลัง สิ น ค้ า และส านัก งานที่ ยัง ไม่ มี ผ้ ู เช่ า ณ วัน ที่
กองทรั สต์ WHART เข้ า ลงทุน เป็ น ระยะเวลา 3 ปี นับ แต่วัน ที่กองทรั สต์
WHART ลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA
และ WHA KPN Alliance ซึง่ เป็ ) นเจ้ าของทรัพย์สนิ (ต่อไป
(3) ส าหรั บ พื น้ ที่ อ าคารคลั ง สิ น ค้ า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega
Logistics Center (ถนนบางนา . ตราด กม - 23) ซึ่ ง Yusen Logistic
(Thailand) Co., Ltd. ได้ เช่าพื ้นที่อยูใ่ นปั จจุบนั และสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว
จะครบกาหนดอายุการเช่าในวันที่ 15 กรกฎาคม พ .ศ.2562 ซึ่งหากครบ
กาหนดอายุการเช่าดังกล่าวแล้ ว และผู้เช่าไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่า หรื ออยู่ใน
ระหว่างการเจรจาสัญญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผ้ เู ช่ายังไม่ชาระค่าเช่า ใน
การนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรื อ WHA KPN Alliance ชาระ
ค่า เช่ า สาหรั บ ช่ ว งระยะเวลาหลัง จากครบก าหนดอายุก ารเช่ า ดัง กล่า ว
จนกว่าจะมีผ้ ูเช่าหรื อผู้เช่าชาระค่าเช่า แต่ไม่เกิ นวันที่ (แล้ วแต่กรณี )31
ธันวาคม 2562 ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์
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WHART จะเข้ าท ากั บ WHA และ WHA KPN Alliance (ซึ่ ง เป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ) ต่อไป
(4) ในปั จจุบนั พื ้นที่เช่าหลังคายังไม่มีผ้ เู ช่า ในการนี ้ หากพื ้นที่เช่าหลังคายังคง
ไม่มี ผ้ ูเ ช่ า ณ วัน ที่ ก องทรั สต์ WHART เข้ า ลงทุน กองทรั สต์ WHART จะ
ขอให้ WHA หรื อ WHA KPN Alliance ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART
เป็ นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน หรื อจนกว่าจะมีผ้ ู
เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าว ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
จะชาระค่าเช่าแทนอีกฝ่ ายหนึง่ เพื่อให้ อีกฝ่ ายหนึง่ หลุดพ้ นจากหน้ าที่ในการ
ช าระค่ า เช่ า ก็ ไ ด้ ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไขเป็ นไปตามสัญ ญาตกลงกระท าการที่
กองทรั สต์ WHART จะเข้ า ท ากับ WHA และ WHA KPN Alliance ต่อ ไป
ทังนี
้ ้ ในระหว่างการชาระค่าเช่าหลังคาดังกล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้
สิทธิแก่ WHA หรื อ WHA KPN Alliance และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
WHA ในอันที่จะเช่าหลังคาดังกล่าวได้ ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นับแต่วนั ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตั ราค่า
เช่าไม่ต่ากว่าอัตราค่าเช่าที่ WHA หรื อ WHA KPN Alliance รับชาระค่าเช่า
หลังคาให้ แก่กองทรั สต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรื อไม่ต่ากว่า
อัตราค่าเช่าที่มีผ้ เู ช่ารายอื่นเสนอมาให้ แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ ามี (แล้ วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า) “สิทธิในการเช่ าหลังคา”)
เมื่ อ WHA หรื อ WHA KPN Alliance และ/หรื อ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน กับ
WHA ใช้ สิ ท ธิ ใ นการเช่ า หลัง คาตามเงื่ อ นไขระยะเวลาและราคาค่า เช่ า
ข้ างต้ นแล้ ว หน้ าที่ ก ารช าระค่ า เช่ า หลัง คาของ WHA และ WHA KPN
Alliance ภายใต้ สัญ ญาตกลงกระท าการเป็ น อัน สิน้ สุด ลง ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไข
เป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA
และ WHA KPN Alliance ต่อไป และ WHA หรื อ WHA KPN Alliance และ/
หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA มีสทิ ธิที่จะโอนสิทธิในการเช่าหลังคาและ
หน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับ WHA
(5) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนน
บางนา .ตราด กม -23) นี ้ กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทา
สัญญาดังนี ้ รวมถึงสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
1)

สัญญาเช่าช่วงที่ดิน กับ WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็ นผู้มีสิทธิการเช่า
ช่วงจากบริ ษัท เคพีเอ็น แลนด์ จากัด)
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2)

สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ าและสานักงาน กับ WHA KPN Alliance
(ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร และสิง่ ปลูกสร้ างอื่น ๆ ในโครงการ
ดังกล่าว) และ
3) สัญ ญาซื อ้ ขายงานระบบ เครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ กับ WHA KPN
Alliance (ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ อื่น ๆ ในโครงการดังกล่าว)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA KPN
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ที่กองทรัสต์ WHART
จะเข้ าลงทุนนันให้
้ เป็ นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทรั ส ต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
(4) โครงการ DSG HSIL ตัง้ อยู่ท่ ีตาบลบัวลอย อาเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
4.1
4.2

4.3

กรรมสิท ธิ์ ใ นที่ ดิ น รวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนื อ้ ที่ ตาม
โฉนดรวม 15 ไร่6
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานโครงการ
DSG HSIL จ านวน 1 หลัง ขนาดพื น้ ที่ เ ช่ า อาคารรวมประมาณ
16,620 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เ ช่ า ลานจอดรถประมาณ 8,964
ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ที่ ดิ น และอาคาร เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานของโครงการ
DSG HSIL

หมายเหตุ:
(1) ในปั จจุบนั แม้ พื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานมีผ้ เู ช่าครบเต็ม
จานวนพื ้นที่แล้ ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้ าลงทุน
ปรากฏว่ามีพื ้นที่อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานที่ยงั มีผ้ เู ช่าไม่ครบ
เต็มจานวนพื ้นที่ ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHAVH
6

ทีด่ ิ นแปลงนีอ้ ยู่ระหว่างการรังวัดสอบเขตทีด่ ิ น
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(ซึง่ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ) ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่
อาคารคลังสินค้ า โรงงานและสานักงานที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี
นับ แต่ วัน ที่ ก องทรั ส ต์ WHART เข้ า ลงทุน หรื อ จนกว่ า จะมี ผ้ ูเ ช่ า ในช่ ว ง
ระยะเวลาดัง กล่า ว ทัง้ นี ้ เงื่ อ นไขเป็ น ไปตามสัญ ญาตกลงกระท าการที่
กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ าท ากั บ WHA และ WHAVH (ซึ่ ง เป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สนิ ) ต่อไป
(2) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ DSG HSIL นี ้ กองทรั สต์ WHART จะเข้ า
ลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง รวมทังงาน
้
ระบบ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ กับ WHAVH ซึง่ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ )
(พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง และเป็ นเจ้ าของทรั พย์ สินอื่นๆ ในโครงการดังกล่าว
รวมถึงสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับมูลค่าของทรั พย์ สินโครงการ DSG HSIL ที่
กองทรั สต์ WHART จะเข้ า ลงทุน นัน้ ให้ เ ป็ น ไปตามจดหมายเชิ ญ ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวน
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 4. มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวม
(ส่วนที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน)
พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา
156,534.61 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนลานจอดรถทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

13,822.00 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

35,212.00 ตารางเมตร

การลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
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1)
บริ ษัทเจ้ าของทรัพย์สินได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ าจาเป็ น) ของบริ ษัท
เจ้ าของทรัพย์สิน ให้ ขาย เช่า หรื อ เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าว (แล้ วแต่กรณี) ให้ แก่กองทรัสต์ WHART และได้ ดาเนินการใด ๆ
เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวพร้ อมสาหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ WHART แล้ ว
2)
ไม่มีประเด็นที่ยงั คงค้ างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลิกหลักประกันทางธุรกิจ และการ
ปลดจานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างที่ติดจานองเป็ นประกันกับธนาคารหรื อสถาบันการเงิน หรื อหากมีประเด็นทางกฎหมายคง
ค้ าง หรื อไม่สามารถดาเนินการได้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะเปิ ดเผยความเสีย่ งดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4
3)
ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ
และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
3)
กองทรัสต์ WHART ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงิน และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว ซึง่ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART
(2)
อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ WHART แต่งตังบริ
้ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้
ถื อหน่วยทรั สต์รายใหญ่ รายหนึ่งของกองทรั สต์ WHART รวมทัง้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ให้ กับทรัพย์ สินซึ่งกองทรัสต์
WHART ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
(3)

อนุมัติ ม อบอ านาจให้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละ/หรื อ ทรั ส ตี เ ป็ นผู้มี อ านาจในการด าเนิ น การ

ดังต่อไปนี ้
1)
กาหนดรูปแบบการเข้ าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สนิ วิธีการประเมินราคาทรัพย์สนิ รวมถึงราคาที่เหมาะสมใน
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และการแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม
2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญาหรื อข้ อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิ ที่จะซื ้อ เช่า หรื อเช่าช่วง และเข้ า
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สนิ และ/หรื อ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สนิ และ/หรื อ สัญญาเช่าทรัพย์สนิ และ/
หรื อ สัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน และ/หรื อ สัญญาจานอง (เพื่อรับจานองทรัพย์สิน) และ/หรื อ สัญญาเช่าพื ้นที่หลังคา และ/หรื อ
สัญญาตกลงกระทาการ และ/หรื อ สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ นี ้ และทรัพย์สินอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง การจัดหาประโยชน์สาหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เมื่อ
กองทรัสต์ WHART ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ และสานักงาน ก.ล.ต. ให้ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้
ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ
เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้ น
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3)
เข้ าทาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับใหม่ หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับ
เดิมเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART
4)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ ก ารดาเนินการดังกล่าวประสบ
ผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม 1) 2) และ 3) ข้ างต้ น
เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ และ
5)
ใช้ ดุลพินิจในการที่จะเข้ าลงทุนหรื อไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์สินบางโครงการ หรื อลงทุ นหรื อไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน
บางส่วนของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ กาหนด เปลีย่ นแปลงวิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้ าลงทุน หาก
เห็นว่าเงื่อนไขหรื อผลแห่งการเจรจาต่อรองกับเจ้ าของทรัพย์สิน และ/หรื อ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ WHARTจะเข้ า
ลงทุน หรื อผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าลงทุนของกองทรั สต์ WHART ในทรั พย์ สิน
ดัง กล่าวไม่ก่อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ โดยรวมแก่ กองทรั สต์ WHART และ/หรื อ ผู้ถื อ หน่วยทรั สต์ หรื อ อาจก่อภาระผูกพันให้ แก่
กองทรัสต์ WHART เกินสมควร ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้ (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสียในการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่า หรื อสิทธิการเช่าช่วง หรื อผู้ที่เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่าช่วง หรื อผู้ให้ สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมและกลุม่ บุคคลเดียวกันในมติดงั กล่าว)
-

เห็นด้ วย

1,209,315,206 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6290

-

ไม่เห็นด้ วย

29,369,566

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3710

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ มทุ น ของกองทรั ส ต์ WHART ครั ้ ง ที่ 3 โดยการออกและเสนอขาย
หน่ วยทรั สต์ ใหม่ จานวนประมาณไม่ เกิน 299,180,000 หน่ วย เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ สิทธิการเช่ า และสิทธิ
การเช่ าช่ วงของอสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากทรั พย์ สินของกองทรั สต์ WHART ที่มีอยู่
เดิม และวิธีการกาหนดราคาหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3
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มติ:
(1)
อนุมตั ิการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ครัง้ ที่ 3 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ WHART จานวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย (สองร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านหนึ่งแสนแปดหมื่น หน่วย) และ
การนาเงิน ประกันการเช่าและการบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุนในการลงทุนในทรั พย์สินที่จะลงทุน เพิ่มเติมในจานวนประมาณ
45,000,000 บาท (สีส่ บิ ห้ าล้ านบาท)
(2)
อนุมตั ิวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยอ้ างอิงจากราคาประเมิน
ของทรัพย์สินที่จดั ทาโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทน
ในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้ รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิ ชย์ของทรั พย์ สิน (4) อัตราดอกเบี ้ยทังในประเทศและใน
้
ตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้ รวมถึงการลงทุนทางเลือก
อื่น ๆ และ (6) ผลการสารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) (ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี ้
ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เป็ นจานวนเงินทุน จานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่ม และราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ ที่ 3)
(3)

อนุมัติ ม อบอ านาจให้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละ/หรื อ ทรั ส ตี เ ป็ นผู้มี อ านาจในการด าเนิ น การ

ดังต่อไปนี ้
1)
กาหนดรู ปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึงกาหนด
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย และจานวนเงินประกันการเช่าและการบริ การของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ เป็ นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่
กาหนดไว้ ข้างต้ น
2)
ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรื อบุคคล
ใดๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
3)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบ
ผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้ (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่มีส่วนได้ เสีย ในการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ สิทธิการเช่า หรื อสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อผู้ที่เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้ให้ เช่าช่วง หรื อผู้ให้ สิทธิ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมและกลุม่ บุคคลเดียวกันในมติดงั กล่าว)
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-

เห็นด้ วย

1,209,315,206 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6290

-

ไม่เห็นด้ วย

29,369,566

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3710

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิวธิ ีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ บางส่ วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA
มติ:

อนุมตั ิการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคล

เดียวกันของ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้ (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในมติ
ดังกล่าว)
-

เห็นด้ วย

1,208,879,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.5938

-

ไม่เห็นด้ วย

29,805,772

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.4062

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ หน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนและไม่มีเสียง
คัดค้ านรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5
พิจารณาอนุ มัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 3 และการนาหน่ วยทรั สต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย
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มติ:
(1)
อนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่อ อกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน
ครัง้ ที่สาม และการนาหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มี
การเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA โดยแบ่งออกเป็ น
3 ส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่จะ
มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) หรื อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ (Preferential Offering) โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรร หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละ
สิทธิไม่จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ในส่วนที่ 1 นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิม ตามสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
แล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่า
สิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้ อมกับหรื อหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์สว่ นที่ 3 หรื อไม่ก็ได้
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ได้ รับ
สิทธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็มหน่วยได้ ให้ ปัด
เศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของ WHA โดยจานวนหน่วยทรัสต์ที่
จัด สรรให้ แ ก่ WHA และ/หรื อ กลุ่ม บุค คลเดี ยวกัน ของ WHA เมื่ อ รวมกับ ส่วนที่ 1 แล้ ว จะมีจานวนไม่เกิ น ร้ อยละ 15 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ (รายละเอียดตามที่ได้ รับอนุมตั ิในวาระที่ 4)
ส่ วนที่ 3 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ให้ แก่ (1) บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ หากมีหน่วยทรัสต์ เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ/หรื อ
ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์
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ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่มีสิทธิ จองซื ้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
พร้ อมกับหรื อภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 3 แล้ วหรื อไม่ก็ได้
ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ ที่ 4 เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรร
เพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อกลุ่มบุคคลใด
เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์
WHART
ในการนี ้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณา
รับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์
(2)

อนุมัติ ม อบอ านาจให้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละ/หรื อ ทรั ส ตี เ ป็ น ผู้มี อ านาจในการด าเนิ น การ

ดังต่อไปนี ้
1)
พิจารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสทิ ธิจองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขาย
แก่เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
2)
พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรั สต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงจานวน
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้ างการเสนอขายสุดท้ าย ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการ
เสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สิทธิ จองซื ้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและวิธีการจองซื ้อ รวมถึงเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจัดสรร กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร
รวมทังการเสนอขายและจั
้
ดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปให้ แก่นกั ลงทุนอื่น ตลอดจนมี
สิทธิ ใช้ ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุนรายใด
หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์สญ
ั ชาติอเมริ กา แคนาดา ญี่ปนุ่ หรื อสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย หากเป็ นผลให้ การเสนอขายหรื อการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ ทังของประเทศไทยหรื
้
อของประเทศของสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์นนั ้ ๆ หรื อก่อให้ เกิดภาระและค่าใช้ จ่ายใน
การดาเนินการเกินสมควร
3)
กาหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และดาเนินการในการยื่นคาขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4)
เจรจาต่อรองเข้ าทาจัดเตรี ยมแก้ ไขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายเพื่อดาเนินการ
ดังกล่าว
5)
จัดเตรี ยม ลงนาม และยื่นคาขอรับความเห็นชอบ หรื อการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จาเป็ น และเกี่ยวข้ องกับการ
เสนอขายหน่วยทรั สต์ การจัดสรรหน่วยทรั สต์ และการนาหน่วยทรั สต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และกระทาการอื่นใดที่จาเป็ นและ
เหมาะสมเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นสาเร็ จครบถ้ วน และ
6)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบ
ผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้ (โดยไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสว่ นได้ เสียในมติดงั กล่าว)
-

เห็นด้ วย

1,194,103,153 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

96.4009

-

ไม่เห็นด้ วย

44,581,619

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

3.5991

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสียง
คัดค้ านรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6
พิจารณาอนุ มัติการกู้ยืมเงินทัง้ หมดจ านวนรวมวงเงินกู้ร ะยะยาว และ/หรื อ วงเงินกู้ระยะสั น้
ประมาณไม่ เ กิ น 1,780,000,000 บาท เพื่ อ ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารเช่ า และสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งของ
อสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากทรั พย์ สินของกองทรั สต์ WHART ที่มีอยู่เดิม และเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ WHART
มติ:
(1)
อนุมตั ิให้ กองทรัสต์ WHART มีอานาจดาเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่ง
หนึ่งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบันการเงินอื่นใด หรื อผู้ให้ ก้ ทู ี่เป็ นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้ สินเชื่อแก่ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัทประกันวินาศภัย โดยผู้ให้ ก้ อู าจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
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ของกองทรัสต์ WHART ในจานวนรวมวงเงินกู้ระยะยาว และ/หรื อ วงเงินกู้ระยะสันประมาณไม่
้
เกิน 1,780,000,000 บาท เพื่อ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกองทรัสต์ WHART
(2)

อนุมัติ ม อบอ านาจให้ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละ/หรื อ ทรั ส ตี เ ป็ นผู้มี อ านาจในการด าเนิ น การ

ดังต่อไปนี ้
1)
พิจารณาและกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ในการกู้ยืมเงิ น อาทิ จานวนเงิ น กู้ อัตราดอกเบี ้ย
ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน คามัน่ การดารงสัดส่วนต่าง ๆ ของกองทรัสต์ WHART ตามที่จะตกลงกับผู้ให้ ก้ ู
ที่มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ได้ กาหนดไว้ และเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตามคาสัง่
หรื อคาแนะนาจากสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใด ๆ
เพื่อการดังกล่าว
2)
เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน หรื อสัญญา และข้ อผูกพันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืม
เงินของกองทรัสต์ WHART จัดส่งเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับ
มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
3)
การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินระหว่างกองทรัสต์ WHART กับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับทรัสตี (ถ้ ามี)
4)
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้ างต้ นทุกประการเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบ
ผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจในการดาเนินการดังกล่าว ตาม 1) และ/หรื อ 2) และ/หรื อ 3)
ข้ างต้ น เพื่อให้ การดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้ (โดยไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ในมติดงั กล่าว)
-

เห็นด้ วย

1,395,210,772 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.9384

-

ไม่เห็นด้ วย

29,369,566

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.0616

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000
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ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสียง
คัดค้ านเกินกว่า 1 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
วาระที่ 7
พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่ อตัง้ กองทรั สต์ WHART รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ
การแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรั สต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์ สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
มติ:
อนมุติให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังกองทรั
้
สต์ WHART รวมถึงการเข้ าทา และ/หรื อ การ
แก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ ม
ทรัพย์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรื อ ปรับปรุ งข้ อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้ (โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน กับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ในมติดงั กล่าว)
-

เห็นด้ วย

1,209,315,206 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6290

-

ไม่เห็นด้ วย

29,369,566

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3710

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

-

บัตรเสีย

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยทรัสต์ทเี่ ข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา)
กรรมการ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมีย่ ม โกรท
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