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ที่ REMS036/2561-TH  

   

   วนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561 

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดบับลวิเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  (“กองทรัสต์ WHART”) ขอแจ้งมติที่ประชุม

วิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฟอร์จูน ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ 

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

เวลาเปิดประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะทัง้หมด 301 คน นบัจ านวนหนว่ยทรัสต์ได้ 1,423,532,823 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 

72.4821 ของหนว่ยทรัสต์ที่ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด มติแตล่ะวาระมีรายละเอียดดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

  มติ:  รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2561 ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 -  เห็นด้วย  1,423,532,929  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  0   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  งดออกเสยีง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมตัิการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สทิธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องของทรัพย์สนิที่จะลงทุนเพิ่มเตมิของโครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 
กม. 35 เฟส 1) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) โครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) และ โครงการ DSG HSIL 

  มติ:  
 
  (1)  อนุมตัิให้กองทรัสต์ WHARTลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการลงทุนในกรรมสิทธ์ิ สิทธิ
การเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในท่ีดินและลงทนุในกรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน ที่ตัง้อยู่
บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สินอื่น  ๆ  อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 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 เซ็นทรัล ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั (“Central WHA Alliance”), บริษัท ดบับลวิเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั 
(“WHA KPN Alliance”) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากัด (“WHAVH”) (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สิน”) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 
ตั ้งอยู่ ที่ ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 

1.1 สทิธิการแบง่เช่าในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดที่ดินเลขท่ี 134435) โดยมี
เนือ้ที่เช่าประมาณ 17 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา1 จาก WHA มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน
เพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สิทธิกองทรัสต์ WHART ต่อ
อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

1.2 สทิธิการเช่าในอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานในโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) จ านวน 
1 หลงั ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 14,084 ตารางเมตร 
พืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 9,100 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลาน
จอดรถประมาณ 4,858 ตารางเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคารจาก WHA มี

                                                           
1 เนือ้ทีดิ่นดงักล่าวเป็นเนือ้ทีดิ่นบางส่วนของเนือ้ทีดิ่นทัง้หมดตามทีป่รากฏในโฉนดทีดิ่น ปัจจุบนัทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART 
ลงทนุเพิ่มเติม พร้อมค ามัน่ของ WHA ที่ให้สทิธิกองทรัสต์ WHART 
ตอ่อายกุารเช่าอีก 30 ปี 

1.3 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบ ในอาคารและทรัพย์สนิ
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ WHA 
Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ 
WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 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 านักงานที่ยังไม่มีผู้ เช่า  เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตัง้แต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทนุ หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA 
ตอ่ไป 

(2) ในปัจจุบนั พืน้ที่เช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่เช่าหลงัคายงัคง
ไมม่ีผู้ เช่า ณ วนัท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ 
WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัตัง้แต่
วันที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าช่วงในระยะเวลา
ดังกล่าว ทัง้นี  ้เ ง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าท ากับ WHA ต่อไป ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคา
ดงักลา่ว กองทรัสต์ WHART จะให้สทิธิแก่ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบั WHA ในอนัท่ีจะเช่าหลงัคาดงักลา่วได้กอ่นบคุคลอื่น โดยมีระยะเวลา
การเช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุ โดยมีอตัรา
ค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอตัราค่าเช่าที่ WHA รับช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเทา่กบัหรือไมต่ ่ากวา่อตัราคา่เช่าท่ีมีผู้ เช่ารายอืน่
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เสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี) แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกวา่ (“สิทธิ
ในการเช่าหลังคา”)  

เมื่อ WHA และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลงัคา

ตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่าข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่า

หลังคาของ WHA ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง ทัง้นี ้

เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท า

กบั WHA ตอ่ไป 

(3) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (พระราม 2 
กม. 35 เฟส 1) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสญัญา
ดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
1) สญัญาเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังาน 

พร้อมสิ่งปลกูสร้างอื่นๆ) กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
อาคาร พร้อมสิง่ปลกูสร้าง) 

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

3) สญัญาจ านองกบั WHA (เพื่อรับจ านองทรัพย์สนิเป็นประกนัการให้เชา่
ตอ่อีก 30 ปี) 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA Mega 

Logistics Center (พระราม 2 กม. 35 เฟส 1) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้า

ลงทนุนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์  และหนังสือชีช้วนเสนอขาย

หนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเตมิ

ครัง้ที่ 4 
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(2) โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 63) ตัง้อยู่ที่
ต าบลบ่อตาโล่  และต าบลล าตาเสา  อ าเภอวัง น้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา2 

2.1 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 30434, 45496 และ 
45497) เนือ้ที่ตามโฉนดรวม 96 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา3 

2.2 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านกังานในโครงการ Central 
WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63) จ านวน 1 หลงั ขนาด
พืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 86,223.61 ตารางเมตร  

2.3 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ  อนัเป็นสว่นควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้าและส านกังานของโครงการ Central 
WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 63)  

หมายเหตุ: 

การลงทนุเพิ่มเติมใน โครงการ Central WHA Mega Logistics Center (วงัน้อย 
63) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาดงันี ้

1) สญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง กบั Central WHA Alliance (ซึง่
เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง) และ 

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์กบั Central WHA Alliance 
(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

                                                           
2  ภายใต้การอนมุติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายหลงัจากวนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เมื่อCentral 
WHA Alliance จะพฒันาที่ดินของ Central WHA Alliance  ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน กองทรัสต์ 
WHART อาจจะจดทะเบียนให้บางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนตกอยู่ในบงัคบัภาระจ ายอม (ภารยทรัพย์) เพือ่ใช้เป็นทางเดิน 
ทางรถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ให้แก่ทีดิ่นที ่
Central WHA Alliance เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุน (สามยทรัพย์) ด้วยค่าใช้จ่าย
ของ Central WHA Alliance อย่างไรก็ตาม หากกองทรัสต์ WHART ไม่ได้รับอนุมัติจากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการจดภาระจ ายอมดงักล่าว กองทรัสต์ WHART อาจยินยอมให้ Central WHA Alliance และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ 
Central WHA Alliance มีสิทธิใช้สอยหรือใช้ประโยชน์ในบางส่วนของที่ดินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนดงักล่าวเพือ่ใช้เป็นทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางระบายน ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ สาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ทัง้นี้ เงื่อนไข
เป็นไปตามสญัญาจะซ้ือจะขายทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างทีก่องทรสัต์ WHART จะเข้าท ากบั Central WHA Alliance (ซ่ึงเป็นเจ้าของทรพัย์สิน) ต่อไป 
3 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น 
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ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ Central WHA 
Mega Logistics Center (วังน้อย 63) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้
เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

(3) โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 
23) ตัง้อยู่ที่ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

3.1 สทิธิการเช่าช่วงในท่ีดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 21946) และสทิธิการ
แบ่งเช่าช่วงในที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 5731, 21943 และ 
21944)  เนือ้ที่เช่ารวมประมาณ 43 ไร่ 3 งาน4 มีก าหนดระยะเวลา
การเช่าช่วงสิน้สุดวันที่ 2 มกราคม 2587 หรือประมาณ 25 ปี 
นบัตัง้แตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART คาดวา่จะลงทนุเพิ่มเติม5 

3.2 สิทธิการเช่าในอาคารคลังสินค้าและส านักงานโครงการ WHA 
KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) จ านวน 
2 หลงั (แบ่งเป็นอาคาร A จ านวน 1 หลงั (ประกอบด้วย 3 คูหา) 
และอาคาร B จ านวน 1 หลงั) ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
39,607 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคาประมาณ 26,112 ตาราง
เมตร และสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น  ๆ  อันเป็นส่วนควบของ
ที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สดุวนัท่ี 2 มกราคม 
2587 หรือประมาณ 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรัสต์ WHART คาด
วา่จะลงทนุเพิ่มเติม5 

3.3 กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สิน
อื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และอาคารคลังสินค้าและส านักงานของโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) 

หมายเหตุ: 

(1) กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในโครงการ WHA KPN Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ภายใต้เง่ือนไขว่า บริษัท ท็อปวิว บิส

                                                           
4 ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
5 กองทรสัต์ WHART คาดว่าจะเข้าลงทนุเพ่ิมเติมภายใน วนัที ่1 มกราคม 2562   
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ซิเนส จ ากัด (ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี)้ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั  (ในฐานะผู้มีสิทธิการ
เช่าที่ดินดังกล่าวจากบริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด) และ WHA KPN 
Alliance (ในฐานะผู้ มีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็น 
แลนด์ จ ากดั) ตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าหลกั (ระหวา่งบริษัท 
ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากัด และบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด) หรือสญัญาเช่า
ช่วงที่ดิน (ระหว่างบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากัด และ WHA KPN Alliance) 
(แล้วแตก่รณี) เฉพาะสว่นท่ีดินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้
นี ้ให้แก่กองทรัสต์ WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ (Step-in) ใน
กรณีที่บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั หรือ WHA KPN Alliance ไมป่ฏิบตัิตาม
สญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามการเจรจากบักองทรัสต์ WHART 
บริษัท ท็อปวิว บิสซิเนส จ ากดั บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั และ WHA KPN 
Alliance ภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

(2) ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารคลังสินค้า  และส านักงานโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา -ตราด กม . 23( ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็ม
จ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN 
Alliance (ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
ส าหรับพืน้ที่อาคารคลังสินค้า และส านักงานที่ยังไม่มีผู้ เช่า ณ วันที่
กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่กองทรัสต์ 
WHART ลงทนุ หรือจนกวา่จะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA 
และ WHA KPN Alliance  )ซึง่เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ (ตอ่ไป 

(3) ส าหรับพื น้ที่ อาคารคลังสินค้า A3/2 ในโครงการ WHA KPN Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา -ตราด  กม . 23) ซึ่ ง  Yusen Logistic 
(Thailand) Co., Ltd. ได้เช่าพืน้ท่ีอยูใ่นปัจจบุนั และสญัญาเช่าฉบบัดงักลา่ว
จะครบก าหนดอายุการเช่าในวนัที่ 15 กรกฎาคม พ .ศ . 2562 ซึ่งหากครบ
ก าหนดอายกุารเช่าดงักลา่วแล้ว และผู้ เช่าไม่ต่ออายสุญัญาเช่า หรืออยู่ใน
ระหว่างการเจรจาสญัญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผู้ เช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ใน
การนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance ช าระ
ค่าเช่าส าหรับช่วงระยะเวลาหลังจากครบก าหนดอายุการเช่าดังกล่าว 
จนกว่าจะมีผู้ เช่าหรือผู้ เช่าช าระค่าเช่า )แล้วแต่กรณี (แต่ไม่เกินวันที่ 31 
ธนัวาคม 2562 ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ 
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WHART จะเข้าท ากับ  WHA และ WHA KPN Alliance  (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(4) ในปัจจุบนั พืน้ที่เช่าหลงัคายงัไม่มีผู้ เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่เช่าหลงัคายงัคง
ไม่มีผู้ เช่า ณ วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน กองทรัสต์ WHART จะ
ขอให้ WHA หรือ WHA KPN Alliance ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART 
เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรัสต์ WHART ลงทนุ หรือจนกวา่จะมผีู้
เช่าในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว โดยตลอดระยะเวลาดงักลา่ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
จะช าระคา่เช่าแทนอีกฝ่ายหนึง่ เพื่อให้อีกฝ่ายหนึง่หลดุพ้นจากหน้าที่ในการ
ช าระค่าเช่าก็ได้ ทัง้นี  ้ เ ง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับ WHA และ WHA KPN Alliance ต่อไป 
ทัง้นี ้ในระหว่างการช าระค่าเช่าหลงัคาดงักล่าว กองทรัสต์ WHART จะให้
สิทธิแก่ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั 
WHA ในอนัที่จะเช่าหลงัคาดังกล่าวได้ก่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการ
เช่าไม่น้อยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรัสต์ WHART ลงทุน โดยมีอตัราค่า
เช่าไม่ต ่ากว่าอตัราคา่เช่าที่ WHA หรือ WHA KPN Alliance รับช าระค่าเช่า
หลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART ณ ขณะนัน้ ๆ และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่า
อตัราคา่เช่าที่มีผู้ เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่กองทรัสต์ WHART (ถ้ามี (แล้วแต่
จ านวนใดจะสงูกวา่  ) “สิทธิในการเช่าหลังคา”) 

เมื่อ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/หรือ บุคคลที่เ ก่ียวโยงกันกับ 
WHA ใช้สิทธิในการเช่าหลังคาตามเง่ือนไขระยะเวลาและราคาค่าเช่า
ข้างต้นแล้ว หน้าที่การช าระค่าเช่าหลังคาของ  WHA และ WHA KPN 
Alliance ภายใต้สัญญาตกลงกระท าการเป็นอันสิน้สุดลง ทัง้นี ้เง่ือนไข
เป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA 
และ WHA KPN Alliance ตอ่ไป และ WHA หรือ WHA KPN Alliance และ/
หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA มีสทิธิที่จะโอนสทิธิในการเช่าหลงัคาและ
หน้าที่ท่ีเก่ียวข้องให้แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั WHA 

(5) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนน
บางนา -ตราด กม . 23) นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท า
สญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

1)  สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กบั WHA KPN Alliance (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการเช่า
ช่วงจากบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จ ากดั) 
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2)  สญัญาเช่าอาคารคลงัสินค้าและส านกังาน กบั WHA KPN Alliance 
(ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในอาคาร และสิง่ปลกูสร้างอ่ืน ๆ ในโครงการ
ดงักลา่ว) และ 

3)  สัญญาซือ้ขายงานระบบ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ กับ WHA KPN 
Alliance (ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิอื่น ๆ ในโครงการดงักลา่ว)  

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA KPN 
Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23) ที่กองทรัสต์ WHART 
จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

(4) โครงการ DSG HSIL ตัง้อยู่ที่ต าบลบัวลอย อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี 

4.1 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 36360) เนือ้ที่ตาม
โฉนดรวม 15 ไร่6  

4.2 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านักงานโครงการ 
DSG HSIL จ านวน 1 หลัง ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 
16,620 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าลานจอดรถประมาณ 8,964 
ตารางเมตร 

4.3 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ  อนัเป็นสว่นควบของ
ที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและ
ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์
ของที่ดินและอาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานของโครงการ 
DSG HSIL 

หมายเหตุ: 

(1) ในปัจจุบนั แม้พืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานมีผู้ เช่าครบเต็ม
จ านวนพืน้ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทนุ
ปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารคลงัสินค้า โรงงาน และส านกังานที่ยงัมีผู้ เช่าไมค่รบ
เต็มจ านวนพืน้ท่ี ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA และ WHAVH 

                                                           
6ทีดิ่นแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีดิ่น  
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(ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิ) ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ท่ี
อาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังานที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปี 
นับแต่วันที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรัสต์  WHART จะเข้าท ากับ  WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ) ตอ่ไป 

(2) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ DSG HSIL นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้า
ลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง รวมทัง้งาน
ระบบ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ กบั WHAVH )ซึง่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดนิ
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ ในโครงการดังกล่าว (
รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ DSG HSIL ที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้เป็นไปตามจดหมายเชิญประชุมผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วน
เสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 4. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

เนือ้ที่ดินรวม 
(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ) 

172 ไร่ 1 งาน 94.00 ตารางวา 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

156,534.61 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่าสว่นลานจอดรถทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

13,822.00 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

35,212.00 ตารางเมตร 

 

 
 การลงทนุของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 
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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)  ไมม่ีประเด็นที่ยงัคงค้างจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การจดทะเบียนยกเลกิหลกัประกนัทางธุรกิจ และการ
ปลดจ านองที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน หรือหากมีประเด็นทางกฎหมายคง
ค้าง หรือไมส่ามารถด าเนินการได้ ผู้จดัการกองทรัสต์จะเปิดเผยความเสีย่งดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 

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 
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3) เข้าท าสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัใหม ่หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาแตง่ตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบั
เดิมเพื่อให้สอดคล้องกบัการเข้าลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART 

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  1,209,315,206 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  97.6290 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  29,369,566 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.3710 

 -  งดออกเสยีง  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  บตัรเสยี 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนของกองทรัสต์ WHART ครั้งที่  3 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า และสิทธิ
การเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่
เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 3 
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  มติ: 

  (1) อนมุตัิการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART ครัง้ที่ 3 โดยการออกและเสนอขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม
ของกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 299,180,000 หน่วย (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหน่วย) และ
การน าเงินประกันการเช่าและการบริการมาใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจ านวนประมาณ 
45,000,000 บาท (สีส่บิห้าล้านบาท)  
 
  (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 3) 
 
  (3) อนุมัติมอบอ านาจให้ผู้ จัดการกองทรัสต์และ/หรือทรัสตีเป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึงก าหนด
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย และจ านวนเงินประกันการเช่าและการบริการของ
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมเพื่อมาใช้เป็นเงินทนุในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางที่
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) 
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 -  เห็นด้วย  1,209,315,206  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  97.6290 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  29,369,566  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.3710 

 -  งดออกเสยีง  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  บตัรเสยี 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิวธีิการเสนอขายหน่วยทรัสต์บางส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนัของ WHA 

  มติ:  อนมุตัิการเสนอขายหนว่ยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคล
เดียวกนัของ  

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี  ้(โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติ
ดงักลา่ว) 
 
 -  เห็นด้วย  1,208,879,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  97.5938 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  29,805,772  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.4062 

 -  งดออกเสยีง  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  บตัรเสยี 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีเสยีง

คดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมใน
การเพิ่มทุนครัง้ที่  3 และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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  มติ:  

  (1) อนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุน

ครัง้ที่สาม และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มี

การเสนอขายหนว่ยทรัสต์บางสว่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของ WHA โดยแบง่ออกเป็น 

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  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร
แล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่า
สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์สว่นท่ี 3 หรือไมก็่ได้ 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก 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 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์
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ให้แก่ผู้จองซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้ในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร 
พร้อมกบัหรือภายหลงัจากการจดัสรรสว่นท่ี 3 แล้วหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทนุในทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 4 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    

  (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
สิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มให้แก่ผู้ 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 



 
 

17 
  

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) 

 -  เห็นด้วย  1,194,103,153 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  96.4009 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  44,581,619  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  3.5991 

 -  งดออกเสยีง  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  บตัรเสยี 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีเสยีง
คดัค้านรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทัง้หมดจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ 
ประมาณไม่เกิน 1,780,000,000 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
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ของกองทรัสต์ WHART ในจ านวนรวมวงเงินกู้ ระยะยาว และ/หรือ วงเงินกู้ ระยะสัน้ประมาณไมเ่กิน 1,780,000,000 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 

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  1,395,210,772  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  97.9384 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  29,369,566  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.0616 

 -  งดออกเสยีง  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  บตัรเสยี 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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 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: อนมุติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาก่อตัง้กองทรัสต์ WHART รวมถึงการเข้าท า และ/หรือ การ
แก้ไขเพิ่มเติมสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART และการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริม
ทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมลูและรายละเอียดตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กบัทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม  

  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี  ้(โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ

ผู้จดัการกองทรัสต์ในมติดงักลา่ว) 

 -  เห็นด้วย  1,209,315,206  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  97.6290 

 -  ไมเ่ห็นด้วย  29,369,566  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  2.3710 

 -  งดออกเสยีง  0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 -  บตัรเสยี 0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
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