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ที่ REMS034/2564-TH  

  วนัท่ี 14 มถินุายน 2564 
 
เร่ือง แจง้มติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่า

ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 
  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”์) ในฐานะผูจ้ดัการ
กองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (“กองทรัสต ์WHART") 
ขอแจง้มติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เมื่อวนัท่ี 
14 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นเวลา 14.00 น. ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุมดว้ยตนเองและรบั
มอบฉนัทะทัง้หมด 379 คน นบัจ านวนหน่วยทรสัตไ์ด ้2,279,860,065 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 82.0980 ของหน่วยทรสัตท์ี่ออก
และจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด มติแต่ละวาระมีรายละเอียดดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

 มติ:  รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 -  เห็นดว้ย  2,285,084,372 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9989 

 -  ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 -  งดออกเสียง  24,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0011 

 - บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของ
อสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยส์ินอื่นทีเ่กี่ยวข้องของทรัพยส์ินทีจ่ะลงทุนเพิ่มเติม  

 มติ:   

(1) อนุมตัิใหก้องทรสัต ์WHART ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม โดยการลงทุนในสิทธิการเช่า 
และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและลงทุนในกรรมสิทธ์ิ และสิทธิการเช่าอาคารคลงัสินคา้ โรงงาน และส านกังาน ที่ตัง้อยู่บน
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ที่ดินนั้น รวมถึงลงทุนในทรพัยสิ์นอื่น  ๆ  อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและ
ทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารคลังสินคา้ โรงงาน และส านักงาน
ดังกล่าว โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี ้ ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม") ได้แก่ 
อสงัหาริมทรพัย ์สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์และสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรพัย์ของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (“WHA”) และ บริษัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จ ากัด (“WHAVH”) (รวมเรียกว่า “บริษัทเจ้าของ
ทรัพย์สิน”) ในจ านวนเงินไม่เกิน 5,549,720,000 บาท (ช าระในวันที่กองทรัสต ์WHART ลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุน
เพิ่มเติม) ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าเช่า ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า ราคาซือ้ขายส่ิงปลกูสรา้ง ค่าซือ้เครื่องมือ อปุกรณ ์งาน
ระบบ ในอาคารและค่าทรพัยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) นอกจากนี ้ ส าหรับโครงการ WHA E-Commerce Park 
กองทรัสต ์WHART จะมีสิทธิต่อสัญญาเช่าทรัพยสิ์นอีก 30 ปี ซึ่งมีค่าเช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าที่ต่ออายุอีกจ านวน 
250,000,000 บาท (ซึ่งจะช าระเมื่อมีการต่อสญัญาเช่าโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี
ธุรกิจเฉพาะ รวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่
จ ะ ล ง ทุ น
เพิ่มเติม 

1. โครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 62) ตั้งอยู่ที่ต าบลบ่อตาโล่ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
1) สิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 2 โฉนด (โฉนดเลขที่  28893 และ 28894)  เนื ้อที่ แบ่งเช่า

โดยประมาณ 26 ไร ่3 งาน 18 ตารางวา1 มีก าหนดระยะเวลาการเชา่สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2590 หรือประมาณ 26 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม2 

2) กรรมสิทธ์ิในอาคารคลังสินคา้ และส านักงานในโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(วงันอ้ย 62) จ านวน 3 หลงั (ไดแ้ก่ อาคาร A, B และ C) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 
24,150.00 ตารางเมตร และขนาดพืน้ท่ีเช่าหลงัคารวมประมาณ 23,205.00 ตารางเมตร 

3) กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืน ๆ อนัเป็นส่วนควบของท่ีดินและอาคาร เคร่ืองมือ 
อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชนข์องที่ดินและอาคารของโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 62) 

 
หมายเหตุ: 
 
(1) ในปัจจบุนั พืน้ท่ีอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 

62) ยงัมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ และหาก ณ วนัที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่า มี
พืน้ที่อาคารคลังสินคา้ และส านักงานที่ยังมีผู้เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่  ในการนี ้กองทรัสต ์
WHART จะขอให ้WHA ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่อาคารคลงัสินคา้ และ

 
1 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ  ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ  
2 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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ส านักงานที่ยังไม่มีผูเ้ช่า ณ วันที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่
กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไป
ตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA ต่อไป 
 

(2) ในกรณีที่มีพืน้ท่ีอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 
62) ซึ่งมีผู้เช่า ณ วันที่กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนแต่สัญญาเช่าที่เก่ียวข้องจะครบก าหนดอายุการเช่า
ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทุน (“พืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสั้น”) ซึ่งหาก
ครบก าหนดอายุการเช่าดงักล่าวแลว้ และผูเ้ช่าไม่ต่ออายุสญัญาเช่าหรืออยู่ในระหว่างการเจรจา
สญัญาเพื่อต่ออายุการเช่าแต่ผูเ้ช่ายงัไม่ช าระค่าเช่า ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA 
ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่ที่มีการเช่าระยะสัน้ดงักล่าว ในช่วงระยะเวลา
หลงัจากครบก าหนดอายกุารเช่าจนถึงวนัครบก าหนด 1 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทุน หรือ
จนกว่าจะมีผู้เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาตกลงกระท าการที่
กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA ต่อไป 

 
(3) ในปัจจุบนั พืน้ที่หลงัคาของอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 

Center (วังน้อย 62) ยังไม่มีผู้เช่า ในการนี ้หากพืน้ที่หลังคายังคงไม่มีผู้เช่า ณ วันที่กองทรสัต ์
WHART เข้าลงทุนเพิ่มเติม กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ 
WHART เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไป
ตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHA ต่อไป  

ทั้งนี ้กองทรสัต ์WHART จะใหสิ้ทธิแก่ WHA หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ WHA ในอันที่จะเช่า
หลงัคาดงักล่าวไดก้่อนบุคคลอื่น โดยมีระยะเวลาการเช่าไม่นอ้ยกว่า 25 ปี นบัแต่วนัที่กองทรสัต ์
WHART ลงทุน โดยมีอัตราค่าเช่าไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่  WHA รับช าระค่าเช่าหลังคาให้แก่
กองทรัสต ์ณ ขณะนั้น ๆ และเท่ากับหรือไม่ต ่ากว่าอัตราค่าเช่าที่มีผู้เช่ารายอื่นเสนอมาให้แก่
กองทรสัต ์WHART (ถา้มี) แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า (“สิทธิในการเช่าหลังคา”)  

เมื่อ WHA หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกันกบั WHA ใชสิ้ทธิในการเช่าหลงัคาตามเงื่อนไขระยะเวลาและ
ราคาค่าเช่าขา้งตน้แลว้ หนา้ที่การช าระค่าเช่าหลงัคาของ WHA ภายใตส้ญัญาตกลงกระท าการ
เป็นอนัสิน้สดุลง ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท า
กบั WHA ต่อไป 

 
(4) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center (วงันอ้ย 62) นี ้กองทรสัต ์WHART 

จะเขา้ลงทนุโดยการเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
1) สญัญาโอนสิทธิการแบ่งเช่าที่ดิน กบั WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการแบ่งเช่าที่ดิน)  
2) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับการโอนสิทธิการแบ่งเช่าที่ดิน กับ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการแบ่งเช่า

ที่ดิน) และนางสขุาวดี กาญจนวฒัน ์นายสืบพงศ์ ทานสมัฤทธ์ิ นายส่งเกียรติ ทานสมัฤทธ์ิ 
(ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิรวมในท่ีดิน)  
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3) สญัญาจะซือ้จะขายสิ่งปลกูสรา้ง กบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้ง)  
4) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอุปกรณก์ับ WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่นๆ ใน

โครงการดงักล่าว)  
5) สัญญาตกลงกระท าการ กับ  WHA (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิการแบ่งเช่าที่ดินและเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ในโครงการดงักล่าว)  
 

ทั้งนี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรพัยสิ์นโครงการ WHA Mega Logistics Center  
(วังน้อย 62) ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนั้นให้เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต ์แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 

 
2. โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) ตั้งอยู่ที่

ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
1) สิทธิการแบ่งเช่าช่วงในที่ดิน 9 โฉนด (แบ่งเป็นสิทธิการเช่าช่วงทอดที่หนึ่งในบางส่วนของ

ที่ดินโฉนดเลขที่ 25152, 25153, 33561, 33563, 33618, 33621, 33622 และสิทธิการเช่า
ช่วงทอดที่สองในบางส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 33620 และ 33623) โดยมีเนือ้ที่แบ่งเช่าช่วง
โดยประมาณ 31 ไร่ 1 งาน 35.50 ตารางวา3 มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวันที่ 28 
พฤษภาคม 2594 หรือประมาณ 29 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะ
ลงทนุเพิ่มเติม4  

2) สิทธิการเช่าในอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) จ านวน 1 หลงั (ไดแ้ก่ อาคาร A 5) ขนาดพืน้ท่ี
เช่าอาคารรวมประมาณ 30,040.00 ตารางเมตร และส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอื่น ๆ อนัเป็น
ส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้สุดวนัที่ 28 พฤษภาคม 2594 
หรือประมาณ 29 ปี 5 เดือน นบัตัง้แต่วนัท่ีกองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติม6   

3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอื่นที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวเนื่อง 
และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารโรงงาน คลังสินคา้ และส านักงานของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) 

 
3 เนือ้ทีด่นิดงักล่าวเป็นเนือ้ทีท่ีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิ ซ่ึงเป็นเนือ้ทีด่นิบางส่วนของเนือ้ทีด่นิทัง้หมดของโฉนดทีด่นิ ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนี ้
อยู่ระหว่างการรงัวดัสอบเขตทีด่นิ 
4 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
5 อาคาร A ไดท้ าการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และอยู่ระหว่างการขอรบัใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยา้ยอาคาร ทัง้นี ้
WHA จะด าเนนิการจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ก่อนวนัทีก่องทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที ่7 (กองทรสัต์ 
WHART คาดว่าจะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิครัง้ที ่7 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2565) 
6 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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หมายเหตุ: 
(1) กองทรสัต  ์WHART จะเขา้ลงทุนในโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด 

กม. 23 โปรเจค 3) ภายใตเ้งื่อนไขว่า นางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์บริษัท พัชรกานดา จ ากัด และ
คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย ์(ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมในครัง้นี)้ และบริษัท ปทุมผล จ ากัด (ในฐานะผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินดงักล่าวจากคุณหญิง
กานดา เตชะไพบูลย)์ ตกลงสละสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและตกลงโอนสิทธิและหนา้ที่ตาม
สัญญาเช่าหลัก (ระหว่าง นางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์และ WHA และระหว่างบริษัท พัชรกานดา 
จ ากดัและ WHA และระหว่างคณุหญิงกานดา เตชะไพบลูยแ์ละบรษิัท ปทมุผล จ ากดั) หรือสญัญา
เช่าช่วงที่ดินทอดที่หน่ึง (ระหว่างบรษิัท ปทมุผล จ ากดั และ WHA) (แลว้แต่กรณี) เฉพาะส่วนที่ดิน
ที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลืออยู่ (Partial Step-in) ในกรณีที่ WHA หรือ บริษัท ปทุมผล จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ดงักล่าว  
 

(2) นางนภาพร สรุเดชวิบูลย ์บริษัท พชัรกานดา จ ากัด และคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย ์(ในฐานะ
เจ้าของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรัสต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตกลงด าเนินการจด
ทะเบียนให้กองทรัสต์ WHART เป็นผู้รับประโยชน์ในภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์บนที่ดิน
บางส่วนของนางนภาพร สรุเดชวิบลูย ์บรษิัท พชัรกานดา จ ากดั และคณุหญิงกานดา เตชะไพบลูย ์
ซึ่งเป็นทางเขา้ออกระหว่างที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุในโครงการ WHA Mega Logistics 
Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3)  สู่ทางสาธารณะ เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART และ/
หรือ ผูเ้ช่าพืน้ท่ี ตลอดจนบรวิารของบคุคลดงักล่าว ใชป้ระโยชนใ์นทางเดิน ทางรถยนต ์ทางระบาย
น ้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตั้งป้ายชื่อและป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนในโครงการ WHA Mega 
Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง
ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากับนางนภาพร สุรเดชวิบูลย์ บริษัท พัชรกานดา จ ากัด และ
คณุหญิงกานดา เตชะไพบลูย ์(ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) ต่อไป 

 
(3) ในปัจจุบนั แมพ้ืน้ที่อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานมีผูเ้ช่าครบเต็มจ านวนพืน้ที่แลว้ แต่

อย่างไรก็ดี หาก ณ วนัที่กองทรสัต์ WHART เขา้ลงทุนปรากฏว่ามีพืน้ที่อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ 
และส านักงานที่ยังมีผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่  ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA 
ช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART ส าหรบัพืน้ที่อาคารโรงงาน คลงัสินคา้ และส านกังานท่ียงัไม่
มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัที่กองทรสัต ์WHART เขา้ลงทุน หรือจนกว่าจะมีผูเ้ช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต์ WHART จะเขา้
ท ากบั WHA ต่อไป  
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(4) การลงทุนเพิ่มเติมใน โครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปร
เจค 3) นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท าสัญญาดังนี ้ รวมถึงสัญญาอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง 
1) สญัญาเช่าช่วงที่ดิน กับ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินจากนางนภาพร สรุเดชวิบูลย ์ใน

โฉนดเลขที่ 25152, 25153 และบริษัท พัชรกานดา จ ากัด ในโฉนดเลขที่ 33561, 33563, 
33618, 33621, 33622 และมีสิทธิการเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท ปทุมผล จ ากัด ในโฉนดเลขที่ 
33620 และ 33623)  

2) สัญญาเช่าอาคาร กับ WHA (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคารโรงงานคลังสินคา้ และ 
ส านกังาน พรอ้มสิ่งปลกูสรา้งอื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  

3) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์กบั WHA (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ ใน
โครงการดงักล่าว) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กบั WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและเป็น
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลกูสรา้งและทรพัยสิ์นอ่ืนๆ ในโครงการดงักล่าว)  

5) บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงที่ดิน กับ นางนภาพร สุรเดชวิบูลย ์(ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการดงักล่าว)  

6) บันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงที่ดิน กับ บริษัท พัชรกานดา จ ากัด (ซึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) และ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเช่าที่ดินในโครงการดงักล่าว) 

7) บนัทึกขอ้ตกลงเก่ียวกับการเช่าช่วงที่ดิน กับ คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย ์(ซึ่งเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) บรษิัท ปทมุผล จ ากดั (ซึ่งเป็นผูม้ีสิทธิการเชา่ที่ดิน) และ WHA (ซึ่งเป็นผูม้ี
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินในโครงการดงักล่าว) 
 

ทั้งนี ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรพัยสิ์นโครงการ WHA Mega Logistics Center 
(ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) ท่ีกองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทนุนัน้ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือ
เชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 

 
3. โครงการ WHA E-Commerce Park ตั้งอยู่ที่ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 
1) สิทธิการเช่าในที่ดิน 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 43855) โดยมีเนือ้ที่เช่าประมาณ 137 ไร่ 2 งาน 

92.7 ตารางวา7 มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่า
จะลงทนุเพิ่มเติม8 พรอ้มค ามั่นของ WHAVH ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอกี  
30 ปี 

 
7 ปัจจุบนัทีด่นิแปลงนีอ้ยู่ระหว่างการรงัวดัแบ่งโฉนด 
8 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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2) สิทธิการเช่าในอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานโครงการ WHA E-Commerce Park จ านวน 
2 หลงั (ไดแ้ก่ อาคาร A และ B) ขนาดพืน้ท่ีเช่าอาคารรวมประมาณ 130,139.00 ตารางเมตร 
และส่ิงปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอาคาร มีก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัตัง้แต่วนัที่กองทรสัต ์WHART คาดว่าจะลงทุนเพิ่มเติม9 พรอ้ม
ค ามั่นของ WHAVH ที่ใหสิ้ทธิกองทรสัต ์WHART ต่ออายกุารเช่าอีก 30 ปี 

3) กรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ อุปกรณ ์งานระบบในอาคารและทรพัยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวเน่ือง 
และจ าเป็นต่อการใชป้ระโยชนข์องที่ดินและอาคารคลังสินคา้ และส านักงานของโครงการ 
WHA E-Commerce Park 
 

หมายเหตุ:  
 
(1) WHAVH (ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี)้ ตก

ลงใหสิ้ทธิกองทรสัตใ์นการใชป้ระโยชนใ์นที่ดินบางส่วนของ WHAVH ซึ่งเป็นทางเขา้ออกระหว่าง
ที่ดินที่กองทรสัต ์WHART จะลงทนุในโครงการ WHA E-Commerce Park สู่ทางสาธารณะ เพื่อให้
กองทรัสต์ WHART และ/หรือ ผู้เช่าพืน้ที่  ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าวใช้ประโยชน์ใน
ทางเดิน ทางรถยนต ์ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์สาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนติดตัง้
ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่
กองทรสัต ์WHART ลงทุนในโครงการ WHA E-Commerce Park และ/หรือ ตกลงด าเนินการจด
ทะเบียนให้กองทรัสต์ WHART เป็นผู้รับประโยชน์ในภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์บนที่ดิน
ดังกล่าว เพื่อใหก้องทรสัต ์WHART และ/หรือ ผูเ้ช่าพืน้ที่ ตลอดจนบริวารของบุคคลดังกล่าวใช้
ประโยชนใ์นทางเดิน ทางรถยนต ์ทางระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ตลอดจนติดตัง้ป้ายชื่อและป้ายโฆษณาประชาสมัพันธต์่าง ๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่กองทรสัต ์WHART ลงทุนในโครงการ WHA E-Commerce Park ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไป
ตามสญัญาที่กองทรสัต ์WHART จะเขา้ท ากบั WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) ต่อไป 
 

(2) ในปัจจบุนั แมพ้ืน้ท่ีอาคารคลงัสินคา้ และส านกังานมีผูเ้ช่าครบเต็มจ านวนพืน้ท่ีแลว้ แต่อย่างไรก็ด ี
หาก ณ วนัท่ีกองทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุปรากฏว่ามีพืน้ท่ีอาคาร คลงัสินคา้ และส านกังานท่ียงัมี
ผูเ้ช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรสัต ์WHART จะขอให ้WHA หรือ WHAVH (ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพยสิ์น) ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคาร คลังสินค้า และ
ส านกังานท่ียงัไม่มีผูเ้ช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัท่ีกองทรสัต ์WHART เขา้ลงทนุ หรือจนกว่า
จะมีผูเ้ช่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้เงื่อนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรสัต ์
WHART จะเขา้ท ากบั WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์น) ต่อไป  

 

 
9 กองทรสัต ์WHART คาดวา่จะเขา้ลงทนุเพิ่มเตมิภายในวนัที ่1 มกราคม 2565   
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(3) การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA E-Commerce Park นี ้กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุนโดย
การเขา้ท าสญัญาดงันี ้รวมถึงสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 
1) สัญญาเช่าทรพัยสิ์น (ที่ดิน อาคารคลังสินคา้และส านักงาน พรอ้มส่ิงปลูกสรา้งอื่นๆ) กับ 

WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคารคลังสินคา้และส านักงาน พรอ้มส่ิงปลกู
สรา้งอื่นๆ)  

2) สญัญาซือ้ขายงานระบบ เครื่องมือ และอปุกรณ ์กบั WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นอื่น ๆ 
ในโครงการดงักล่าว) 

3) สญัญาจ านองกับ WHAVH (เพื่อรบัจ านองทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเป็นประกันการใหเ้ช่าต่ออีก 
30 ปี) 

4) สญัญาตกลงกระท าการ กับ WHA และ WHAVH (ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ส่ิงปลกู
สรา้งและทรพัยสิ์นอื่นๆ ในโครงการดงักล่าว)  
  

ทั้งนี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สินโครงการ WHA E-Commerce Park ที่
กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุนนัน้ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์แบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
ทรพัยสิ์นท่ีกองทรสัต ์WHART จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 

 
ทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม 1. ถึง 3. มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัต่อไปนี ้
 
เนือ้ที่ดินทัง้หมดในส่วนท่ี   195 ไร ่3 งาน 46.20 ตารางวา 
กองทรสัต ์WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในส่วนท่ี   184,329.00 ตารางเมตร 
กองทรสัต ์WHART จะลงทนุประมาณ 

พืน้ท่ีเช่าส่วนหลงัคาของอาคารทัง้หมดในส่วนท่ี  23,205.00 ตารางเมตร 
กองทรสัต ์WHART จะลงทนุประมาณ 

ทัง้นี ้การลงทนุของกองทรสัต ์WHART ในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมจะอยู่ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปนี ้ 

1) บริษัทเจา้ของทรพัยสิ์นไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้  (ถา้จ าเป็น) ของ
บริษัทเจา้ของทรพัยสิ์น ใหข้าย เช่า หรือ เช่าช่วงทรพัยสิ์นดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART และ
ไดด้  าเนินการใด ๆ เพื่อใหท้รพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวพรอ้มส าหรับการลงทุนโดยกองทรสัต ์WHART 
แลว้  

2) ไม่มีประเด็นที่ยังคงคา้งจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การปลดจ านองที่ดินและส่ิงปลูกสรา้งที่ติด
จ านองเป็นประกันกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน การจดทะเบียนยกเลิกหลกัประกันทางธุรกิจ และ/หรือ การ
ยกเลิกสญัญา และ/หรือ ขอ้ตกลงใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับภาระผูกพนัในสญัญาเช่าช่วงในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับที่ดินที่
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กองทรสัต ์WHART จะเขา้ลงทุน หรือหากมีประเด็นทางกฎหมายคงคา้ง หรือไม่สามารถด าเนินการได ้บริษัทฯ 
จะเปิดเผยความเส่ียงดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 และด าเนินการตาม
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง (ซึ่งจะตอ้งไม่ใช่ประเด็นอนัจะท าใหท้รพัยสิ์นที่กองทรัสตป์ระสงคจ์ะเขา้ลงทุนมีลกัษณะไม่
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และประกาศที่เก่ียวขอ้ง) 

3) ทรสัตีไดร้บัรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์WHART เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมถึงกฎหมาย 
กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ   

4) กองทรสัต ์WHART ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ( "ส านักงาน ก.ล.ต. ") ให้ด าเนินการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงิน และ
ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งเพื่อลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าว ซึ่งรวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
กองทรสัต ์WHART 

(2) อนุมัติใหก้องทรสัต ์WHART แต่งตัง้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นผู้ถือหน่วยทรัสตร์ายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต ์WHART รวมทั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้กับทรัพย์สินซึ่ง
กองทรสัต ์WHART ลงทนุอยู่ในปัจจบุนัใหเ้ป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้ 

(3) อนมุตัิมอบอ านาจใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1) ก าหนดรูปแบบการเขา้ลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม วิธีการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการแต่งตัง้ WHA เป็นผูบ้ริหาร
อสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขสญัญาหรือขอ้ผูกพนัที่แสดงถึงสิทธิที่จะซือ้ เช่า หรือเช่าช่วง และ
เขา้ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์สญัญาจะซือ้จะขายทรพัยสิ์น และ/หรือ สญัญาซือ้ขายทรพัยสิ์น และ/หรือ สญัญา
เช่าทรพัยสิ์น และ/หรือ สญัญาเช่าช่วงทรพัยสิ์น และ/หรือ สญัญาโอนสิทธิการเช่าทรพัยสิ์น และ/หรือ สญัญา
จ านอง (เพื่อรบัจ านองทรพัยสิ์น) และ/หรือ สญัญาตกลงกระท าการ และ/หรือ สญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการ
ลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมครัง้นี ้และทรพัยสิ์นอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัหาประโยชนส์ าหรบัทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ สญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เมื่อกองทรสัต ์WHART ไดร้บัอนุมตัิจากผู้
ถือหน่วยทรัสต ์และส านักงาน ก.ล.ต. ให้ลงทุนในทรัพยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมทั้ง ด าเนินการติดต่อกับ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือองคก์รของรฐั หรือบุคคลใด  ๆ เพื่อ
การดงักล่าว เป็นตน้ 

3) เขา้ท าสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยฉ์บบัใหม่ หรือแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
ฉบบัเดิมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้ลงทนุเพิ่มเติมของกองทรสัต ์WHART 
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4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างตน้ทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ และ 

5) ใชด้ลุพินิจในการท่ีจะเขา้ลงทนุหรือไม่เขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นบางโครงการ หรือลงทนุหรือไม่เขา้ลงทนุในทรพัยสิ์น
บางส่วนของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ/หรือ ก าหนด เปล่ียนแปลงวิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขต่าง ๆ  ในการ
เขา้ลงทนุ หากเห็นว่าเงื่อนไขหรือผลแห่งการเจรจาต่อรองกบัเจา้ของทรพัยสิ์น และ/หรือ ผูม้ีสิทธิเหนือทรพัยสิ์นที่
กองทรสัต ์WHARTจะเขา้ลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงใหเ้ห็นว่าการเขา้ลงทนุของ
กองทรสัต ์WHART ในทรพัยสิ์นดังกล่าวไม่ก่อใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมแก่กองทรสัต ์WHART และ/หรือ ผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์หรืออาจก่อภาระผูกพันใหแ้ก่กองทรสัต ์WHART เกินสมควร ทั้งนี ้เพื่อประโยชนข์องกองทรัสต์ 
WHART และผู้ถือหน่วยทรัสตเ์ป็นส าคัญ นอกจากนี ้ให้บริษัทฯ และ/หรือ ทรัสตี มีดุลพินิจที่จะพิจารณาให้ 
กองทรัสต ์WHART ลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพยสิ์นบางโครงการ หรือลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในทรัพยสิ์น
บางส่วนของทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักล่าวตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจยัในการลงทนุต่าง ๆ  อาทิ 
มลูค่าการประเมินของทรพัยสิ์นแต่ละแห่ง ประมาณการเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย และเงินลดทุนต่อ
หน่วย (Distribution Per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าผูถื้อหน่วยทรสัตจ์ะไดร้บัหลังจากที่ลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทนุเพิ่มเติม หรือจ านวนเงินเพิ่มทนุท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม และ เงินกูย้ืม เป็นตน้  

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้(โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในมติดงักล่าว) 
 -  เห็นดว้ย  1,847,735,627 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 -  ไม่เห็นดว้ย  0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

 -  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

 - บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART คร้ังที่ 6 โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์หม่จ านวนประมาณไม่เกิน 400,600,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยส์ินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
จากทรัพยส์ินของกองทรัสต ์WHART ที่มีอยู่เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสตท์ี่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนคร้ังที ่6 
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มติ:   

(1) อนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรสัต ์WHART ครัง้ที่ 6 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติมของกองทรัสต ์WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 400,600,000 หน่วย และอาจน าเงินประกันการเช่าและการ
บรกิารมาใชเ้ป็นเงินทนุในการลงทนุในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในจ านวนประมาณ 40,000,000 บาท 

(2) อนุมัติวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขายในครัง้นีโ้ดยอา้งอิงจากราคาประเมิน
ของทรพัยสิ์นท่ีจดัท าโดยผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นอิสระท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(2) อัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะไดร้บั (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยสิ์น (4) อัตราดอกเบีย้ทั้งใน
ประเทศและในตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะไดจ้ากการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทนุ ตราสารหนี ้รวมถึง
การลงทนุทางเลือกอื่น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความตอ้งการของนกัลงทนุสถาบนั (Bookbuilding) (ทัง้นี ้ใหถื้อเอาขอ้มลู
ที่ปรากฏในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม เป็นจ านวนเงินทุน จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะเพิ่ม และราคาเสนอ
ขายหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 6)  

(3) อนมุตัิมอบอ านาจใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติม  รวมถึง
ก าหนดจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกเสนอขาย ราคาหน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย และจ านวนเงินประกันการเช่า
และการบริการของทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติมเพื่อมาใชเ้ป็นเงินทุนในการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2) ด าเนินการติดต่อกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ องคก์รของรฐั หรือ
บคุคลใดๆ เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติม 

3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างตน้ทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
 -  เห็นดว้ย  2,285,115,710 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 -  ไม่เห็นดว้ย  0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

 -  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

 - บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ WHA และ/
หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA 

มติ:  อนมุตัิการเสนอขายหน่วยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่ม
บคุคลเดยีวกนัของ WHA  

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้(โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในมติดงักล่าว) 
 -  เห็นดว้ย  1,840,480,074 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.6073 

 -  ไม่เห็นดว้ย  7,255,553  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.3927 

 -  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 - บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มี

เสียงคัดคา้นรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ในการเพิ่มทุนคร้ังที่ 6 และการน าหน่วยทรัสตใ์หม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มติ:   

(1) อนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิม่เติมในการเพิ่ม
ทนุครัง้ที่ 6 และการน าหน่วยทรสัตใ์หมจ่ดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกรณี
ที่มีการเสนอขายหนว่ยทรสัตบ์างส่วนเป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก ่

ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรสัตท์ี่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมี
การออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้นี ้เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม โดยไม่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่จะ
ท าใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตท์ี่
เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร หรือนอ้ยกว่าสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร หรือ
สละสิทธิไม่จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก้็ได ้  

สญัชาติผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่ไม่ใช่สญัชาติไทยที่บริษัทฯ จะน ามาพิจารณาว่าจะท าใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศนัน้ มีรายชื่อเบือ้งตน้ คือ สญัชาติอเมริกา สญัชาติแคนาดา สญัชาติอินเดีย สญัชาติญ่ีปุ่ น สญัชาติ
จีน สัญชาติฮ่องกง สัญชาติสิงคโปร ์สัญชาติไตห้วัน สัญชาติอังกฤษ สัญชาติสวีเดน สัญชาติสวิสเซอรแ์ลนด ์สัญชาติ
ออสเตรเลีย สัญชาติเกาหลี สัญชาติฝรั่งเศส สัญชาติกรีซ สัญชาติลักเซมเบิรก์  ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประกาศ
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เปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อสัญชาติดังกล่าว ท่ีอาจมีผู้ถือหน่วยทรัสตส์ัญชาติอื่นเพิ่มเติมจากการก าหนด
รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์

ทั้งนี ้ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรสัตใ์นส่วนที่ 1 นีใ้หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมตามสิทธิที่ไดร้บัจัดสรรแลว้ 
บรษิัทฯ จะจดัสรรหน่วยทรสัตเ์พิ่มเติมที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กนิกว่าสิทธิ
ที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกบัหรือหลงัจากการจดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนท่ี 3 หรือไม่ก็ได ้

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราส่วนที่ก าหนดท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตไ์ดร้บัสิทธิ
จองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรสัตท์ี่ไม่สามารถจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเต็มหน่วยไดใ้หปั้ด
เศษลงเป็นจ านวนเต็มหน่วยที่ใกลเ้คียงที่สดุ 

ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA โดยจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่
จดัสรรใหแ้ก่ WHA และ/หรือ กลุ่มบคุคลเดียวกนัของ WHA เมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จดัสรรใหแ้ก่ WHA และ/หรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA ตามส่วนที่ 1 แลว้จะมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของหน่วยทรสัตท์ี่จะมีการออกและเสนอ
ขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้(รายละเอียดตามที่ไดร้บัอนมุตัิในวาระท่ี 4) 

ส่วนที่ 3 จดัสรรหน่วยทรสัตส่์วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ใหแ้ก่ (1) บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART ตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันกบัเจา้ของอสงัหาริมทรพัย์
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ (2) ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์หแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิจองซือ้
ในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรสัตเ์กินกว่าสิทธิที่ไดร้บัจดัสรรตามที่เห็นสมควร พรอ้มกับหรือภายหลงัจาก
การจดัสรรส่วนท่ี 3 แลว้หรือไม่ก็ได ้

ทัง้นี ้ใหถื้อเอาขอ้มลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์และหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยทรสัตเ์พื่อการลงทุนในทรพัยสิ์นที่กองทรสัต ์WHART จะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 7 เป็นจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะจดัสรร 
และวิธีการจดัสรรใหผู้ล้งทนุแต่ละประเภท 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรสัตด์งักล่าวขา้งตน้ จะไม่ท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตร์ายใด หรือกลุ่มบคุคลใดเป็นผูถื้อ
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์WHART เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรสัต์ 
WHART 

ในการนี ้บรษิัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรัสตท์ี่
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรสัต ์WHART เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์
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(2) อนมุตัิมอบอ านาจใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิมที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรสัตท์ี่จะเสนอขาย โดยวิธีการ
เสนอขายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ดิม 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ เก่ียวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรสัต ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
จ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขาย โครงสรา้งการเสนอขายสดุทา้ย ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรร
หน่วยทรสัต ์วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใชสิ้ทธิจองซือ้ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่อนไขและ
วิธีการจองซือ้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสตท์ี่จะ
ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจัดสรร  กรณีที่ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร  รวมทั้งการเสนอขายและจัดสรร
หน่วยทรสัตใ์นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปใหแ้ก่นกัลงทุนอื่น ตลอดจนมีสิทธิใชดุ้ลพินิจใน
การพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่เพิ่มใหแ้ก่ผูล้งทนุรายใด 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และด าเนินการในการยื่นค าขอ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4) เจรจา ต่อรอง เขา้ท า จัดเตรียม แกไ้ขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญา และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขาย 
และการจดัสรรหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดั
จ าหน่ายเพื่อด าเนินการดงักล่าว  

5) จดัเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรบัความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็น และเก่ียวขอ้ง
กับการเสนอขายหน่วยทรสัต ์การจดัสรรหน่วยทรสัต์ และการน าหน่วยทรสัตท์ี่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ
กระท าการอื่นใดที่จ  าเป็นและเหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ประสบผลส าเรจ็ และ 

6) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างตน้ทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้(โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียในมติดงักล่าว) 

 -  เห็นดว้ย  1,821,209,489 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  98.5644 

 -  ไม่เห็นดว้ย  26,104,885 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    1.4128 

 -  งดออกเสียง  421,253  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0228 

 - บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มี
เสียงคัดคา้นรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน ไม่เกิน 5,764,000,000 บาท เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย ์และทรัพยส์ินอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
จากทรัพยส์ินของกองทรัสต ์WHART ทีมี่อยู่เดิม และอาจให้หลักประกันการกู้ยืมเงนิดังกล่าว  

มติ: 

(1) อนุมัติใหก้องทรสัต ์WHART มีอ านาจด าเนินการกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบนัการเงินอื่นใด หรือผูใ้หกู้ท้ี่เป็นสถาบนัอื่นใดที่สามารถใหสิ้นเชื่อแก่ทรสัต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เช่น บรษิัทประกนัชีวิต และบรษิัทประกนัวินาศภยั โดยผูใ้หกู้อ้าจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยง
กันกับทรสัตีของกองทรสัต ์WHART ในจ านวนไม่เกิน 5,764,000,000 บาท เพื่อลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม และ
อาจใหห้ลกัประกนัการกูย้ืมเงินดงักล่าว  

การกูย้ืมเงินและใหห้ลกัประกนัที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินของกองทรสัต ์WHART ส าหรบัการกูย้ืมเงิน
ตามที่ระบไุวข้า้งตน้ จะเป็นไปตามที่ผูกู้แ้ละผูใ้หกู้อ้าจตกลงรว่มกนัก าหนดในสญัญากูย้ืมเงิน ส่วนหลกัประกนัในการกูย้ืม
เงินที่เก่ียวขอ้งประกอบไปดว้ย (1) การจ านองทรัพยสิ์นของกองทรสัต ์WHART ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทรพัยสิ์นที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ทัง้หมดหรือบางส่วน (2) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยั และสลกัหลงัใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูร้บั
ผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกนัภยัรว่ม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสญัญาเช่า (4) การจดทะเบียนสิทธิการเช่า และ/
หรือ สิทธิเรียกรอ้ง และ/หรือ กรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นหลกัประกันทางธุรกิจภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัประกนัทางธุรกิจ 
และ (5) หลกัประกนัการกูย้ืมอื่น ๆ ตามที่ผูกู้แ้ละผูใ้หกู้อ้าจตกลงรว่มกนัก าหนดเพิ่มเติมในสญัญากูย้ืมเงิน  

(2) อนมุตัิมอบอ านาจใหบ้รษิัทฯ และ/หรือ ทรสัตีเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1) พิจารณาและก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขใด ๆ ในการกูย้ืมเงิน อาทิ จ านวนเงินกู ้อตัราดอกเบีย้ 
ระยะเวลาการกูย้ืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน ค ามั่นการด ารงสดัส่วนต่าง ๆ ของกองทรสัต ์WHART ตามที่จะ
ตกลงกบัผูใ้หกู้ ้รายละเอียดหลกัประกนัที่มติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ไดก้ าหนดไวแ้ละเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับ
มติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ/หรือ ตามค าสั่งหรือค าแนะน าจากส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองคก์รของรฐั หรือบคุคลใด ๆ เพื่อการดงักล่าว 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขสญัญากูย้ืมเงิน สญัญาหลกัประกนั หรือสญัญา และขอ้ผูกพนัอื่น 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART จัดส่งเอกสารใด ๆ เก่ียวกับการกู้ยืมเงิน และการให้
หลักประกัน และท าธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกู้ยืมเงินและการให้หลักประกันดังกล่าว โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องกองทรสัต ์WHART และผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บั
มอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็  
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3) การเข้าท าสัญญากูย้ืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เก่ียวข้องกับการกูย้ืมเงินระหว่างกองทรสัต ์
WHART กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรสัตี (ถา้มี) 

4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างตน้ทุกประการเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
ประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อให้
การดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้(โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในมติดงักล่าว)  

 -  เห็นดว้ย  2,188,210,216 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9806 

 -  ไม่เห็นดว้ย  421,253   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0192 

 -  งดออกเสียง  3,300  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0002 

 - บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มี
เสียงคดัคา้นเกินกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งกองทรัสต ์WHART รวมถึงการเข้าท า และ/
หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต ์WHART 
และการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพยส์ินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม 

มต:ิ อนุมัติใหม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตัง้กองทรสัต ์WHART รวมถึงการเขา้ท า และ/หรือ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของกองทรสัต ์WHART และการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรพัย ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลงทุนในทรพัยสิ์นที่จะลงทุนเพิ่มเติม  และ/หรือ ปรบัปรุงขอ้มลูและรายละเอียด
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นที่จะลงทนุเพิ่มเติม  

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้(โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่มี ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในมติดงักล่าว) 

 -  เห็นดว้ย  1,834,698,794 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.2944 

 -  ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 -  งดออกเสียง  13,036,833 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.7056 

 - บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

มต:ิ  

(1) อนุมัติให้กองทรัสต์ WHART ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 8,000,000,000 บาท 
กองทรัสต์ได้ออกหุ้นกู้ เต็มวง เงินแล้ว  ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์จึ งมีมติ เสนอต่อ  
ผูถื้อหน่วยทรสัตข์อใหก้องทรสัต ์ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินสงูสดุไม่เกิน 11,000,000,000 บาท (รวมวงเงินหุน้กูเ้ดิม
แลว้) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชื่อผูถื้อหรือไม่ระบุชื่อผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือ ไม่
ดอ้ยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน : เงินบาท 
จ านวนเงินรวม
ของหุน้กูท้ัง้หมด 

: ไม่เกิน 11,000 ลา้นบาท 
จ านวนเงินตน้ของหุน้กู ้(ตามมลูค่าที่ตราไว)้ ที่ขออนุมตัิในครัง้นีไ้ม่เกิน 11,000 
ลา้นบาท  โดยเมื่อค านวณรวมกบัหุน้กูข้องกองทรสัต ์(ตามมลูค่าที่ตราไว)้ ที่ยงั
ไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจ านวนรวมกันไม่เกิน 11,000 
ลา้นบาท  ทัง้นี ้วงเงินของหุน้กูท้ี่ไถ่ถอนแลว้หรือที่กองทรสัตไ์ดท้ าการซือ้คืน จะ
น ามานับเป็นวงเงินของหุน้กูท้ี่กองทรสัตส์ามารถท าการออกและเสนอขายได ้
(Revolving Principal Basis) 
ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อ
ช าระ และ/หรือ ทดแทน หุน้กูเ้ดิม) จ านวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอน
ในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่เพื่อการ Refinancing หุน้กู้
เดิมนัน้จะไม่นบัเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่ารวมของเงินตน้ของหุน้กูท้ี่ยงั มิไดไ้ถ่ถอน
ใน การค านวณวงเงินของหุน้กูท้ี่กองทรสัต ์สามารถท าการออกและเสนอขายได ้

อตัราดอกเบีย้ : คงที่ตลอดอายุหุน้กู ้โดยขึน้อยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขาย 

อาย ุ : ไม่เกิน 7 ปี  
วิธีการจดัสรร : กองทรสัต ์สามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้เดียวเต็มจ านวนวงเงิน หรือ

เป็นคราวๆ โดยท าการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศใหแ้ก่ผู้ 
ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่
เ ก่ี ยวข้องของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งมผีลใชบ้งัคบัในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้กู ้
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การช าระคืนเงิน
ตน้ 

: ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ในหุน้กู ้

การไถ่ถอนก่อน
ครบก าหนดอาย ุ

: ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหก้องทรสัต ์ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด 
และ/หรือกองทรสัต ์อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ ทั้งนี ้การไถ่
ถอนหุ้นกู้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกูท้ี่จะออกในแต่ละคราว 
โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการ
ขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การขึน้ทะเบยีน
ตราสารหนี ้

: กองทรสัต ์อาจขึน้ทะเบียนหุน้กู ้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือศูนย์
ซือ้ขายตราสารหนีอ้ื่นใด 

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่กองทรสัต ์ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กูท้ี่ไดอ้อกภายในวงเงินที่ไดร้บั
อนุมตัินี ้กองทรสัต ์สามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมไดอ้ีกตามจ านวนที่ไดไ้ถ่
ถอนหรือช าระคืน 

วตัถปุระสงค ์ : 1. เพื่อช าระคืนหนีเ้ดิม 
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ 

และรองรบัการขยายธุรกิจของกองทรสัต ์
3. เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้่ายของกองทรสัตใ์นการออกหุน้กู ้หรือ ค่าใชจ้่ายอื่นใดที่

เก่ียวขอ้ง 

(2) อนุมัติใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารของผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ 
ดงัต่อไปนี ้

1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดชื่อ ลกัษณะ
การขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการ
จดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 

2) การแต่งตัง้ ที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

3) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่
จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นครัง้นี ้รวมถึงการน าหุน้กูด้ังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (The Thai Bond 
Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
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 -  เห็นดว้ย  2,285,115,710 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 -  ไม่เห็นดว้ย  0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 -  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 - บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายอนวุฒัน ์จารุกรสกุล) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่

ดบับลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 


