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เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงชุมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบ
วาระการประชมุจ านวน 7 วาระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ผ่านมา 

 การประชุมสามญัประจ าปี 2558 ของกองทรัสต์ WHART เมื่อวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 
เร่ิมประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 
847 ถนนเพชรบรีุ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทัง้หมด 41 คน นบัจ านวนหน่วยทรัสต์ได้ 118,427,200 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ 38.1052 ของหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART โดยมติแต่ละวาระมี
รายละเอียดดงันี ้

  วาระที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2557 ที่ประชุมมีมติ
รับทราบผลการด าเนินงานกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2557 

  วาระที่ 2 รายงานงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2557 ที่
ประชมุมีมติรับทราบรายงานงบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2557 

  วาระที่ 3 รายงานการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ท่ีประชุมมีมติรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีของกองทรัสต์ WHART ประจ าปี 2558 ซึ่งผู้สอบบญัชีที่ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์สเอบีเอเอส จ ากดั (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์”) ดงันี ้

  1. นางอโนทยั ลกิีจวฒันะ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3442 และ/หรือ 

  2. นางอณุากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3257 และ/หรือ 

  3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5339 

  โดยให้บคุคลดงักลา่วข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บคุคลดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ท าหน้าที่แทนได้  โดยมีค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2558 ในวงเงินไมเ่กิน 950,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย) 

  โดยรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2558 ของกองทรัสต์ WHART ดงักลา่วเป็นไปตามที่
ได้เปิดเผยไว้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 แล้ว ส าเนารายงาน
การประชมุดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพย์สินอื่นที่ เกี่ ยวข้องของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 
โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 และโครงการ WHA Mega Logistics Center 
สระบุรี 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิให้กองทรัสต์ WHART
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช่าท่ีดินและรับโอนกรรมสิทธ์ิ
อาคารคลงัสนิค้า โรงงาน และส านกังานที่ตัง้อยู่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทนุในทรัพย์สนิอื่นๆ อนัเป็นสว่น
ควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง 
และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลงัสินค้า โรงงานและส านกังาน โดยทรัพย์สินที่
กองท รัสต์  WHART จะลงทุน เพิ่ ม เติ มในค รัง้นี  ้( "ท รัพ ย์สินที่ จะลงทุน เพิ่ ม เติม ") ได้แก่ 
อสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าของอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ("WHA") มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด
ทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม 

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ตัง้อยู่ที่
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขท่ี 110571) เนือ้ที่ตามโฉนด 
81 ไร่ 15.9 ตารางวา 

 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega 
Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลงัคารวมประมาณ 
68,384.20 ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบนั พืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และพืน้ที่เช่าหลงัคา
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ยงัมีผู้
เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ในการนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ 
WHA ช าระคา่เช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ท่ีที่ยงัไมม่ีผู้ เช่า 
เป็นระยะเวลา 3 ปีส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าและส านกังาน และ
เป็นเวลา 25 ปีส าหรับพืน้ที่เช่าหลงัคา หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วง
ระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่
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กองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร
พิจิตร ก.ม. 4 นี  ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนโดยการเข้าท า
สญัญากับ WHA ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารคลงัสินค้าโครงการ
ดังกล่าว ทัง้นี  ้รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับมูลค่าของทรัพย์สิน
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิตร ก .ม . 4 ที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุ นัน้ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์  และหนังสือชี ช้วนเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART 

(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 61 ตัง้อยู่  ณ ต าบล
บ่อตาโล่ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สิทธิการเช่าที่ดินรวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่  28892 28895 และ 
28896) ตามสัญญาเช่าที่ดินลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554 และ
สญัญาแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาเช่าที่ดินลงวนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
เนือ้ที่ตามสญัญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีก าหนดระยะเวลาการเช่า 
30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2585 

 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega 
Logistics Center วังน้อย 61 ขนาดพืน้ที่ เช่าอาคารรวมประมาณ 
61,182 ตารางเมตร และพืน้ที่เช่าหลังคารวมประมาณ 26,472.05 
ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center วงัน้อย 61 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน พืน้ที่เช่าหลงัคาโครงการ WHA Mega Logistics Center 
วังน้อย 61 ยังมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่  ในการนี ้กองทรัสต์ 
WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าหลงัคาให้แก่กองทรัสต์ WHART 
ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่า
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท า
การท่ีกองทรัสต์ WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. นอกจากนี  ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่
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กองทรัสต์ WHART ส าหรับพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าในโครงการ WHA 
Mega Logistics Center วงัน้อย 61 ทีบ่ริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จ ากดั และ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นผู้ เช่า
อยู่ในปัจจุบัน (ซึ่งสัญญาเช่าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
จ ากัด และ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัดจะสิน้สดุ
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559) 
เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการท่ีกองทรัสต์ WHART 
จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

3. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center วงัน้อย 
61 นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญาโอนสิทธิ
การเช่ากับเจ้าของที่ดิน และ WHA ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่ดิน 
และเจ้าของกรรมสิทธ์ิอาคารคลังสินค้าโครงการดังกล่าว ทัง้นี ้
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega 
Logistics Center วงัน้อย 61 ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้าลงทนุนัน้ให้
เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
WHART 

(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุ รี ตั ้งอยู่  ณ  ต าบล
หนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 กรรมสทิธ์ิในท่ีดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693) เนือ้ที่
ตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา 

 กรรมสิทธ์ิในอาคารคลงัสินค้าและส านักงานโครงการ WHA Mega 
Logistics Center สระบรีุ ขนาดพืน้ที่เช่าอาคารรวมประมาณ 32,986 
ตารางเมตร 

 กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดิน
และอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและ
อาคารคลงัสินค้าและส านกังานของโครงการ WHA Mega Logistics 
Center สระบรีุ 

หมายเหตุ: 

1. ในปัจจุบัน พืน้ที่อาคารคลังสินค้าและส านักงาน โครงการ WHA 
Mega Logistics Center สระบรีุ ยงัมีผู้ เช่าไม่ครบเต็มจ านวนพืน้ที่ ใน
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การนี ้กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ 
WHART ส าหรับพืน้ที่ที่ยงัไม่มีผู้ เช่า เป็นระยะเวลา 3 ปีส าหรับพืน้ที่
อาคารคลงัสินค้าและส านักงาน หรือจนกว่าจะมีผู้ เช่าในช่วงเวลา
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เง่ือนไขเป็นไปตามสญัญาตกลงกระท าการที่กองทรัสต์ 
WHART จะเข้าท ากบั WHA ตอ่ไป 

2. การลงทนุเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี
นี ้กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทนุโดยการเข้าท าสญัญากบั WHA ซึ่ง
เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารคลังสินค้าโครงการดังกล่าว ทัง้นี ้
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัมลูคา่ของทรัพย์สนิโครงการ WHA Mega 
Logistics Center สระบุรี ที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนนัน้ให้
เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
WHART 

ทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมตาม (1) (2) และ (3) มีรายละเอียดพืน้ท่ีโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 เนือ้ที่ดินรวมตามที่ระบใุนโฉนด    184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา 
(สว่นท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทนุ)  

พืน้ท่ีเช่าอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี   174,913.55  ตารางเมตร 
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

 พืน้ท่ีเช่าสว่นหลงัคาของอาคารทัง้หมดในสว่นท่ี  94,856.25 ตารางเมตร 
 กองทรัสต์ WHART จะลงทนุประมาณ 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และให้ถือเอารายละเอียดทรัพย์สินที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้เป็นรายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART
จะลงทนุเพิ่มเติม 

ก่อนการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมดงักลา่ว บริษัทฯได้จดัให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ
จ านวน 2 ราย คือ บริษัท กรุงเทพประเมินราคาจ ากดั และบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากัด 
ซึง่ได้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีกองทรัสต์ WHARTจะลงทนุเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ชื่อโครงการ 
วิธีการ
ประเมิน 

ราคาประเมิน 

(ล้านบาท) 

บริษัท กรุงเทพประเมิน
ราคา จ ากดั1 

บริษัท แกรนด์ แอสเซท  
แอดไวเซอร่ี จ ากดั2 

มลูคา่ไมเ่กินร้อยละ 
110  ของราคาประเมิน

ต ่าสดุ 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center ชลหาร
พิจิตร ก.ม. 4 

พิจารณาจาก
รายได้ (Income 

Approach) 
2,357 2,298 2,527.8 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 

Center วังน้อย 61 

พิจารณาจาก
รายได้ (Income 

Approach) 
1,184 1,190 1,302.4 

โครงการ WHA 
Mega Logistics 
Center สระบุรี 

พิจารณาจาก
รายได้ (Income 

Approach) 
799 803 878.9 

รวม 4,340 4,291 4,709 
1 ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด ตามรายงานการประเมินมูลค่า

อสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 12 มิถุนายน 2558 (ราคา ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงคาดว่าเป็นวนัที่กองทรสัต์ 
WHART จะเข้าลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม) 

2 ราคาประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ตามรายงานการประเมิน
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2558 (ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ซ่ึงคาดว่าเป็นวันที่
กองทรสัต์ WHART จะเข้าลงทนุในทรพัย์สินทีจ่ะลงทนุเพ่ิมเติม) 

หมายเหต:ุ  รายละเอียดราคาประเมินอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละโครงการที่กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทนุเพิ่มเติม ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

การลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้กองทรัสต์ WHART จะลงทนุในทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่ ม เติมทัง้สิ น้ ไม่ เกิน  4,650,000,000 บาท  (สี่พันหกร้อยห้าสิบ ล้านบาท ) (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) โดยราคาที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ดงักลา่ว เป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงานประเมินค่าต ่าสดุ  ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินดงักลา่วเกินร้อยละ 10 ของราคาที่ได้จากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นอกจากนี  ้เนื่องจากในปัจจุบันพืน้ที่อาคารคลงัสินค้าบางส่วนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ได้มีการให้บริการชัน้วางของ อุปกรณ์ 
และเคร่ืองจักรในการเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรมและอุปกรณ์บริหารคลงัสินค้า ที่ 
WHA ได้ท าสญัญาบริการกบัผู้ให้บริการดงักลา่วเพื่อให้บริการแก่ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายยอ่ยซึง่สญัญาดงักลา่ว
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จะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในการนี  ้กองทรัสต์ WHART จะกันเงินจ านวนไม่เกิน 
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) จากการเพ่ิมทุนในครัง้นีเ้พ่ือจัดหากรรมสิทธ์ิ หรือบริการท่ี
เก่ียวข้องกบัชัน้วางของ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงระบบโปรแกรม
และอปุกรณ์บริหารคลงัสนิค้าเมื่อสญัญาบริการเดิมหมดอาย ุ 

ทัง้นี ้ราคาที่กองทรัสต์ WHART จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าว 
จะต้องเป็นไปตามจ านวนเงินเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ที่ได้จากการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม เงินกู้ยืม และจ านวนเงินจากเงินคา่มดัจ าค่าเช่าและค่าบริการ ตามรายละเอียดที่
จะกลา่วตอ่ไปในวาระท่ี 3  

นอกจากนี ้บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่รายหนึ่งของกองทรัสต์ WHART รวมทัง้เป็นผู้ บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ให้กับทรัพย์สินซึ่งกองทรัสต์  WHART ลงทุนอยู่ ในปัจจุบัน ให้ เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นีด้้วย  

ทัง้นี ้การลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  WHA ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ให้ขายทรัพย์สินดงักล่าวให้แก่กองทรัสต์ WHART และได้ด าเนินการใดๆ เพื่อให้ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมดงักลา่วพร้อมส าหรับการลงทนุโดยกองทรัสต์ WHART แล้ว ซึง่รวมถึงประเด็นที่ยงัคงค้างจาก
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และการปลดจ านองที่ดินและสิง่ปลกูสร้างที่ติดจ านองเป็นประกนั
กับธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) หรือหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ บริษัทฯจะเปิดเผยความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์  

(2)  ทรัสตีได้รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART เป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรัสต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆท่ีเก่ียวข้องและ  

(3)  กองทรัสต์ WHART ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") ให้ด าเนินการเพิ่มทนุของ
กองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงิน และด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม
ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART 

ในการนี ้บริษัทฯจึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนมุตัิมอบอ านาจให้บริษัทฯเป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
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1) ก าหนดรูปแบบการเข้าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์สินวิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน 
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จะลงทนุเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการ
แตง่ตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม 

2) เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญาหรือข้อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิที่จะซือ้
อสงัหาริมทรัพย์ สญัญาจะซือ้จะขายทรัพย์สิน และ/หรือ สญัญาซือ้ขายทรัพย์สิน และ/หรือ 
สญัญา และ/หรือ เอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ และส านักงาน ก.ล.ต . ให้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  รวมทัง้ 
ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ
หรือองค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื่อการดงักลา่ว เป็นต้น 

3) เข้าท าสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบับใหม่  หรือแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาแต่งตัง้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ฉบบัเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ 
WHART 

4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดังกล่าวตาม 1) 2) และ 3) ข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
ประสบผลส าเร็จ และ 

5) ใช้ดลุพินิจในการที่จะเข้าลงทนุหรือไม่เข้าลงทนุในทรัพย์สินบางโครงการ หรือลงทนุหรือไม่
เข้าลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม  และ/หรือ ก าหนด 
เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือ เง่ือนไขต่างๆในการเข้าลงทนุ หากเห็นว่าเง่ือนไขหรือผลแห่ง
การเจรจาตอ่รองกบัเจ้าของทรัพย์สิน และ/หรือ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART
จะเข้าลงทนุ หรือผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้เห็นวา่การเข้าลงทนุของ
กองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิดงักลา่วไมก่่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ WHART 
และ/หรือ ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรืออาจก่อภาระผกูพนัให้แก่กองทรัสต์ WHART เกินสมควร ทัง้นี ้
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั 

อนึ่ง เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯจะ
ด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทนุ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม 
เนื่องจากบริษัทฯคาดว่า การลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นีเ้ป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
ศกัยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะท าให้
รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจาย
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ความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของ
แหล่งที่มาของรายได้ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ WHART อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHARTและผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป 

บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมดงักลา่วเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ
การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ครัง้นี เ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์  WHART 
เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเพิ่ม
ผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์  WHART โดยมีโอกาสจะท าให้รายได้ค่าเช่าและผลประกอบการของ
กองทรัสต์ WHART มีความมัน่คงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเสี่ยงของการจดัหาผลประโยชน์
จากอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อนัจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ตอ่ไป  

นอกจากนีใ้นการก าหนดราคาสุดท้ายที่กองทรัสต์ WHART จะซือ้ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมจาก WHA กองทรัสต์ WHART จะอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิที่จดัท าโดยผู้ประเมิน
มลูค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และพิจารณาปัจจัยต่างๆที่มีความ
เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯมีความเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมซึ่งก าหนดไว้ไม่เกิน 
4,650,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สงูกว่าราคาที่ได้จากรายงาน
การประเมินค่าต ่าสดุของอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้อยละ 10 นัน้
เป็นราคาที่สมเหตสุมผล และอยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นควรให้แต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้นี ้เนื่องจากWHA มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
คลงัสนิค้า ซึง่จะสามารถดแูลและให้บริการแก่ผู้ เช่าเดิม รวมทัง้บริหารจดัการทรัพย์สนิให้กบักองทรัสต์ 
WHART ได้อย่างต่อ เนื่ องและมีประสิท ธิภาพต่อไป ในการนี  ้เนื่ องจาก WHA เป็นผู้ บ ริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ของตนเอง และเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และ 
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอร่ีแอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ ซึ่งเป็นอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
เดียวกนักบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติม บริษัทฯ จะก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ของ WHA ตามแนวทางเดิมเมื่อ
ครัง้จัดตัง้กองทรัสต์ WHART ที่ก าหนดไว้ในสญัญาตกลงกระท าการฉบับจัดตัง้กองทรัสต์ WHART  
ทัง้นี ้รายละเอียดจะเป็นไปตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู และหนงัสอืชีช้วนการเสนอขาย
หนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมตอ่ไป 

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ในการพิจารณาความสมเหตุผลของ
อตัราค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHA จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ WHART นัน้ บริษัทฯ 
ได้ท าการเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่ WHA จะเรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
WHART กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์  (Property Management Fee) ของกองทุน
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รวมอสงัหาริมทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับการบริหารอสงัหาริมทรัพย์
ของกองทรัสต์ WHART ในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นว่าอตัราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็นธรรมและ
สมเหตสุมผล และเนื่องจาก WHA เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิมาตัง้แต่
ต้น และเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเช่ียวช านาญในการ
บริหารงานอาคารคลงัสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน อีกทัง้ยงัมีความช านาญในการ
บริหาร จัดการ และมีทีมงานด้านต่างๆที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ โดย  WHA นัน้ถือว่าเป็น
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ พร้อมทัง้มีความคุ้นเคยกบัทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมเป็นอย่างดี การแต่งตัง้ WHA เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ส าหรับทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม จึงเป็นธุรกรรมที่ไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ WHART  

ทัง้นี ้เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปอย่างราบร่ืน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรอนมุตัิการมอบ
อ านาจให้บริษัทฯ มีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น โดยเมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯจะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ตอ่ไป 

การลงมติ 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART เข้าขา่ยเป็นการได้มาซึง่ทรัพย์สนิหลกัที่มี
มลูคา่ตัง้แตร้่อยละ 30 (สามสบิ) ของมลูคา่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ และการท าธุรกรรมกบัผู้จดัการ
กองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกบัผู้จดัการกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตัง้แต ่20,000,000 บาท หรือ
เกินกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ท าให้การ
เข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยในการประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุ
ไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ทัง้นี ้การนับคะแนนเสียงของผู้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นับรวม
คะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนัในมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหน่วยท รัสต์ที่ มีส่วนได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริมท รัพ ย์ห รือสิท ธิการเช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ (ณ วนัปิดสมดุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์วนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ. 2558) ได้แก่ 
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ชื่อ 
จ านวนหน่วยทรัสต์ 

(หน่วย) 
สัดส่วนการลงทุน 

(ร้อยละ) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  ) มหาชน( 46,618,500 15 

นางจรีพร อนนัตประยรู 801,000 0.26 

นายมนต์ชยั พินธุประภา 200,000 0.06 

นางสาวนลนิ อนนัตประยรู 100,000 0.03 

นายสมยศ อนนัตประยรู 59,100 0.02 

นายรชต ตราชวูณิช 5,000 0.00 

 

ทัง้นี ้WHA เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ การลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิของ WHA จึงเป็นการ
ท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยง บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของกองทรัสต์ และการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART กบั WHA ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 เพื่อประกอบการ
พิจารณา โดยบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศแล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลู
ในสารสนเทศ ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ใหม่จ านวนประมาณไม่เกิน 368,000,000 หน่วยเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการ
เช่าของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
WHART ที่มีอยู่เดิม และวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเตมิในครัง้นี ้ 

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจ านวนเงินไม่เกิน 
4,650,000,000 บาท (สี่พันหกร้อยห้าสิบล้านบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) เงินทนุที่จะ
ใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะมาจาก 3 ส่วนได้แก่ (1) 
เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม (2) เงินกู้
จากการกู้ยืมเงิน และ (3) เงินคา่มดัจ าคา่เช่าและค่าบริการของทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม โครงสร้าง
เงินทนุที่จะใช้ในการลงทนุในทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นัน้จะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของอตัราส่วนหนีส้ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทุน และ
ตลาดหนีใ้นปัจจุบนั ในส่วนของโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯเห็นควรให้มีการใช้เงินจากการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART จ านวน
ประมาณไมเ่กิน 368,000,000 หนว่ย 
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โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายผ่าน
ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหนา่ย ส าหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้นีจ้ะก าหนด
โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง ได้แก่ (1) ภาวะ
ตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่มีการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ (2) อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกั
ลงทุนจะได้รับ (3) ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สิน (4) อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อตัราผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึงการลงทุนทางเลือกอื่นๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) ทัง้นี ้ราคาหน่วยทรัสต์ขัน้ต ่าที่จะออกและเสนอขายจะมีราคาไม่ต ่ากว่าหน่วยละ 9 
บาท โดยผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย และผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART อาจเป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ทัง้นีใ้ห้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี ้
เป็นจ านวนเงินทนุ จ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่มและราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้นีข้องกองทรัสต์ WHART) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการเพ่ิมทนุเพ่ือลงทนุในกรรมสทิธ์ิและ
สิทธิการเช่าเพิ่มเติมดงัรายละเอียดในวาระที่ 2 และจดัหาประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วเพื่อ
มุง่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ WHART และสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลแก่ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนีก้ารที่กองทรัสต์ WHART มีจ านวนหน่วยทรัสต์เพิ่มขึน้ ส่งผลให้กองทรัสต์ 
WHART จะมีขนาดที่เพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นที่น่าสนใจต่อนกัลงทุน และบริษัทฯคาดว่าจะสามารถสง่เสริม
ให้เกิดสภาพคลอ่งในตลาดรองเพิ่มขึน้ อีกทัง้กองทรัสต์ WHARTจะสามารถกระจายความเสี่ยงจาก
การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทนุอยูใ่นปัจจบุนั 

ทัง้นี  ้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ บริษัทฯ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการและบริหารกองทรัสต์ WHART ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ก าหนด ซึง่รวมถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบในการน าเงินของกองทรัสต์ WHART ไปลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่น รวมทัง้การหาผลประโยชน์ การซือ้ เช่าจ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย ดงันัน้ บริษัทฯจึงเห็นควรที่
จะน าเงินมดัจ าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ มาใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุในทรัพย์สินท่ีจะลงทนุ
เพิ่มเติม  โดยบริษัทฯมีความเห็นว่าการน าเงินมัดจ าดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจะช่วยให้กองทรัสต์ WHART มีโครงสร้างการบริหารเงินท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ โดยจะท าให้ต้นทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมต ่าลงสง่ผลให้ผลตอบแทนตอ่ทรัสต์ดีขึน้ 
โดยในการลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ครัง้นี ้บริษัทฯมีความประสงค์จะด าเนินการให้กองทรัสต์ 
WHART น าเงินมดัจ า ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะได้รับจากผู้ เช่าจ านวนไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบ
ล้านบาท) มาใช้เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นีบ้ริษัทฯจะค านึงถึงการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ WHARTด้วย 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ อาทิเช่น การก าหนดจ านวน
เงินมดัจ าคา่เช่าและคา่บริการท่ีจะน ามาใช้เป็นเงินทนุ การก าหนดโครงการท่ีกองทรัสต์ WHART จะน า
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เงินมดัจ าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการมาใช้เป็นเงินทุน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอน
ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 
ทัง้นี ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รายละเอียด
ของการน าเงินมดัจ าค่าเช่าและค่าบริการมาใช้เป็นเงินทนุในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจะ 
ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยทรัสต์
เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART 

ในการนี ้บริษัทฯจึงเสนอขอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์อนมุตัเิพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART จ านวนประมาณไม่เกิน 368,000,000 
หน่วย เมื่อรวมหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจ านวนประมาณไม่เกิน 368,000,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ใน
ปัจจุบนัจ านวน 310,790,000 หน่วย จะท าให้กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
678,790,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท  และกองทรัสต์ WHARTจะน าเงินค่ามดัจ าค่า
เช่าและค่าบริการมาใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในจ านวนไม่เกิน 
40,000,000 บาท (สี่สบิล้านบาท) รวมถึงขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์อนมุตัิวิธีการก าหนดราคาหน่วยทรัสต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้โดยให้ถือวา่มติของที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 
ปี นบัจากวนัท่ีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ รวมถึงมอบหมายให้บริษัทฯมีอ านาจ 

1) ก าหนดรูปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม รวมถึงก าหนดจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขาย และจ านวนเงินค่ามดัจ าค่าเช่าและค่าบริการของทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมเพื่อมาใช้
เป็นเงินทนุในการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติม โดยให้สอดคล้องกบัแนวทางที่ก าหนด
ไว้ข้างต้น 

2) ด าเนินการติดต่อกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 
องค์กรของรัฐ หรือบคุคลใดๆ เพื่อการเพิ่มทนุของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอ
ขายหนว่ยทรัสต์เพิ่มเติม 

3) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิเพิ่มจ านวนเงินลงทนุของกองทรัสต์ WHART เพื่อลงทนุ
เพิ่มเติมในทรัพย์สนิท่ีจะลงทนุเพิ่มเตมิตามที่ได้น าเสนอทกุประการ เนื่องจากบริษัทฯ คาดวา่การลงทนุ
ในอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในครัง้นี ้นอกเหนือจากการสร้างโอกาสในการลงทนุในทรัพย์สินที่เล็งเห็น
แล้วว่ามีศกัยภาพที่ดีในอนาคตและเป็นการเพิ่มความหลากหลายของแหลง่ที่มาของรายได้ดงักลา่วไว้
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แล้วข้างต้น ยงัท าให้กองทรัสต์ WHART มีโอกาสที่จะขยายการลงทนุเพิ่มเติมในสินทรัพย์ภายใต้การ
บริหารงานของบริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษัทหนึ่งในกลุม่บริษัทของ WHA 
GROUP ซึ่งด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจคลงัสินค้าและโรงงาน ให้เป็นศนูย์กระจาย
สินค้าที่ได้มาตรฐานในระดบัสากล เพื่อเพิ่มการเติบโตของรายได้ของกองทรัสต์ WHART ต่อไปใน
อนาคต โดยก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทกุประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทฯ มีอ านาจด าเนินการตามที่เสนอ
ข้างต้น ทัง้นี  ้เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว บริษัทฯจะ
ด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทนุตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

การลงมติ 

การลงมติในวาระท่ี 3 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 2 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติไมอ่นมุตัิ
การท ารายการในวาระท่ี 2 แล้วนัน้ วาระท่ี 3 นีจ้ะไมถ่กูพิจารณาเพื่อลงมติในวาระดงักลา่ว 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART เข้าข่ายเป็นการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ที่
มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ ท าให้การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ 
WHART จะต้องได้ รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการ
ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพื่อขอมติดงักลา่ว ต้องมีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มาประชมุไม่น้อยกวา่ 25 รายหรือไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชมุดงักลา่ว
ต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯจะไมน่บัรวมคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนัในมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหน่วยท รัสต์ที่ มีส่วนได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริมท รัพ ย์ห รือสิท ธิการเช่ า
อสงัหาริมทรัพย์ (ณ วนัปิดสมดุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์วนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ. 2558) ได้แก่ 

ช่ือ 
จ านวนหน่วยทรัสต์ 

(หน่วย) 
สัดส่วนการลงทุน 

(ร้อยละ) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  ) มหาชน( 46,618,500 15 

นางจรีพร อนนัตประยรู 801,000 0.26 
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ช่ือ 
จ านวนหน่วยทรัสต์ 

(หน่วย) 
สัดส่วนการลงทุน 

(ร้อยละ) 

นายมนต์ชยั พินธุประภา 200,000 0.06 

นางสาวนลนิ อนนัตประยรู 100,000 0.03 

นายสมยศ อนนัตประยรู 59,100 0.02 

นายรชต ตราชวูณิช 5,000 0.00 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีผ้่าน
ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และผู้จดัจ าหน่าย ซึ่งอาจเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี โดยแบง่ออกเป็น 
2 สว่น ได้แก่  

ส่วนที่  1 จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม
(รวมถึงผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเช่า และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุน) (Rights Offering) ที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
โดยผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีต้ามสทิธิ
ที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือสละสิทธิไม่
จองซือ้หนว่ยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีก็้ได้  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมแล้ว บริษัทฯ สงวนสทิธิที่
จะจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เหลือจากการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสทิธิ ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีการจดัสรรสิทธิตามอตัราสว่นที่ก าหนดท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้รับสิทธิจองซือ้
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจ านวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจดัสรรให้เป็นจ านวนเต็ม
หนว่ยได้ให้ปัดเศษลงเป็นจ านวนเต็มหนว่ยที่ใกล้เคียงที่สดุ 

ส่วนที่  2 จดัสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้กบัผู้ ถือทรัสต์เดิม ให้แก่ (1) 
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่เป็นผู้จองซือ้พิเศษ ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบนั ซึ่งไม่ใช่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ และไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
ตามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
และ/หรือให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่
เหลือจากการจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจ านงที่จะซือ้หน่วยทรัสต์เกิน
กวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรตามที่เห็นสมควร 

ทัง้นี ้ให้ถือเอาข้อมลูที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทนุแต่
ละประเภท 

อย่างไรก็ดี การจดัสรรหน่วยทรัสต์ดงักล่าวข้างต้น จะไม่ท าให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์รายใด หรือ
กลุม่บคุคลใดเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยทรัสต์
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART 

ในการนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้
พิจารณารับหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนภายใน 45 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรัสต์ 

ในการนี ้บริษัทฯจึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนมุตัิวิธีการเสนอขายและวิธีการ
จดัสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นีแ้ละการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ถือว่ามติของที่ประชุม ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอายุ 1 ปี นบัจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึง
มอบหมายให้บริษัทฯมีอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ เพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิม
ที่มีสิทธิจองซือ้หน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขาย โดยวิธีการเสนอขายแก่เสนอขายให้กับผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์เดิม 

2) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยทรัสต์ ซึง่รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย 
ระยะเวลาการจองซือ้ วิธีการจดัสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อตัราสว่นการใช้สิทธิจอง
ซือ้ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เง่ือนไขและวิธีการจองซือ้ รวมถึงเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกับการเสนอขาย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจดัสรร กรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้หนว่ยทรัสต์เกินกวา่สิทธิที่ได้รับการจดัสรร รวมทัง้การเสนอขายและ
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จัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปให้แก่นักลงทุนอื่น 
ตลอดจนมีสทิธิใช้ดลุพินิจในการพิจารณาปฏิเสธไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่เพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ ลงทุนรายใด หากเป็นผลให้การเสนอขายหรือการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เพิ่มดงักล่าวเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับการ
เสนอขายและการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ 

3) ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี  ้และ
ด าเนินการในการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

4) เจรจาตอ่รองเข้าท าจดัเตรียมแก้ไขเพิ่มเติม และลงนามในสญัญา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั
การเสนอขาย และการจดัสรรหนว่ยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม 

5) จัดเตรียม ลงนาม และยื่นค าขอรับความเห็นชอบ หรือการผ่อนผนั รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จ าเป็น และเก่ียวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และการน า
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และกระท าการอื่นใดที่
จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วข้างต้นส าเร็จครบถ้วน และ 

6) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้  และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจ
ช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตัิวิธีการเสนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้และการน าหน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก าหนดให้มติของที่ประชุมผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในเร่ืองนีจ้ะมีอาย ุ1 
ปี นับจากวนัที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอ านาจให้บริษัทฯมีอ านาจ
ด าเนินการตามที่เสนอข้างต้น เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว 
บริษัทฯจะด าเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทนุตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่ไป 

การลงมติ 

การลงมติในวาระท่ี 4 นีเ้ป็นวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบัวาระท่ี 3 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติไมอ่นมุตัิ
การท ารายการในวาระท่ี 3 หรือไม่มีการพิจารณาวาระที่ 3 แล้วนัน้ วาระท่ี 4 นีจ้ะไมถ่กูพิจารณาเพื่อลง
มติในวาระดงักลา่ว 
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การเข้าท ารายการดงักลา่วของกองทรัสต์ WHART จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดังกล่าว ต้องมีผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 
ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดงักล่าวต้องมีหน่วยทรัสต์นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯจะไมน่บัรวมคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าช่วง
อสงัหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทนุเพิ่มเติมและกลุม่บคุคลเดียวกนั และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัทรัสตีในมติดงักลา่ว 

ผู้ ถือหน่วยท รัสต์ที่ มีส่วนได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริมท รัพ ย์ห รือสิท ธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ เป็นบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับทรัสตี (ณ วันปิดสมุดผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์วนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ. 2558) ได้แก่ 

ชื่อ 
จ านวนหน่วยทรัสต์ 

(หน่วย) 
สัดส่วนการลงทุน 

(ร้อยละ) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  ) มหาชน( 46,618,500 15 

นางจรีพร อนนัตประยรู 801,000 0.26 

นายมนต์ชยั พินธุประภา 200,000 0.06 

นางสาวนลนิ อนนัตประยรู 100,000 0.03 

นายสมยศ อนนัตประยรู 59,100 0.02 

นายรชต ตราชวูณิช 5,000 0.00 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั  ) มหาชน( 7,537,000 2.43 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั  ) มหาชน( 4,652,300 1.50 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงินจ านวนประมาณไม่เกิน 1,400,000,000 บาท และการให้
หลักประกันที่ เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของ
อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHART 
ที่มีอยู่เดิม 

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเก่ียวกับโครงสร้างเงินทุนที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนใน
ทรัพย์สินที่จะลงทนุเพิ่มเติมในจ านวนเงินไม่เกิน 4,650,000,000 บาท (สี่พนัหกร้อยห้าสิบล้านบาท) 
(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษีธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง) บริษัทฯเห็นควรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อนุมัติให้บริษัทฯมีอ านาจ
ด าเนินการกู้ ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบัน
การเงินอื่นใด  หรือผู้ ให้กู้ ที่ เป็นสถาบันอื่นใดที่สามารถให้สินเช่ือแก่ท รัสต์เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ได้ เช่น บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัวินาศภยั  โดยผู้ให้กู้อาจเป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกันกับกองทรัสต์ WHART หรือทรัสตีของกองทรัสต์ WHART ในจ านวนไม่เกิน 1,400,000,000 
บาท (หนึ่งพนัสีร้่อยล้านบาท) ซึง่เมื่อรวมกบัการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART ในปัจจบุนั จะไม่เกิน
ร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ WHART  

ภายหลังจากการเพิ่มเงินทุนของกองทรัสต์ WHART ในครัง้นี  ้และอนุมัติให้มีการให้
หลกัประกันในการกู้ยืมเงินครัง้นี ้ในรูปของ (1) การจ านอง และ/หรือ การโอนสิทธิในสญัญาเช่าที่ดิน 
และสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ตลอดจนอาจรวมถึงอาคารคลงัสินค้า และส านกังาน ของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม (2) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัย  และสลักหลังให้ผู้ ให้กู้ เป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัร่วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเง่ือนไขในสญัญาเช่าและสญัญาบริการ
ของผู้ เช่าที่มีอายมุากกวา่ 3 ปี และ (4) หลกัประกนัการกู้ยืมอื่นๆ ตามที่ผู้กู้  และผู้ให้กู้อาจตกลงร่วมกนั
ก าหนดเพิ่มเติมในสญัญาเงินกู้  โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดๆ 
ของการกู้ยืมตลอดจนด าเนินการธุรกรรมใดๆที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืมดงักลา่ว โดยค านงึถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ WHART และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส าคญั อาทิเช่น จ านวนเงิน อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา
การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน การเจรจาเข้าท า ลงนาม จดัสง่เอกสารใดๆเก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน 
รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้การ
ด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
WHART 

บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตัิการกู้ ยืมเงิน และการให้หลกัประกัน
ดังกล่าว โดยก าหนดจ านวนเงินกู้ ยืมไม่เกิน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) โดย
มอบหมายให้บริษัทฯมีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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1) ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขอื่นๆในการกู้ ยืมเงิน  อาทิจ านวนเงิน อัตรา
ดอกเบีย้ ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการช าระเงิน รวมถึงหลกัประกนั โดยให้สอดคล้อง
กบัแนวทางที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

2) เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แก้ไขสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนัหรือสญัญา 
และข้อผูกพันอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART จัดส่งเอกสารใดๆ
เก่ียวกบัการกู้ยืมเงิน และการให้หลกัประกนั และด าเนินการธุรกรรมใดๆที่เก่ียวข้องกับการ
กู้ ยืมเงินและการให้หลกัประกันดังกล่าว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART
และผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผู้ รับมอบอ านาจช่วง
ในการด าเนินการดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้การด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเร็จ  

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในทรัพย์สนิที่จะลงทนุเพิ่มเติม ใน
จ านวนเงินไม่เกิน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพนัสี่ร้อยล้านบาท) และการให้หลกัประกันที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงอนมุตัิมอบหมายให้บริษัทฯก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขอื่นๆ ในการกู้ยืมเงินและ
การให้หลักประกัน และเจรจา เข้าท า ลงนาม จัดส่งเอกสารใดๆ เก่ียวกับการกู้ ยืมเงินและการให้
หลกัประกนั และด าเนินการธุรกรรมใดๆที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การกู้ยืมเงินและการให้หลกัประกนัดงักลา่ว
ประสบผลส าเร็จ 

การลงมติ 

การลงมติในวาระที่ 5 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 หากผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตัิการท ารายการในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 หรือไม่มีการพิจารณา
วาระท่ี 3 และ/หรือวาระท่ี 4 แล้ว วาระท่ี 5 นีจ้ะไมถ่กูพิจารณาเพื่อลงมติในวาระดงักลา่ว 

วาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่มติเสยีงข้างมากซึง่คิดเป็นจ านวนเกิน
กวา่กึ่งหนึง่ของหนว่ยทรัสต์ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีง
ของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี  

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี (ณ วนัปิดสมดุผู้ ถือหน่วยทรัสต์วนัที่ 22 
มิถนุายน พ.ศ. 2558) ได้แก่ 
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ชื่อ 
จ านวนหน่วยทรัสต์ 

(หน่วย) 
สัดส่วนการลงทุน 

(ร้อยละ) 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 7,537,000 2.43 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4,652,300 1.50 

   

 

การกู้ ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมอาจกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินซึ่งเป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี   บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของกองทรัสต์ 
WHART กับ บุคคลที่เก่ียวโยงกับทรัสตี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อประกอบการพิจารณา โดย
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศแล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศ 
ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART ที่ เกี่ยวเน่ืองกับการ
ด าเนินการตามวาระที่  2 - วาระที่ 5 

 สบืเนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 บริษัทฯเห็นควรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ อนมุตัิให้มีการเข้า
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART ที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการตามวาระที่ 2 - วาระที่ 
5 ดงัตอ่ไปนี ้

 การเข้าท าสญัญาที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าของ
อสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เพิ่มเติมจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
WHART ที่มีอยูเ่ดิม ระหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั WHA 

 การเข้าท าสัญญาแต่งตัง้ผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับทรัพย์สินที่กองทรัสต์ 
WHART จะลงทนุเพิ่มเติมระหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั WHA 

 การเข้าท าสญัญากู้ยืมเงิน สญัญาหลกัประกนั และสญัญาอื่นที่เก่ียวข้องกบัการกู้ยืม
เงินระหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

 การเข้าท าสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยหน่วยทรัสต์
ที่จะออกใหมร่ะหวา่งกองทรัสต์ WHART กบั บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

 รายการอื่นๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แนบสารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของกองทรัสต์ และการท ารายการที่เก่ียว
โยงกนัของกองทรัสต์ WHART ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 และ 5 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริษัท
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ฯ ได้สอบทานข้อมลูในสารสนเทศแล้วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศ ไม่
เป็นเท็จ และไมท่ าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดในสาระส าคญั 

ความเห็นของบริษัทฯ 

ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ควรพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทรัสต์ WHART 
ที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการตามวาระท่ี 2 - วาระท่ี 5 

การลงมติ 

การลงมติในวาระที่ 6 นีเ้ป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่ 2 - วาระที่ 5 หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี
มติไม่อนมุตัิการท ารายการในวาระที่ 2 - วาระที่ 5 หรือไม่มีการพิจารณาวาระที่ 3 และ/หรือวาระที่ 4 
และ/หรือวาระท่ี 5 แล้วนัน้ วาระท่ี 6 นีจ้ะไมถ่กูพิจารณาเพื่อลงมติในวาระดงักลา่ว 

การเข้าท ารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART จะใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดที่สุด กล่าวคือ
เกณฑ์การเข้าท าสัญญาที่ เก่ียวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิท ธิการเช่าของ
อสงัหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมจากทรัพย์สนิของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม 
ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA และการเข้าท าสญัญาแต่งตัง้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ ส าหรับ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA โดยต้องได้รับ
มติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอ
มติดงักล่าว ต้องมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทัง้หมด ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่มาประชมุดงักลา่วต้องมหีนว่ยทรัสต์นบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทรัสต์ WHART จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชมุ  

ทัง้นี ้การนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดดงักลา่ว บริษัทฯจะไมน่บัรวมคะแนน
เสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการกองทรัสต์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็น
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

ผู้ ถือหน่วยท รัสต์ที่ มีส่วนได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริมท รัพ ย์ห รือสิท ธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ และผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ เป็นบุคคลที่ เก่ียวโยงกันกับทรัสตี (ณ วันปิดสมุดผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์วนัท่ี 22 มิถนุายน พ.ศ. 2558) ได้แก่ 
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ชื่อ 
จ านวนหน่วยทรัสต์ 

(หน่วย) 
สัดส่วนการลงทุน 

(ร้อยละ) 

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  ) มหาชน( 46,618,500 15 

นางจรีพร อนนัตประยรู 801,000 0.26 

นายมนต์ชยั พินธุประภา 200,000 0.06 

นางสาวนลนิ อนนัตประยรู 100,000 0.03 

นายสมยศ อนนัตประยรู 59,100 0.02 

นายรชต ตราชวูณิช 5,000 0.00 

บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั  ) มหาชน( 7,537,000 2.43 

บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั  ) มหาชน( 4,652,300 1.50 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เข้าร่วมประชุม ตามวนั เวลา 
และสถานที่ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมนี  ้โดยขอให้ศึกษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการเข้าประชมุดงัมรีายละเอียด ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10 หากทา่นไมส่ามารถเข้า
ร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 
11 โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ 
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก็้ได้ 

  




