เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงชุมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบ
วาระการประชุมจานวน 7 วาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
การประชุมสามัญ ประจาปี 2558 ของกองทรัสต์ WHART เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
เริ่ มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้ องวอเตอร์ เกท บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์ เกท กรุ งเทพฯ
847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าร่วมประชุม
ด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะทังหมด
้
41 คน นับจานวนหน่วยทรัสต์ ได้ 118,427,200 หน่วย คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.1052 ของหน่วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ ทงหมดของกองทรั
ั้
สต์ WHART โดยมติแต่ละวาระมี
รายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 1 รายงานผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ WHART ประจาปี 2557 ที่ประชุมมีมติ
รับทราบผลการดาเนินงานกองทรัสต์ WHART ประจาปี 2557
วาระที่ 2 รายงานงบการเงินประจารอบปี บัญ ชี ของกองทรัสต์ WHART ประจาปี 2557 ที่
ประชุมมีมติรับทราบรายงานงบการเงินประจารอบปี บัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจาปี 2557
วาระที่ 3 รายงานการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่ประชุมมีมติรับทราบการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีของกองทรัสต์ WHART ประจาปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท
ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ ”) ดังนี ้
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรื อ
2. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรื อ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
โดยให้ บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของกองทรัสต์ WHART และในกรณีที่บคุ คลดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ ไพร้ ซ
วอเตอร์ เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตอื่นของไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ทาหน้ าที่แทนได้ โดยมีค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 950,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่าย)
โดยรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2558 ของกองทรัสต์ WHART ดังกล่าวเป็ นไปตามที่
ได้ เปิ ดเผยไว้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 แล้ ว สาเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
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วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลงทุ น ในอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และสิ ท ธิ ก ารเช่ าของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ และ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งของโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร ก.ม. 4
โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61 และโครงการ WHA Mega Logistics Center
สระบุรี
บริ ษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิให้ กองทรัสต์ WHART
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์
อาคารคลังสินค้ า โรงงาน และสานักงานที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดินนัน้ รวมถึงลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นๆ อันเป็ นส่วน
ควบของที่ดินและอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อื่นที่เกี่ยวข้ อง เกี่ยวเนื่อง
และจาเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้ า โรงงานและสานักงาน โดยทรัพย์สินที่
กองทรั ส ต์ WHART จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ้ ("ท รั พ ย์ สิ น ที่ จะลงทุ น เพิ่ มเติ ม ") ได้ แก่
อสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าของอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ("WHA") มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียด
ทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม

(1) โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ตัง้ อยู่ท่ ี
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-

-

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 1 โฉนด (โฉนดเลขที่ 110571) เนื ้อที่ตามโฉนด
81 ไร่ 15.9 ตารางวา
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานัก งานโครงการ WHA Mega
Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร ก.ม. 4 ขนาดพื น้ ที่ เช่ า อาคารรวม
ประมาณ 80,745.55 ตารางเมตร และพื ้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ
68,384.20 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ นต่อ การใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น และ
อาคารคลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics
Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4

หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบนั พื ้นที่อาคารคลัง สินค้ าและสานักงาน และพื ้นที่เช่าหลังคา
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ยังมีผ้ ู
เช่ า ไม่ ค รบเต็ ม จ านวนพื น้ ที่ ในการนี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะขอให้
WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ WHART สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า
เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพื ้นที่อาคารคลัง สินค้ าและสานักงาน และ
เป็ นเวลา 25 ปี สาหรับพืน้ ที่เช่าหลังคา หรื อจนกว่าจะมีผ้ ูเช่ าในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่
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กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหาร
พิ จิ ต ร ก.ม. 4 นี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ าลงทุ น โดยการเข้ าท า
สัญญากับ WHA ซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ดินและอาคารคลังสินค้ าโครงการ
ดัง กล่ า ว ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ มู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิ จิ ต ร ก.ม. 4 ที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุน นันให้
้ เป็ นไปตามแบบแสดงรายการ
ข้ อมู ล การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ และ หนั ง สื อ ชี ช้ วนเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
(2) โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย 61 ตัง้ อยู่ ณ ตาบล
บ่ อตาโล่ อาเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-

-

-

สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น รวม 3 โฉนด (โฉนดเลขที่ 28892 28895 และ
28896) ตามสัญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ลงวัน ที่ 5 ตุล าคม พ.ศ. 2554 และ
สัญญาแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เนื ้อที่ตามสัญญาเช่า 69 ไร่ 16 ตารางวา มีกาหนดระยะเวลาการเช่า
30 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2585
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานัก งานโครงการ WHA Mega
Logistics Center วัง น้ อย 61 ขนาดพื น้ ที่ เช่ า อาคารรวมประมาณ
61,182 ตารางเมตร และพื น้ ที่ เช่ าหลังคารวมประมาณ 26,472.05
ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ นต่อ การใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น และ
อาคารคลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics
Center วังน้ อย 61

หมายเหตุ:
1. ในปั จจุบัน พืน้ ที่เช่าหลังคาโครงการ WHA Mega Logistics Center
วัง น้ อ ย 61 ยัง มี ผ้ ูเช่ า ไม่ ค รบเต็ ม จ านวนพื น้ ที่ ในการนี ้ กองทรั ส ต์
WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าหลังคาให้ แก่กองทรัสต์ WHART
สาหรับพื ้นที่ที่ยงั ไม่มีผ้ เู ช่า เป็ นระยะเวลา 25 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ เู ช่า
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทา
การที่กองทรัสต์ WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2. นอกจากนี ้ กองทรั ส ต์ WHART จะขอให้ WHA ช าระค่ า เช่ า ให้ แก่
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กองทรัสต์ WHART สาหรับพืน้ ที่อาคารคลังสินค้ าในโครงการ WHA
Mega Logistics Center วังน้ อย 61 ทีบ่ ริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
จากัด และ บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผู้เช่า
อยู่ในปั จ จุบัน (ซึ่ง สัญ ญาเช่ าของบริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิ สติ ก
จากัด และ บริ ษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัดจะสิ ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559)
เป็ นระยะเวลา 1 ปี หรื อจนกว่าจะมีผ้ ูเช่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์ WHART
จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
3. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้ อย
61 นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญาโอนสิทธิ
การเช่า กับเจ้ าของที่ดิน และ WHA ซึ่งเป็ นเจ้ าของสิทธิ การเช่าที่ดิ น
และเจ้ าของกรรมสิ ท ธิ์ อ าคารคลัง สิ น ค้ าโครงการดั ง กล่ า ว ทั ง้ นี ้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สนิ โครงการ WHA Mega
Logistics Center วังน้ อย 61 ที่กองทรัสต์ WHARTจะเข้ าลงทุนนันให้
้
เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนัง สือ ชี ช้ วนเสนอขายหน่ว ยทรั ส ต์ เพื่ อ การเพิ่ ม ทุน ของกองทรั ส ต์
WHART
(3) โครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุ รี ตั ้ง อยู่ ณ ต าบล
หนองปลาหมอ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
-

-

กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 2 โฉนด (โฉนดเลขที่ 50692 และ 50693) เนื ้อที่
ตามโฉนด 34 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
กรรมสิทธิ์ ในอาคารคลังสินค้ าและสานัก งานโครงการ WHA Mega
Logistics Center สระบุรี ขนาดพื ้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 32,986
ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็ นส่วนควบของที่ดิน
และอาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วเนื่ อ ง และจ าเป็ นต่อ การใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น และ
อาคารคลังสินค้ า และสานักงานของโครงการ WHA Mega Logistics
Center สระบุรี

หมายเหตุ:
1. ในปั จ จุ บัน พื น้ ที่ อ าคารคลัง สิ น ค้ าและส านัก งาน โครงการ WHA
Mega Logistics Center สระบุรี ยังมีผ้ เู ช่าไม่ครบเต็มจานวนพื ้นที่ ใน
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การนี ้ กองทรัสต์ WHART จะขอให้ WHA ชาระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์
WHART สาหรับพืน้ ที่ที่ยงั ไม่มีผ้ ูเช่า เป็ นระยะเวลา 3 ปี สาหรับพืน้ ที่
อาคารคลัง สิน ค้ า และสานัก งาน หรื อ จนกว่าจะมี ผ้ ูเช่า ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ เงื่อนไขเป็ นไปตามสัญญาตกลงกระทาการที่กองทรัสต์
WHART จะเข้ าทากับ WHA ต่อไป
2. การลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ WHA Mega Logistics Center สระบุรี
นี ้ กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทาสัญญากับ WHA ซึ่ง
เป็ นเจ้ าของที่ ดิ น และอาคารคลั ง สิ น ค้ าโครงการดั ง กล่ า ว ทั ง้ นี ้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพย์สนิ โครงการ WHA Mega
Logistics Center สระบุ รี ที่ ก องทรั ส ต์ WHART จะเข้ า ลงทุน นัน้ ให้
เป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
หนัง สือ ชี ช้ วนเสนอขายหน่ว ยทรั ส ต์ เพื่ อ การเพิ่ ม ทุน ของกองทรั ส ต์
WHART
ทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตาม (1) (2) และ (3) มีรายละเอียดพื ้นที่โดยสรุปดังต่อไปนี ้
เนื ้อที่ดินรวมตามที่ระบุในโฉนด
(ส่วนที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุน)

184 ไร่ 3 งาน 43.9 ตารางวา

พื ้นที่เช่าอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

174,913.55 ตารางเมตร

พื ้นที่เช่าส่วนหลังคาของอาคารทังหมดในส่
้
วนที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนประมาณ

94,856.25 ตารางเมตร

รายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้ ว ย 2 และให้ ถื อเอารายละเอีย ดทรัพ ย์ สิน ที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้ เป็ นรายละเอียดอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART
จะลงทุนเพิ่มเติม
ก่อนการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ
จานวน 2 ราย คือ บริ ษัท กรุ งเทพประเมินราคาจากัด และบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
ซึง่ ได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ที่กองทรัสต์ WHARTจะลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)

ชื่อโครงการ

วิธีการ
ประเมิน

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 วังน้ อย 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

4,340

4,291

4,709

รวม

มูลค่าไม่เกินร้ อยละ
บริ ษัท กรุงเทพประเมิน บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท
110 ของราคาประเมิน
ราคา จากัด1
แอดไวเซอรี่ จากัด2
ต่าสุด

1

ราคาประเมิ น มู ล ค่ าอสังหาริ มทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท กรุงเทพประเมิ น ราคา จากัด ตามรายงานการประเมิ น มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที ่ 12 มิ ถุนายน 2558 (ราคา ณ วันที ่ 1 ธันวาคม 2558 ซึ่ งคาดว่าเป็ นวันที ่กองทรัสต์
WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม)

2

ราคาประเมิ นมู ลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จากัด ตามรายงานการประเมิ น
มู ล ค่ าอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับ ลงวัน ที ่ 30 เมษายน 2558 (ราคา ณ วันที ่ 1 ธัน วาคม 2558 ซึ่ งคาดว่ าเป็ นวัน ที ่
กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินทีจ่ ะลงทุนเพิ่มเติ ม)

หมายเหตุ: รายละเอียดราคาประเมินอสังหาริ มทรัพย์ในแต่ละโครงการที่ กองทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติม ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่
จะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ทั ง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น 4,650,000,000 บาท (สี่ พั น หกร้ อยห้ าสิ บ ล้ านบาท) (ไม่ ร วม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง) โดยราคาที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จากรายงานประเมินค่าต่าสุด ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวเกินร้ อยละ 10 ของราคาที่ได้ จากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 นอกจากนี ้ เนื่ อ งจากในปั จจุบัน พื น้ ที่ อ าคารคลังสิน ค้ าบางส่วนของ
โครงการ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร ก.ม. 4 ได้ มีการให้ บริ การชัน้ วางของ อุปกรณ์
และเครื่ องจักรในการเก็ บและขนย้ ายสินค้ า รวมถึงระบบโปรแกรมและอุปกรณ์ บริ หารคลังสินค้ า ที่
WHA ได้ ทาสัญญาบริ การกับผู้ให้ บริ การดังกล่าวเพื่อให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่รายย่อยซึง่ สัญญาดังกล่าว
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จะหมดอายุในเดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2562 ในการนี ้ กองทรัสต์ WHART จะกันเงินจานวนไม่เกิ น
30,000,000 บาท (สามสิบ ล้ านบาท) จากการเพิ่ ม ทุน ในครั ง้ นี เ้ พื่ อ จัด หากรรมสิท ธิ์ หรื อ บริ ก ารที่
เกี่ยวข้ องกับชัน้ วางของ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรในการเก็บและขนย้ ายสินค้ า รวมถึงระบบโปรแกรม
และอุปกรณ์บริ หารคลังสินค้ าเมื่อสัญญาบริ การเดิมหมดอายุ
ทังนี
้ ้ ราคาที่กองทรัสต์ WHART จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ดังกล่าว
จะต้ องเป็ นไปตามจ านวนเงิ น เพิ่ ม ทุ น ของกองทรั ส ต์ WHART ที่ ได้ จากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม เงินกู้ยืม และจานวนเงินจากเงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การ ตามรายละเอียดที่
จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 3
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯมี ค วามประสงค์ ที่ จะแต่งตัง้ บริ ษั ท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ป อเรชั่น จากัด
(มหาชน) ซึ่ง เป็ นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รายใหญ่ รายหนึ่ ง ของกองทรั ส ต์ WHART รวมทัง้ เป็ นผู้บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ กั บ ทรั พ ย์ สิ น ซึ่ ง กองทรั ส ต์ WHART ลงทุ น อยู่ ใ นปั จจุ บั น ให้ เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ด้ วย
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จะอยู่ภายใต้ เงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
(1)
WHA ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ให้ ขายทรัพย์สินดังกล่าวให้ แก่ กองทรัสต์ WHART และได้ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติมดังกล่าวพร้ อมสาหรับการลงทุนโดยกองทรัสต์ WHART แล้ ว ซึง่ รวมถึงประเด็นที่ยงั คงค้ างจาก
การตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย และการปลดจานองที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างที่ติดจานองเป็ นประกัน
กับธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) หรื อหากไม่สามารถ
ดาเนิ น การได้ บริ ษั ท ฯจะเปิ ดเผยความเสี่ย งดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์
(2)
ทรัสตีได้ รับรองว่ากระบวนการเพิ่มทุนของกองทรั สต์ WHART เป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
้ สต์ รวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้ องและ
(3)
กองทรั ส ต์ WHART ได้ รั บ อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ และส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") ให้ ดาเนินการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ WHART กู้ยืมเงิน และดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ดังกล่าว ซึง่ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART
ในการนี ้ บริ ษั ท ฯจึงเสนอขอให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ อนุมัติการลงทุนเพิ่ม เติมในทรัพย์ สินที่จะ
ลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และอนุมตั ิมอบอานาจให้ บริ ษัท ฯเป็ นผู้มีอานาจในการ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
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1)

กาหนดรู ปแบบการเข้ าลงทุนเพิ่มเติม รายละเอียดทรัพย์ สิน วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน
รวมถึงราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และการ
แต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม

2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญ ญาหรื อข้ อผูกพันที่แสดงถึงสิทธิ ที่จะซือ้
อสังหาริ มทรัพย์ สัญญาจะซื ้อจะขายทรัพย์สิน และ/หรื อ สัญญาซื ้อขายทรัพย์สิน และ/หรื อ
สัญ ญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆที่เกี่ ยวข้ อง เมื่อกองทรั สต์ WHART ได้ รับอนุมัติจากผู้ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ และส านั ก งาน ก.ล.ต. ให้ ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม รวมทั ง้
ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ
หรื อองค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อการดังกล่าว เป็ นต้ น

3)

เข้ าทาสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับใหม่ หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมสัญ ญาแต่งตัง้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ฉบับเดิมเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเข้ าลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์
WHART

4)

ดาเนิน การอื่ น ใดอัน จาเป็ นหรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ างต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจ
ช่วงในการด าเนิ น การดังกล่าวตาม 1) 2) และ 3) ข้ างต้ น เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น การดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ และ

5)

ใช้ ดลุ พินิจในการที่จะเข้ าลงทุนหรื อไม่เข้ าลงทุนในทรัพย์สินบางโครงการ หรื อลงทุนหรื อไม่
เข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น บางส่ ว นของทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม และ/หรื อ ก าหนด
เปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรื อ เงื่อนไขต่างๆในการเข้ าลงทุน หากเห็นว่าเงื่อนไขหรื อผลแห่ง
การเจรจาต่อรองกับเจ้ าของทรัพย์สิน และ/หรื อ ผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ กองทรัสต์ WHART
จะเข้ าลงทุน หรื อผลจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แสดงให้ เห็นว่าการเข้ าลงทุนของ
กองทรัสต์ WHART ในทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมแก่กองทรัสต์ WHART
และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื ออาจก่อภาระผูกพันให้ แก่กองทรัสต์ WHART เกินสมควร ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ

อนึ่ ง เมื่ อ กองทรั สต์ WHART ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ล้ ว บริ ษั ท ฯจะ
ดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุน ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ค วรพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในทรั พ ย์ สิน ที่ จ ะลงทุน เพิ่ ม เติ ม
เนื่องจากบริ ษัท ฯคาดว่า การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ ครั ง้ นีเ้ ป็ นการลงทุนในทรั พย์ สินที่ มี
ศักยภาพในการสร้ างรายได้ ซึ่งจะเพิ่มผลประโยชน์ให้ กับ กองทรัสต์ WHART โดยมีโอกาสจะทาให้
รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของกองทรัสต์ WHART มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยกระจาย
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ความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเป็ นการเพิ่ม ความหลากหลายของ
แหล่งที่ มาของรายได้ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งรายได้ ของกองทรั สต์ WHART อันจะก่อให้ เกิ ด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHARTและผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
บริ ษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ
การลงทุน เพิ่ ม เติ ม ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ค รั ง้ นี เ้ ป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุด ของกองทรั ส ต์ WHART
เนื่ อ งจากการลงทุน ดังกล่า วเป็ นการลงทุน ในทรั พ ย์ สินที่ มี ศัก ยภาพในการสร้ างรายได้ ซึ่งจะเพิ่ ม
ผลประโยชน์ ให้ กับกองทรั สต์ WHART โดยมีโอกาสจะทาให้ รายได้ ค่าเช่าและผลประกอบการของ
กองทรัสต์ WHART มีความมัน่ คงเพิ่มขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยกระจายความเสี่ยงของการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ อันจะก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์แก่กองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ตอ่ ไป
นอกจากนี ใ้ นการก าหนดราคาสุด ท้ ายที่ ก องทรั ส ต์ WHART จะซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น
เพิ่มเติมจาก WHA กองทรัสต์ WHART จะอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ที่จดั ทาโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาปั จจัยต่างๆที่มีความ
เกี่ ย วข้ อง โดยบริ ษั ท ฯมี ค วามเห็ น ว่ า มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ก าหนดไว้ ไม่ เ กิ น
4,650,000,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะ รวม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่สงู กว่าราคาที่ได้ จากรายงาน
การประเมินค่าต่าสุดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งได้ รับจากบริ ษัทประเมินค่าทรัพย์สินเกินร้ อยละ 10 นัน้
เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล และอยูใ่ นอัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ เห็นควรให้ แต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับ ทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม ในครัง้ นี ้ เนื่องจากWHA มีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญในการบริ หารจัดการ
คลังสินค้ า ซึง่ จะสามารถดูแลและให้ บริ การแก่ผ้ เู ช่าเดิม รวมทังบริ
้ หารจัดการทรัพย์สนิ ให้ กบั กองทรัสต์
WHART ได้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต่ อ ไป ในการนี ้ เนื่ อ งจาก WHA เป็ นผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ ของตนเอง และเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ ซึ่งเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ประเภท
เดียวกันกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติม บริ ษัทฯ จะกาหนดมาตรการในการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของ WHA ตามแนวทางเดิมเมื่อ
ครัง้ จัดตังกองทรั
้
สต์ WHART ที่กาหนดไว้ ในสัญญาตกลงกระทาการฉบับจัดตังกองทรั
้
สต์ WHART
ทังนี
้ ้ รายละเอียดจะเป็ นไปตามที่เปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ้ชวนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมต่อไป
ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ ในการพิจารณาความสมเหตุผลของ
อัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่ WHA จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ WHART นัน้ บริ ษัทฯ
ได้ ทาการเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ที่ WHA จะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
WHART กับอัตราค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Management Fee) ของกองทุน
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รวมอสังหาริ มทรัพย์อื่น และค่าตอบแทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สาหรับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์ WHART ในปั จจุบัน บริ ษัทฯ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล และเนื่องจาก WHA เป็ นเจ้ าของและผู้บริ หารงานในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมมาตังแต่
้
ต้ น และเป็ นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ และความเชี่ ยวชานาญในการ
บริ หารงานอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน อีกทังยั
้ งมีความชานาญในการ
บริ หาร จัดการ และมีทีมงานด้ านต่างๆที่มีประสบการณ์ และมีประสิทธิภาพ โดย WHA นันถื
้ อว่าเป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้ อมทังมี
้ ความคุ้นเคยกับทรัพย์สินที่
กองทรัสต์ WHART จะเข้ าลงทุนเพิ่มเติมเป็ นอย่างดี การแต่งตัง้ WHA เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
สาหรับทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม จึงเป็ นธุรกรรมที่ไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกองทรัสต์ WHART
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปอย่างราบรื่ น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรอนุมตั ิการมอบ
อานาจให้ บ ริ ษั ท ฯ มีอานาจดาเนิ นการตามที่เสนอข้ างต้ น โดยเมื่อ กองทรัสต์ WHART ได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ แล้ ว บริ ษัทฯจะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มทุนต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ต่อไป
การลงมติ
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หลักที่มี
มูลค่าตังแต่
้ ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ และการทาธุรกรรมกับผู้จดั การ
กองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับผู้จดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการตังแต่
้ 20,000,000 บาท หรื อ
เกินกว่าร้ อยละ 3 (สาม) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทาให้ การ
เข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุม
ไม่น้ อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ทงั ้ หมด ทัง้ นี ้ จานวนผู้ถื อ
หน่ว ยทรั สต์ ที่ ม าประชุม ดังกล่าวต้ อ งมี ห น่ ว ยทรั สต์ นับ รวมกัน ได้ ไม่ น้ อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ทัง้ นี ้ การนับ คะแนนเสีย งของผู้ที่ มี สิท ธิ อ อกเสียงทัง้ หมดดังกล่า ว บริ ษั ท ฯ จะไม่นับ รวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้ เสียในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าช่วง
อสังหาริ มทรัพ ย์ หรื อผู้ที่เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิท ธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพ ย์ ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมและกลุม่ บุคคลเดียวกันในมติดงั กล่าว
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์วนั ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558) ได้ แก่
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ชื่อ

จานวนหน่ วยทรัสต์
(หน่ วย)

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด) มหาชน(

46,618,500

15

นางจรี พร อนันตประยูร

801,000

0.26

นายมนต์ชยั พินธุประภา

200,000

0.06

นางสาวนลิน อนันตประยูร

100,000

0.03

นายสมยศ อนันตประยูร

59,100

0.02

นายรชต ตราชูวณิช

5,000

0.00

ทังนี
้ ้ WHA เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ของ WHA จึงเป็ นการ
ทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง บริ ษัทฯ ได้ แนบสารสนเทศการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART กับ WHA ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 เพื่อประกอบการ
พิจารณา โดยบริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศแล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้ อมูล
ในสารสนเทศ ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนของกองทรั สต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่ วยทรั สต์
ใหม่ จานวนประมาณไม่ เกิน 368,000,000 หน่ วยเพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการ
เช่ าของอสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากทรั พย์ สินของกองทรั สต์
WHART ที่มีอยู่เดิม และวิธีการกาหนดราคาหน่ วยทรัสต์ ท่ อี อกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้
กองทรั ส ต์ WHART จะเข้ าลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในจ านวนเงิ น ไม่ เกิ น
4,650,000,000 บาท (สี่พัน หกร้ อยห้ า สิบ ล้ านบาท) (ไม่รวมภาษี มูลค่า เพิ่ ม ค่า ธรรมเนี ย มการจด
ทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง) เงินทุนที่จะ
ใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นันจะมาจาก
้
3 ส่วนได้ แก่ (1)
เงินจากการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม (2) เงินกู้
จากการกู้ยืมเงิน และ (3) เงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โครงสร้ าง
เงินทุนที่จะใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART นันจะพิ
้
จารณาจาก
ความเหมาะสมของอัตราส่วนหนีส้ ิน และเงินทุนของกองทรัสต์ WHART สภาวะของตลาดทุน และ
ตลาดหนี ้ในปั จจุบนั ในส่วนของโครงสร้ างเงินทุน บริ ษัทฯเห็ นควรให้ มีการใช้ เงินจากการเพิ่มทุนของ
กองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม ของกองทรัสต์ WHART จานวน
ประมาณไม่เกิน 368,000,000 หน่วย
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โดยวิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้จะเป็ นการเสนอขายผ่าน
ผู้จดั การการจัดจาหน่าย และผู้จดั จาหน่าย สาหรับราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้จะกาหนด
โดยอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์ สินที่จัดทาโดยผู้ประเมิน มูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ (1) ภาวะ
ตลาดเงินตลาดทุนในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (2) อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นกั
ลงทุน จะได้ รับ (3) ศัก ยภาพในเชิ งพาณิ ชย์ ข องทรั พ ย์ สิน (4) อัต ราดอกเบี ย้ ทัง้ ในประเทศและใน
ตลาดโลก (5) อัตราผลตอบแทนที่จะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้
รวมถึ ง การลงทุ น ทางเลื อ กอื่ น ๆ และ (6) ผลการส ารวจความต้ องการของนั ก ลงทุ น สถาบั น
(Bookbuilding) ทัง้ นี ้ ราคาหน่วยทรัสต์ขนต
ั ้ ่าที่จะออกและเสนอขายจะมีราคาไม่ต่ากว่าหน่วยละ 9
บาท โดยผู้จัดการการจัด จาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART อาจเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ทังนี
้ ้ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART ในครัง้ นี ้
เป็ นจานวนเงินทุน จานวนหน่วยทรัสต์ที่จะเพิ่มและราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย
เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ของกองทรัสต์ WHART) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในกรรมสิทธิ์และ
สิทธิการเช่าเพิ่มเติมดังรายละเอียดในวาระที่ 2 และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อ
มุง่ ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่ กองทรัสต์ WHART และสร้ างผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผลแก่ ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี ้การที่กองทรัสต์ WHART มีจานวนหน่วยทรัสต์ เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ กองทรัสต์
WHART จะมีขนาดที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งจะเป็ นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน และบริ ษัทฯคาดว่าจะสามารถส่งเสริ ม
ให้ เกิดสภาพคล่องในตลาดรองเพิ่มขึ ้น อีกทังกองทรั
้
สต์ WHARTจะสามารถกระจายความเสี่ยงจาก
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ ตามที่ ระบุไว้ ในสัญ ญาก่ อ ตัง้ ทรั สต์ บริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการและบริ หารกองทรัสต์ WHART ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กาหนด ซึง่ รวมถึงหน้ าที่
และความรับผิดชอบในการนาเงินของกองทรัสต์ WHART ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อทรัพย์สิน
อื่น รวมทังการหาผลประโยชน์
้
การซื ้อ เช่าจาหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงเห็นควรที่
จะนาเงินมัดจาตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ มาใช้ เป็ นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม โดยบริ ษั ท ฯมี ค วามเห็ น ว่ า การน าเงิ น มั ด จ าดั ง กล่ า วมาใช้ ประโยชน์ ใ นการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมจะช่วยให้ กองทรัสต์ WHART มีโครงสร้ างการบริ หารเงินที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น โดยจะทาให้ ต้นทุนในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมต่าลงส่งผลให้ ผลตอบแทนต่อทรัสต์ดีขึ ้น
โดยในการลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ครัง้ นี ้ บริ ษัทฯมีความประสงค์จะดาเนินการให้ กองทรัสต์
WHART นาเงินมัดจา ซึ่งกองทรัสต์ WHART จะได้ รับจากผู้เช่าจานวนไม่เกิน 40,000,000 บาท (สี่สิบ
ล้ านบาท) มาใช้ เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯจะคานึงถึงการบริ หารความเสี่ยง
ด้ านสภาพคล่องของกองทรัสต์ WHARTด้ วย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ อาทิเช่น การกาหนดจานวน
เงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริ การที่จะนามาใช้ เป็ นเงินทุน การกาหนดโครงการที่กองทรัสต์ WHART จะนา

13

เงินมัดจาตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุน รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอน
ผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ
ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็ นสาคัญ รายละเอียด
ของการนาเงินมัดจาค่าเช่าและค่าบริ การมาใช้ เป็ นเงินทุนในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติม จะ
ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART
ในการนี ้ บริ ษัทฯจึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั เิ พิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการ
ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ WHART จานวนประมาณไม่เกิน 368,000,000
หน่ ว ย เมื่ อ รวมหน่ ว ยทรั ส ต์ จ ากการเพิ่ ม ทุน ของกองทรั ส ต์ WHART โดยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ เพิ่มเติม จานวนประมาณไม่เกิ น 368,000,000 หน่วย กับหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ ใน
ปั จจุบนั จานวน 310,790,000 หน่วย จะทาให้ กองทรัสต์ WHART มีหน่วยทรัสต์จานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน
678,790,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10 บาท และกองทรัสต์ WHARTจะนาเงินค่ามัดจาค่า
เช่ า และค่ า บริ ก ารมาใช้ เป็ นเงิ น ทุ น ในการลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพิ่ ม เติ ม ในจ านวนไม่ เกิ น
40,000,000 บาท (สี่สบิ ล้ านบาท) รวมถึงขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิวิธีการกาหนดราคาหน่วยทรัสต์
ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ โดยให้ ถือว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1
ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบหมายให้ บริ ษัทฯมีอานาจ
1)

กาหนดรู ปแบบการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
เพิ่มเติม รวมถึงกาหนดจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่จะเสนอ
ขาย และจานวนเงินค่ามัดจาค่าเช่าและค่าบริ การของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อมาใช้
เป็ นเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่กาหนด
ไว้ ข้างต้ น

2)

ดาเนินการติดต่อกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพื่อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ WHART โดยการออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม

3)

ดาเนิน การอื่ น ใดอัน จาเป็ นหรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ างต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจ
ช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มจานวนเงินลงทุนของกองทรัสต์ WHART เพื่อลงทุน
เพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ได้ นาเสนอทุกประการ เนื่องจากบริ ษัทฯ คาดว่าการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มเติมในครัง้ นี ้ นอกเหนือจากการสร้ างโอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินที่เล็งเห็น
แล้ วว่ามีศกั ยภาพที่ดีในอนาคตและเป็ นการเพิ่มความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ ดงั กล่าวไว้
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แล้ วข้ างต้ น ยังทาให้ กองทรัสต์ WHART มีโอกาสที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ภายใต้ การ
บริ หารงานของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริ ษัทหนึ่งในกลุม่ บริ ษัทของ WHA
GROUP ซึ่งดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ด้านธุรกิจคลังสินค้ าและโรงงาน ให้ เป็ นศูนย์กระจาย
สินค้ าที่ได้ มาตรฐานในระดับสากล เพื่ อเพิ่มการเติบโตของรายได้ ของกองทรัสต์ WHART ต่อไปใน
อนาคต โดยก าหนดให้ ม ติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ ในเรื่ อ งนี จ้ ะมี อ ายุ 1 ปี นับ จากวัน ที่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัทฯ มีอานาจดาเนินการตามที่เสนอ
ข้ า งต้ น ทัง้ นี ้ เมื่ อ กองทรั ส ต์ WHART ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ล้ ว บริ ษั ท ฯจะ
ดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
การลงมติ
การลงมติในวาระที่ 3 นี ้เป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิ
การทารายการในวาระที่ 2 แล้ วนัน้ วาระที่ 3 นี ้จะไม่ถกู พิจารณาเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว
การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART เข้ าข่ายเป็ นการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ที่
มิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญ ญาก่อตัง้ ทรัสต์ ทาให้ การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรั สต์
WHART จะต้ องได้ รั บ มติ อ นุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไม่ น้ อยกว่ า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยในการ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าว
ต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทรัสต์ WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัทฯจะไม่นบั รวมคะแนน
เสี ย งของผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพ ย์ หรื อผู้ที่เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิท ธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสัง หาริ มทรัพ ย์ ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมและกลุม่ บุคคลเดียวกันในมติดงั กล่าว
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์วนั ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558) ได้ แก่
ชื่อ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด) มหาชน(
นางจรี พร อนันตประยูร
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จานวนหน่ วยทรัสต์
(หน่ วย)

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

46,618,500
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801,000

0.26

จานวนหน่ วยทรัสต์
(หน่ วย)

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

นายมนต์ชยั พินธุประภา

200,000

0.06

นางสาวนลิน อนันตประยูร

100,000

0.03

นายสมยศ อนันตประยูร

59,100

0.02

นายรชต ตราชูวณิช

5,000

0.00

ชื่อ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติวิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ท่ ีออกและเสนอขายเพิ่มเติม
และการนาหน่ วยทรั สต์ ใหม่ จดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย
บริ ษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นีผ้ ่าน
ผู้จดั การการจัดจาหน่าย และผู้จดั จาหน่าย ซึ่งอาจเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี โดยแบ่ง ออกเป็ น
2 ส่วน ได้ แก่
ส่ วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของ
หน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
(รวมถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุน) (Rights Offering) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ตามสิทธิ
ที่ได้ รับจัดสรร หรื อเกินกว่าสิทธิ ที่ได้ รับจัดสรร หรื อ น้ อยกว่าสิทธิ ที่ได้ รับการจัดสรร หรื อสละสิทธิไม่
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมแล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
ในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กาหนดทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมได้ รับสิทธิจองซื ้อ
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็ นจานวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ เป็ นจานวนเต็ม
หน่วยได้ ให้ ปัดเศษลงเป็ นจานวนเต็มหน่วยที่ใกล้ เคียงที่สดุ
ส่ วนที่ 2 จัดสรรเพื่อเสนอขายส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้ กบั ผู้ถือทรัสต์เดิม ให้ แก่ (1)
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่เป็ นผู้จองซื ้อพิเศษ ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งไม่ใช่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์ ตามประกาศสานัก งานคณะกรรมการการกากับ หลักทรั พ ย์ และตลาด
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หลักทรัพย์ และไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ที่เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ (2) ให้ แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
ตามที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
และ/หรื อให้ แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) แล้ ว บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ ที่
เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจานงที่จะซื ้อหน่วยทรัส ต์เกิน
กว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ ให้ ถือเอาข้ อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนแต่
ละประเภท
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวข้ างต้ น จะไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายใด หรื อ
กลุม่ บุคคลใดเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยทรัสต์
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ WHART
ในการนี ้ บริ ษั ทฯ จะดาเนิ นการยื่น ค าขอต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย เพื่อ ขอให้
พิ จ ารณารั บ หน่ว ยทรั สต์ ที่ อ อกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ของกองทรั สต์ WHART เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในการนี ้ บริ ษัทฯจึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ พิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขายและวิธีการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้และการนาหน่วยทรัสต์ ใหม่จดทะเบียนเป็ น
หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยให้ ถื อ ว่ า มติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึง
มอบหมายให้ บริ ษัทฯมีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
1)

พิจารณากาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อกาหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ที่ มี สิท ธิ จ องซื อ้ หน่ว ยทรั สต์ ที่ จ ะเสนอขาย โดยวิ ธีก ารเสนอขายแก่ เสนอขายให้ กับ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เดิม

2)

พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงจานวนหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขาย โครงสร้ างการเสนอขายสุดท้ าย
ระยะเวลาการจองซื ้อ วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการใช้ สิทธิจอง
ซือ้ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย เงื่ อ นไขและวิธี การจองซือ้ รวมถึ งเงื่อ นไขและ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ที่จะออกและเสนอ
ขายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ WHART และวิธีการจัดสรร กรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์เดิมจองซื ้อหน่วยทรั สต์เกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร รวมทังการเสนอขายและ
้
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จัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปให้ แก่นักลงทุนอื่น
ตลอดจนมีสทิ ธิใช้ ดลุ พินิจในการพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ที่เพิ่ม
ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ล งทุน รายใด หากเป็ นผลให้ ก ารเสนอขายหรื อ การจัด สรร
หน่วยทรัสต์ ที่เพิ่มดังกล่าวเป็ นการกระทาอันขัดต่อกฎเกณฑ์ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการ
เสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์
3)

ก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ จ ะออกและเสนอขายเพิ่ ม เติ ม ในครั ง้ นี ้ และ
ด าเนิ น การในการยื่ น ค าขอต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย เพื่ อ ขอให้ พิ จ ารณารั บ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

4)

เจรจาต่อรองเข้ าทาจัดเตรี ยมแก้ ไขเพิ่มเติม และลงนามในสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การเสนอขาย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม

5)

จัดเตรี ยม ลงนาม และยื่นคาขอรับความเห็นชอบ หรื อการผ่อนผัน รวมถึงเอกสารอื่นใดที่
จาเป็ น และเกี่ ย วข้ อ งกับ การเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ การจัด สรรหน่ว ยทรั ส ต์ และการน า
หน่วยทรัสต์ที่ จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมเข้ าจดทะเบีย นเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง และกระทาการอื่นใดที่
จาเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นสาเร็ จครบถ้ วน และ

6)

ดาเนิน การอื่ น ใดอัน จาเป็ นหรื อ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การดังกล่าวข้ างต้ น ทุกประการเพื่ อ ให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจ
ช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ควรพิจารณาอนุมตั ิวิธีการเสนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ ที่ออก
และเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้ นี ้ และการนาหน่วยทรัสต์ ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกาหนดให้ มติของที่ประชุม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื่ องนี ้จะมีอายุ 1
ปี นับจากวันที่ผ้ ถู ื อหน่วยทรัสต์ มีมติตามที่เสนอทุกประการ รวมถึงมอบอานาจให้ บริ ษัทฯมีอานาจ
ดาเนินการตามที่เสนอข้ างต้ น เมื่อกองทรัสต์ WHART ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว
บริ ษัทฯจะดาเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนต่อสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
การลงมติ
การลงมติในวาระที่ 4 นี ้เป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติไม่อนุมตั ิ
การทารายการในวาระที่ 3 หรื อไม่มีการพิจารณาวาระที่ 3 แล้ วนัน้ วาระที่ 4 นี ้จะไม่ถกู พิจารณาเพื่อลง
มติในวาระดังกล่าว
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การเข้ าทารายการดังกล่าวของกองทรัสต์ WHART จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุม
และมีสิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ถื อหน่วยทรั สต์ เพื่ อ ขอมติ ดังกล่าว ต้ อ งมี ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ WHART จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัท ฯจะไม่นบั รวมคะแนน
เสี ย งของผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพ ย์ หรื อผู้ที่เป็ นเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิ ท ธิ การเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพ ย์ ที่
กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมและกลุม่ บุคคลเดียวกัน และผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับทรัสตีในมติดงั กล่าว
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ เป็ นบุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ ทรั ส ตี (ณ วัน ปิ ดสมุด ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์วนั ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558) ได้ แก่
ชื่อ

จานวนหน่ วยทรัสต์
(หน่ วย)

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด) มหาชน(

46,618,500
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นางจรี พร อนันตประยูร

801,000

0.26

นายมนต์ชยั พินธุประภา

200,000

0.06

นางสาวนลิน อนันตประยูร

100,000

0.03

นายสมยศ อนันตประยูร

59,100

0.02

นายรชต ตราชูวณิช

5,000

0.00

บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด) มหาชน(

7,537,000

2.43

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด) มหาชน(

4,652,300

1.50
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วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารกู้ ยื ม เงิ น จ านวนประมาณไม่ เกิ น 1,400,000,000 บาท และการให้
หลักประกันที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิน เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ าของ
อสังหาริ มทรั พย์ และทรั พย์ สินอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพิ่มเติมจากทรั พย์ สินของกองทรั สต์ WHART
ที่มีอยู่เดิม
สืบ เนื่ อ งจากวาระที่ 2 ซึ่ง เกี่ ยวกับ โครงสร้ างเงิ น ทุน ที่ กองทรั สต์ WHART จะเข้ าลงทุน ใน
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมในจานวนเงินไม่เกิน 4,650,000,000 บาท (สี่พนั หกร้ อยห้ าสิบล้ านบาท)
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และภาษี ธุรกิจเฉพาะรวมตลอดจนค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง) บริ ษั ทฯเห็ นควรขอมติ ผ้ ูถื อหน่วยทรัสต์ อนุมัติให้ บ ริ ษั ทฯมีอานาจ
ดาเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่งหรื อหลายแห่ง และอาจรวมถึงสถาบัน
การเงิ น อื่ น ใด หรื อ ผู้ ให้ กู้ ที่ เ ป็ นสถาบั น อื่ น ใดที่ ส ามารถให้ สิ น เชื่ อ แก่ ท รั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ได้ เช่น บริ ษัทประกันชีวิต และบริ ษัทประกันวินาศภัย โดยผู้ให้ ก้ อู าจเป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน กับ กองทรั สต์ WHART หรื อ ทรั สตี ของกองทรัสต์ WHART ในจ านวนไม่เกิ น 1,400,000,000
บาท (หนึ่งพันสีร่ ้ อยล้ านบาท) ซึง่ เมื่อรวมกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ WHART ในปั จจุบนั จะไม่เกิน
ร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ WHART
ภายหลัง จากการเพิ่ ม เงิ น ทุ น ของกองทรั ส ต์ WHART ในครั ง้ นี ้ และอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารให้
หลักประกันในการกู้ยืมเงินครัง้ นี ้ ในรู ปของ (1) การจานอง และ/หรื อ การโอนสิทธิในสัญญาเช่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างต่างๆ ตลอดจนอาจรวมถึงอาคารคลังสินค้ า และสานักงาน ของทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่ ม เติ ม (2) การโอนสิท ธิ อ ย่ า งมี เงื่ อ นไขในกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย และสลัก หลังให้ ผ้ ูให้ ก้ ู เป็ นผู้รั บ
ผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่ วม (3) การโอนสิทธิอย่างมีเงื่อนไขในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ของผู้เช่าที่มีอายุมากกว่า 3 ปี และ (4) หลักประกันการกู้ยืมอื่นๆ ตามที่ผ้ กู ้ ู และผู้ให้ ก้ อู าจตกลงร่วมกัน
กาหนดเพิ่มเติมในสัญญาเงินกู้ โดยบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขใดๆ
ของการกู้ยืมตลอดจนดาเนินการธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืมดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของกองทรัสต์ WHART และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสาคัญ อาทิเช่น จานวนเงิน อัตราดอกเบี ้ย ระยะเวลา
การกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน การเจรจาเข้ าทา ลงนาม จัดส่งเอกสารใดๆเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ การ
ดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ รายละเอียดของการกู้ยืมเงินปรากฏตามแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหน่วยทรั สต์ และหนังสือชี ช้ วนเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่ อการเพิ่ ม ทุนของกองทรั สต์
WHART
บริ ษัทฯ จึงเสนอขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน และการให้ หลักประกัน
ดัง กล่า ว โดยก าหนดจ านวนเงิ น กู้ ยื ม ไม่ เกิ น 1,400,000,000 บาท (หนึ่ ง พัน สี่ ร้ อยล้ า นบาท) โดย
มอบหมายให้ บริ ษัทฯมีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
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1)

ก าหนดรายละเอี ย ดหลัก เกณฑ์ ห รื อ เงื่ อ นไขอื่ น ๆในการกู้ ยื ม เงิ น อาทิ จ านวนเงิ น อัต รา
ดอกเบี ้ย ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน ระยะเวลาการชาระเงิน รวมถึงหลักประกัน โดยให้ สอดคล้ อง
กับแนวทางที่กาหนดไว้ ข้างต้ น

2)

เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรื อ แก้ ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกันหรื อสัญญา
และข้ อ ผูก พัน อื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้ องกับ การกู้ยืม เงิ น ของกองทรั สต์ WHART จัด ส่งเอกสารใดๆ
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการให้ หลักประกัน และดาเนินการธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้ องกับการ
กู้ยืมเงิน และการให้ หลักประกันดังกล่าว โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของกองทรัสต์ WHART
และผู้ถือหน่วยทรัสต์ เป็ นสาคัญ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรื อ ถอดถอนผู้รับมอบอานาจช่วง
ในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็ จ

ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในทรัพย์สนิ ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ใน
จานวนเงินไม่เกิน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้ านบาท) และการให้ หลักประกันที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงอนุมตั ิมอบหมายให้ บริ ษัทฯกาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ หรื อเงื่อนไขอื่นๆ ในการกู้ยืมเงินและ
การให้ ห ลักประกัน และเจรจา เข้ าท า ลงนาม จัด ส่งเอกสารใดๆ เกี่ ย วกับ การกู้ยื มเงิ น และการให้
หลักประกัน และดาเนินการธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การกู้ยืมเงินและการให้ หลักประกันดังกล่าว
ประสบผลสาเร็ จ
การลงมติ
การลงมติในวาระที่ 5 นี ้เป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 หากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ มีมติไม่อนุมตั ิการทารายการในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 หรื อไม่มีการพิจารณา
วาระที่ 3 และ/หรื อวาระที่ 4 แล้ ว วาระที่ 5 นี ้จะไม่ถกู พิจารณาเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว
วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ามติเสียงข้ างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนเกิน
กว่ากึ่งหนึง่ ของหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ WHART ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียง
ของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัท ฯจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี (ณ วันปิ ดสมุดผู้ถือหน่วยทรัสต์วนั ที่ 22
มิถนุ ายน พ.ศ. 2558) ได้ แก่
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จานวนหน่ วยทรัสต์
(หน่ วย)

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

7,537,000

2.43

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

4,652,300

1.50

ชื่อ

การกู้ยืมเงินเพื่อ ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อาจกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งเป็ น
บุค คลที่ เกี่ ย วโยงกับ ทรั สตี บริ ษั ท ฯ ได้ แ นบสารสนเทศการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของกองทรั สต์
WHART กับ บุคคลที่เกี่ ยวโยงกับทรัสตี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 เพื่อประกอบการพิจารณา โดย
บริ ษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศแล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศ
ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรั สต์ WHART ที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
ดาเนินการตามวาระที่ 2 - วาระที่ 5
สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 บริ ษัทฯเห็นควรขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ อนุมตั ิให้ มีการเข้ า
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ WHART ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการตามวาระที่ 2 - วาระที่
5 ดังต่อไปนี ้
-

การเข้ าทาสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ และทรัพ ย์สินอื่นที่เกี่ ยวข้ อง เพิ่มเติมจากทรัพ ย์สินของกองทรัสต์
WHART ที่มีอยูเ่ ดิม ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA

-

การเข้ าท าสัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ สาหรั บ ทรั พ ย์ สิน ที่ ก องทรั ส ต์
WHART จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA

-

การเข้ าทาสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาหลักประกัน และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการกู้ยืม
เงินระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

-

การเข้ าทาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่าย และ/หรื อผู้จดั จาหน่ายหน่วยทรัสต์
ที่จะออกใหม่ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี

-

รายการอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แนบสารสนเทศการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของกองทรัสต์ และการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันของกองทรัสต์ WHART ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4 และ 5 เพื่อประกอบการพิจารณา โดยบริ ษัท
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ฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในสารสนเทศแล้ วด้ วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้ อมูลในสารสนเทศ ไม่
เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ บคุ คลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ
ความเห็นของบริษัทฯ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ควรพิจารณาอนุมตั ิ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรั สต์ WHART
ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการตามวาระที่ 2 - วาระที่ 5
การลงมติ
การลงมติในวาระที่ 6 นี ้เป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 - วาระที่ 5 หากผู้ถือหน่วยทรัสต์มี
มติไม่อนุมตั ิการทารายการในวาระที่ 2 - วาระที่ 5 หรื อไม่มีการพิจารณาวาระที่ 3 และ/หรื อวาระที่ 4
และ/หรื อวาระที่ 5 แล้ วนัน้ วาระที่ 6 นี ้จะไม่ถกู พิจารณาเพื่อลงมติในวาระดังกล่าว
การเข้ าท ารายการดังกล่าวของกองทรั สต์ WHART จะใช้ เกณฑ์ ที่เข้ ม งวดที่ สุด กล่า วคื อ
เกณฑ์ ก ารเข้ าท าสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ WHART ที่มีอยู่เดิม
ระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA และการเข้ าทาสัญญาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับ
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกองทรัสต์ WHART กับ WHA โดยต้ องได้ รับ
มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดของผู
ั้
้ ถือ
หน่วยทรัสต์ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอ
มติดงั กล่าว ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้ จานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมดังกล่าวต้ องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
้
สต์ WHART จึงจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
ทังนี
้ ้ การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดดั
้
งกล่าว บริ ษัท ฯจะไม่นบั รวมคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี
ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที่ เป็ นบุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ ทรั ส ตี (ณ วัน ปิ ดสมุด ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์วนั ที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558) ได้ แก่
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วาระที่ 7

ชื่อ

จานวนหน่ วยทรัสต์
(หน่ วย)

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด) มหาชน(

46,618,500

15

นางจรี พร อนันตประยูร

801,000

0.26

นายมนต์ชยั พินธุประภา

200,000

0.06

นางสาวนลิน อนันตประยูร

100,000

0.03

นายสมยศ อนันตประยูร

59,100

0.02

นายรชต ตราชูวณิช

5,000

0.00

บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด) มหาชน(

7,537,000

2.43

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด) มหาชน(

4,652,300

1.50

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ WHART เข้ าร่ วมประชุม ตามวัน เวลา
และสถานที่ ต ามที่ ระบุ ในหนัง สือ เชิ ญ ประชุม นี ้ โดยขอให้ ศึ ก ษาค าชี แ้ จงวิ ธี ก ารมอบฉัน ทะ การ
ลงทะเบียน และการเข้ าประชุมดังมีรายละเอียด ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10 หากท่านไม่สามารถเข้ า
ร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตังตั
้ วแทนเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
11 โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ คือ นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ก็ได้
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